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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 29 серпня 2017 року
USD 2551.5762   EUR 3042.7546  RUB 4.3582  / AU 327954.09   AG 4342.78   PT 248778.68   PD 237296.59

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 30 СЕРПНЯ 2017 РОКУ №160 (6029)

ЦИФРА ДНЯ

Де взяти дешевий
скраплений газ 

СИТУАЦІЯ. Розібратися із ситуацією на ринку скрапленого газу,
визначити причини безконтрольного підвищення ціни на автомо-
більний (скраплений) газ та вжити заходів щодо зниження вартості
палива й підтримки конкуренції на ринку — таке доручення дав
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман профільним міністерствам,
Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі й пра-
воохоронним органам під час урядової міжвідомчої наради.

«Я хочу, аби служби, від кого це залежить, навели порядок на
ринку автомобільного газу. Різке підвищення ціни на скраплений
газ має всі ознаки змови. Ринок лихоманить, — цитує слова
Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату КМУ. — Це диверсія проти України. Ми маємо за-
хистити внутрішнього споживача — рядових громадян». Тож про-
тягом кількох тижнів слід стабілізувати ситуацію. «На 15 вересня
маємо отримати іншу цінову картинку на ринку скрапленого газу»,
— наголосив Володимир Гройсман. А невдовзі буде скликано між-
відомчу комісію й напрацьовано адекватні рішення. 

ЦИТАТА ДНЯ

Петро Порошенко:  «Вітаю заяву
лідерів Німеччини й

Франції з наполегливим
закликом, передусім 
до президента Росії 

як країни-агресора та
сторони конфлікту,

забезпечити повне
дотримання режиму
припинення вогню у

зв’язку з початком
навчального року». 

Президент про ідею всеосяжного характеру режиму тиші 
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Найкращий аргумент —
конкретний результат

АКТУАЛЬНО. Жданівська об’єднана територіальна громада
конкретними справами спонукає сусідів діяти спільно

313,13 млн грн
чистого прибутку отримали вітчизняні

аграрні державні підприємства за перші
шість місяців цього року

Хто куди, а ми на море!
НА ЧАСІ. «УК» з’ясував, як вплинуло запровадження безвізового режиму на плани українців
щодо відпочинку

Ірина ПОЛІЩУК,
«Урядовий кур’єр»

Літня відпустка для багатьох
громадян нашої країни — чи

не найщасливіша пора року. За-
звичай до неї починають готува-
тися заздалегідь. Хтось продумує

маршрут майбутньої подорожі,
хтось купує путівки наперед. Так
можна зекономити до 40%. Проте
цьогоріч завдяки запровадженню
безвізового режиму перед укра-
їнцями відкрилася можливість
без перешкод подорожувати Єв-
ропою. Чи змінив безвіз плани на

відпочинок наших людей, дізна-
вався «Урядовий кур’єр».

Коли спостерігаєш за чергою
до одного зі столичних документ-
сервісів із тих, хто прагне офор-
мити біометричний паспорт,
ловиш себе на думці, що українці
масово збираються на відпочинок

до Європи. Адже наданий безвіз
передбачає можливість саме від-
почивати за кордоном протягом
60 днів на рік, а не працювати.
Звісно, паспорт можна було б
оформити й раніше, особливо як-
що людина планувала відвідати
країни Євросоюзу, проте багато

хто не вірив, що нам дадуть без-
віз. 

Тому й шикуються люди в чер-
ги зараз. Щоправда, на думку
експертів, не так уже й ба-
гато українців змінили свої
плани щодо відпусток че-
рез запровадження безвізу. 4
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Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін у додаток 
до Порядку здійснення державного контролю 
за міжнародними передачами товарів
військового призначення»3

УРОЖАЙ-2017

На ланах нашої країни завершено
збирання ранніх зернових 
і зернобобових культур. Уперше
продемонстровано найвищу
врожайність ячменю, жита й ріпаку

Ініціатива щодо створення першого на Вінниччині центру безпеки громади стала реальністю і завдяки реформам 
на загальнодержавному рівні



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua18 

документи

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукціон №73СГ-УЕБ з продажу скрапленого 
газу для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 06 вересня  2017 року о 10:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 
6 245,000 т, ресурс вересня  2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Пози-
ція № 1: 5 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг –  200 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну 
–  16727,63 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає 
вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилів-
щина): Позиція № 2: 29 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 1160 т, транспортування залізницею/автотранспор-
том. Стартова ціна за 1 тонну –  16703,05 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комуналь-
но-побутового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з пе-
реробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 109 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг. обсяг – 
4360 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  16788,6 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуг-
леводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 
4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 4: 15 лотів, обсяг 1 лота 
– 35 т, заг.обсяг – 525 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  16730,89 грн. 
в т.ч. ПДВ.   Термін відвантаження – 07.09.2017—25.09.2017 р.  За результатами аукціону переможці і продавець 
укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у вересні 2017 ро-
ку на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспорту-
ванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5% вартості заяв-
леного обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену бан-
ком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповно-
важену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
44 А, оф. 8 та закінчується 05.09.2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агрі-
коль Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код 
ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати 
відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу 
на внутрішнього ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетич-
на біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та 
на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Рішенням господарського суду міста Києва від 
01.08.2016 р. по справі № 910/7120/16 за позовом ТОВ 
«АТБ-маркет» до ТОВ «АТБ Лізинг» зобов’язано ТОВ «АТБ 
Лізинг» (ідентифікаційний код 38240305) припинити ви-
користання тотожного найменування АТБ, що є комер-
ційним (фірмовим) найменуванням ТОВ «АТБ-маркет» 
(ідентифікаційний код 30487219).

Рішенням господарського суду Кіровоградської об-
ласті від 05.10.2016 р. по справі № 912/3156/16 за по-
зовом ТОВ «АТБ-маркет» до ТОВ «АТБ-МАРКЕТ ГРУП» 
зобов’язано ТОВ «АТБ-МАРКЕТ ГРУП» (ідентифікаційний 
код 40192717) припинити використання тотожного на-
йменування «АТБ-маркет» та скороченого найменуван-
ня «АТБ», що с комерційним (фірмовим) найменуванням 
ТОВ «АТБ-маркет» (Ідентифікаційний код 30487219).

07 та 08 вересня 2017 року на Аграрній біржі відбудеться загальний 
аукціон з продажу необробленої деревини лісогосподарських підпри-
ємств Сумського обласного управління лісового та мисливського гос-
подарства (ресурс ІV кварталу 2017 року).

Сесія з продажу хвойних порід деревини відбудеться 07 вересня 
о 10:00.

Сесія з продажу листяних порід деревини відбудеться 08 вересня 
о 10:00.

Відомості про обсяги запропонованої для продажу необробленої 
деревини, її породи, продавців, якісні характеристики, кількість та роз-
міри лотів, початковий рівень ціни лота, крок аукціону, умови постав-
ки, строки поставки, кінцевий термін прийняття заявок на участь в аук-
ціоні, розмір та термін перерахунку гарантійного внеску, а також інші 
умови проведення аукціону можна отримати на сторінці Аграрної біржі 
в мережі Інтернет — agrex.gov.ua або за адресою: 04073, м. Київ, вул. 
Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної біржі, тел. (044) 468-69-27, 
e-mail: wood@agrex.gov.ua.

Прийом заявок на аукціон завершується 06 вересня 2017 року о 
10:00 год.

У провадженні Дергачівського районного суду Харківської об-
ласті знаходиться цивільна справа № 619/1818/17 за позовом Ру-
заєва Сергія Вікторовича до Янопулова Миче Валерійовича про 
визнання особи такою, яка втратила право користування житло-
вим приміщенням.

Янопулов Миче Валерійович, останнє відоме місце реєстрації 
якого: с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської об-
ласті, пров. Білгороджський, 107, кв.6, викликається як відпові-
дач у судове засідання на 5 вересня 2017 року о 10.00 в каб. № 4 
у приміщенні Дергачівського районного суду Харківської облас-
ті під головуванням судді І. М. Нечипоренко (м. Дергачі, вул 1-го 
Травня, 63).

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 
14.02.2006 р., № 771, а саме: квартира, яка знаходить-
ся за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 95,  
кв. 39, номер бланку 06961-12Б, видане Управлінням ко-
мунальних ресурсів міста Донецька, керівником управ-
ління С. В. Богачовим, свідоцтво видане згідно з розпоря-
дженням від 14.02.2006 р., № 771, на ім’я Самаріна Юлія 
Юріївна та Самарін Дмитро Миколайович, вважати недій-
сним в зв’язку з втратою.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 серпня 2017 р. № 626 
Київ

Про затвердження Порядку розроблення 
планів діяльності єдиної державної системи 

цивільного захисту
Відповідно до частини другої статті 130 Кодексу цивільного захисту України Кабі-

нет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок розроблення планів діяльності єдиної державної системи ци-

вільного захисту, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 серпня 2017 р. № 626
ПОРЯДОК  

розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту
1. Цей Порядок визначає процедуру розроблення та затвердження планів діяль-

ності єдиної державної системи цивільного захисту.
Розроблення планів реагування на надзвичайні ситуації

2. Плани реагування на надзвичайні ситуації:
розробляються з метою упорядкування та координації дій органів державної влади, орга-

нів місцевого самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту, суб’єктів госпо-
дарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

визначають організацію управління реагуванням на надзвичайні ситуації, порядок дій і вза-
ємодії, а також організацію основних видів забезпечення органів управління та сил цивільно-
го захисту, що залучатимуться до реагування у разі загрози або виникнення надзвичайних си-
туацій, переведення органів управління та сил цивільного захисту у режим підвищеної готов-
ності, режим надзвичайної ситуації.

План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня розробляється ДСНС та затвер-
джується Кабінетом Міністрів України.

План реагування на надзвичайні ситуації міністерства, іншого центрального органу вико-
навчої влади розробляється відповідним органом виконавчої влади та затверджується йо-
го керівником.

План реагування на надзвичайні ситуації Автономної Республіки Крим, області, мм. Киє-
ва та Севастополя розробляється та затверджується Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією, що утворила 
відповідну територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту.

План реагування на надзвичайні ситуації міста, району, району у мм. Києві та Севастопо-
лі розробляється та затверджується виконавчим органом міської ради, районною, районною 
у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, що утворила відповідну ланку територіаль-
ної підсистеми.

План реагування на надзвичайні ситуації суб’єкта господарювання розробляється відпо-
відним суб’єктом господарювання з чисельністю працюючого персоналу більше 50 осіб та за-
тверджується керівником такого суб’єкта господарювання.

У суб’єктів господарювання з чисельністю працюючого персоналу 50 осіб і менше посадо-
ва особа з питань цивільного захисту розробляє інструкцію щодо дії персоналу суб’єкта гос-
подарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, яка затверджується ке-
рівником такого суб’єкта господарювання. Інструкція повинна містити відомості про можливі 
(прогнозовані) надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на об’єкті суб’єкта господарюван-
ня, сигнали оповіщення про небезпеку, дії персоналу після отримання таких сигналів, марш-
рути евакуації персоналу в безпечні місця, його укриття у захисних спорудах цивільного захис-
ту, заходи із збереження матеріальних цінностей.

До опрацювання планів реагування на надзвичайні ситуації можуть залучатися всеукраїн-
ські громадські організації інвалідів та їх спілки.

Розроблення планів локалізації і ліквідації наслідків  
аварій на об’єктах підвищеної небезпеки

3. Плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки розро-
бляються з метою упорядкування та координації дій органів управління та сил цивільного за-
хисту підприємства, установи, організації, у власності або користуванні яких перебуває об’єкт 
підвищеної небезпеки, у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

План локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єкті підвищеної небезпеки розробляєть-
ся та затверджується юридичною або фізичною особою, у власності або у користуванні якої 
є хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки, а також підприємством, установою, організаці-
єю, які планують експлуатувати або експлуатують хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки.

Розроблення планів цивільного захисту на особливий період
4. Плани цивільного захисту на особливий період розробляються з метою визначення об-

сягів, порядку організації, способів і строків здійснення заходів щодо переведення єдиної дер-
жавної системи цивільного захисту, її підсистем, ланок, суб’єктів господарювання у визначені 
ступені готовності, а також виконання завдань, покладених на органи управління та сили ци-
вільного захисту в умовах особливого періоду.

План цивільного захисту України на особливий період розробляється ДСНС та затверджу-
ється у порядку, визначеному відповідними актами Президента України.

План цивільного захисту міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади на 
особливий період розробляється відповідним органом виконавчої влади та затверджується 
його керівником.

План цивільного захисту Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя 
на особливий період розробляється та затверджується Радою міністрів Автономної Республі-
ки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією.

План цивільного захисту міст, районів, районів у містах на особливий період розробля-
ється та затверджується відповідним виконавчим органом міської ради, держадміністрацією.

План цивільного захисту суб’єкта господарювання на особливий період розробляється 
та затверджується суб’єктом господарювання, який продовжує роботу у воєнний час та/або 
який віднесено до категорії цивільного захисту.

Розроблення планів основних заходів цивільного захисту на рік
5. Плани основних заходів цивільного захисту на рік розробляються щороку на наступ-

ний рік і мають за мету організацію та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення го-
товності органів управління, сил та засобів цивільного захисту єдиної державної системи ци-
вільного захисту, її функціональних і територіальних підсистем до виконання завдань за при-
значенням, підготовку керівного складу і фахівців органів виконавчої влади, органів місцево-
го самоврядування, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільно-

го захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також здій-
снення контролю за станом впровадження заходів цивільного захисту на державному, регіо-
нальному та місцевому рівні.

План основних заходів цивільного захисту України на рік розробляється ДСНС та затвер-
джується Кабінетом Міністрів України.

План основних заходів цивільного захисту функціональної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту на рік розробляється міністерством, іншим центральним орга-
ном виконавчої влади, що утворив відповідну функціональну підсистему, та затверджуєть-
ся його керівником.

План основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту на рік розробляється та затверджується Радою міністрів Авто-
номної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміні-
страцією, що утворила відповідну територіальну підсистему.

План основних заходів цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної дер-
жавної системи цивільного захисту на рік розробляється та затверджується виконавчим ор-
ганом міської ради, районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, що 
утворила відповідну ланку територіальної підсистеми.

Плани основних заходів цивільного захисту функціональних та територіальних підсистем 
єдиної державної системи цивільного захисту та їх ланок на рік розробляються у місячний 
строк після затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на рік та по-
винні враховувати заходи, які містяться у зазначеному плані, а також строки їх виконання.

Розроблення плану проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій державного рівня у мирний час

6. План проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій дер-
жавного рівня у мирний час:

розробляється на випадок аварії на атомних електростанціях з викидом радіоактивних ре-
човин за межі санітарно-захисної зони таких об’єктів, катастрофічного затоплення місцевості 
внаслідок руйнування гідротехнічних споруд Дніпровського та Дністровського каскадів, вели-
комасштабних руйнувань унаслідок землетрусу, а також аварії на магістральних аміако-, на-
фто- та газопроводах;

включає організаційні і практичні заходи щодо порядку розгортання органів управління та 
сил єдиної державної системи цивільного захисту у разі проведення такої мобілізації, стро-
ки їх виконання, необхідні для цього людські, фінансові, матеріальні та інші ресурси, а та-
кож виконавців.

План проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій дер-
жавного рівня у мирний час розробляється ДСНС та затверджується Кабінетом Міністрів 
України.

В органах виконавчої влади (суб’єктах господарювання) заходи щодо проведення цільової 
мобілізації для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного рівня у мирний час ві-
дображаються в їх мобілізаційних планах окремим додатком.

7. Планування та методичне забезпечення планування заходів цивільного захисту орга-
нізовує ДСНС. 

Плани діяльності єдиної державної системи цивільного захисту (крім планів основних за-
ходів цивільного захисту на рік) уточнюються у разі переведення єдиної державної системи 
цивільного захисту або її складових у вищі ступені готовності, оголошення мобілізації чи вве-
дення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, але не рідше ніж один раз на рік 
до 31 березня станом на 1 січня поточного року.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 серпня 2017 р. № 633 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 21 липня 2005 р. № 630

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвер-

дження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої 
води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опален-
ня, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» (Офіційний вісник України, 2005 р., 
№ 30, ст. 1811; 2007 р., № 83, ст. 3071; 2009 р., № 68, ст. 2349; 2010 р., № 12, ст. 574; 2011 р., 
№ 85, ст. 3121; 2015 р., № 101, ст. 3474; 2016 р., № 87, ст. 2828, № 98, ст. 3186; 2017 р., № 26, 
ст. 746) зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 серпня 2017 р. № 633

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 21 липня 2005 р. № 630
1. У Правилах надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гаря-

чої води і водовідведення, затверджених зазначеною постановою:
1) пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. У разі встановлення будинкових засобів обліку води у багатоквартирному будинку, 

де окремі (або всі) квартири обладнані квартирними засобами обліку, споживачі, які не зня-
ли та не передали показання квартирного засобу обліку виконавцю та які не мають квартир-
них засобів обліку (у разі обладнання всіх квартир квартирними засобами обліку – споживачі, 
які не зняли та не передали показання квартирного засобу обліку виконавцю), оплачують по-
слуги згідно з показаннями будинкових засобів обліку, не враховуючи витрати води виконав-
ця, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які є власниками або орендарями примі-
щень у цьому будинку, та сумарних витрат води за показаннями всіх квартирних засобів облі-
ку. Різниця розподіляється між споживачами, які не мають квартирних засобів обліку, та спо-
живачами, які не зняли та не передали показання квартирного засобу обліку води виконав-
цю, пропорційно кількості мешканців квартири в разі відсутності витоків із загальнобудинко-
вої мережі, що підтверджується актом обстеження, який складається виконавцем у присут-
ності не менш як двох мешканців будинку.

Плата за послуги нараховується згідно з показаннями будинкового засобу обліку води, а у 
разі його відсутності (несправності) за нормативами (нормами) споживання у таких випадках: 

у разі відсутності засобів обліку води, встановлених у квартирі (будинку садибного типу);
у разі несправності квартирних засобів обліку, що не підлягає усуненню, з моменту її ви-

явлення; 

у разі відсутності у виконавця показань квартирних засобів обліку за розрахунковий пері-
од з подальшим перерахунком відповідно до пункту 18 цих Правил.

За наявності витоків із загальнобудинкової мережі споживачі, які не мають квартирних за-
собів обліку або не зняли та не передали показання квартирного засобу обліку, оплачують по-
слуги з холодного, гарячого водопостачання та водовідведення за встановленими нормати-
вами (нормами) за місяць, у якому ці витоки виявлено.»;

2) пункт 12 доповнити абзацами такого змісту: 
«У разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії у багатоквартирному бу-

динку, де окремі або всі квартири обладнані квартирними засобами обліку теплової енергії, 
споживачі, які не мають таких засобів обліку та які не передали виконавцю показання квар-
тирних засобів обліку теплової енергії, оплачують таку послугу за показаннями будинкового 
засобу обліку теплової енергії пропорційно опалюваній площі (об’єму) квартири, не врахову-
ючи витрати теплової енергії виконавця, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які є 
власниками або орендарями приміщень у цьому будинку, та сумарних витрат тепла за пока-
заннями усіх квартирних засобів обліку.

Плата за послуги нараховується згідно з показаннями будинкового засобу обліку тепло-
вої енергії, а у разі його відсутності (несправності) за нормативами (нормами) споживання у 
таких випадках:

у разі відсутності засобів обліку теплової енергії, встановлених у квартирі (будинку садиб-
ного типу);

у разі несправності квартирних засобів обліку, що не підлягає усуненню, з моменту її ви-
явлення; 

у разі відсутності у виконавця показань квартирних засобів обліку теплової енергії за роз-
рахунковий період з подальшим перерахунком відповідно до пункту 18 цих Правил.»;

3) пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:
«Виконавець має право здійснювати перевірку показань квартирних засобів обліку в по-

рядку, визначеному законом і договором.»;
4) пункт 18 викласти в такій редакції:
«18. Розрахунковим періодом для оплати послуг, якщо інше не визначено договором, є 

календарний місяць. Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, наступного за 
розрахунковим періодом (місяцем), якщо договором не встановлено інший строк.

Система (щомісячна або авансова) та форма (готівкова або безготівкова) оплати послуг 
визначається у договорі між споживачем і виконавцем.

Після отримання показань квартирних засобів обліку, якщо вони відрізняються від розра-
хованих за показаннями будинкових засобів обліку, виконавець здійснює коригування плати 
за надану послугу в наступному розрахунковому періоді шляхом зменшення або збільшення 
обсягів спожитої кожним споживачем послуги, що відображається в платіжному документі 
періоду, наступного за здійсненням коригування.»;

5) пункт 28 після слів «системи опалення» доповнити словами «, квартирні засоби облі-
ку теплової енергії».

2. У типовому договорі про надання послуг з централізованого опалення, постачання хо-
лодної та гарячої води і водовідведення, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац шостий пункту 6 замінити абзацами такого змісту:
«Розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення визначається згідно з 

нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнішнього 
повітря i фактичної кількості діб надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим у разі:

відсутності засобів обліку;
несправності квартирних засобів обліку, що не підлягає усуненню, з моменту її виявлення 

(у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку); 
відсутності у виконавця показань квартирних засобів обліку за розрахунковий період з по-

дальшим перерахунком відповідно до пункту 18 Правил надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі – Правила) (у разі від-
сутності (несправності) будинкового засобу обліку).»;

2) пункти 7 і 9 викласти в такій редакції:
«7. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води i теплової енергії справляєть-

ся за їх показаннями згідно з пунктами 10–13 Правил.
Показання квартирних засобів обліку щомісяця знімаються споживачами та зазначають-

ся в платіжному документі, наданому виконавцем, або надаються виконавцю будь-яким ін-
шим способом (за допомогою телефонного зв’язку, електронних сервісів, запроваджених ви-
конавцем, тощо).»;

«9. Розрахунковим періодом є календарний місяць, якщо інше не визначено договором.
Оплата послуг здійснюється не пізніше ____ числа місяця, наступного за розрахунковим 

періодом (місяцем).
У разі застосування авансової системи оплати послуг платежі вносяться за ___ місяців у 

розмірі ________ гривень.»;
3) у пункті 11 після слова «передбачених» доповнити словами «Правилами і»;
4) пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. Плата за послуги справляється згiдно з нормативами (нормами) споживання та з ура-

хуванням фактичної температури зовнiшнього повiтря i фактичної кiлькостi дiб надання цiєї 
послуги в мiсяцi, який є розрахунковим у разі:

вiдсутностi у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок 
засобiв облiку теплової енергії; 

несправності квартирних засобів обліку, що не підлягає усуненню, з моменту її виявлення 
(у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку);

відсутності у виконавця показань квартирних засобів обліку за розрахунковий період з по-
дальшим перерахунком відповідно до пункту 18 Правил (у разі відсутності (несправності) бу-
динкового засобу обліку).»;

5) абзац третій підпункту 3 пункту 17 після слів «контрольних показань» доповнити сло-
вом «квартирних»;

6) доповнити пункт 18 підпунктами 11 і 61 такого змісту:
«11) здійснювати нарахування за надані послуги за розрахунковий період»;
«61) здійснювати перевірку показань квартирних засобів обліку в порядку, визначеному 

законом і договором.»;
7) у пункті 19:
підпункт 2 після слів «інформувати споживача про» доповнити словами «здійснення пере-

вірки показань квартирних засобів обліку,»;
доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:
«21) після отримання показань квартирних засобів обліку, якщо вони відрізняються від 

розрахованих за показаннями будинкового лічильника, виконавець здійснює коригування 
плати за надану послугу в наступному розрахунковому періоді шляхом зменшення або збіль-
шення обсягів спожитої споживачем послуги, що відображається окремо у виставленому ра-
хунку (платіжному документі) наступного періоду;»;

підпункт 3 після слів «інших порушень порядку надання послуг» доповнити словами «, 
можливі способи передачі показань квартирних засобів обліку (шляхом заповнення відповід-
них граф у платіжних документах, за допомогою телефонного зв’язку чи електронних серві-
сів, запроваджених виконавцем, тощо)».
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Білогірський районний суд Хмельницької 
області викликає як відповідача Яцуха Ан-
дрія Павловича, 1984 року народження, по 
цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» до Яцуха Андрія Павлови-
ча про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судове засідання відбудеться 18 вересня 
2017 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Бі-
логірського районного суду Хмельницької 
області по вул. Шевченка, 42 в смт Білогір’я 
Хмельницької області. В разі неявки Яцуха А. 
П. справа буде слухатися за його відсутності 
на підставі доказів, які є в матеріалах справи.

Суддя Н. С. Бараболя

Нововоронцовський районний суд Хер-
сонської області викликає Калугу Олексія Ві-
кторовича 22.05.1991 року народження, як 
відповідача по цивільній справі № 660/605/17 
за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк «ПриватБанк» до Ка-
луги Олексія Вікторовича про стягнення за-
боргованості, призначену на 16 год. 00 хв. 
25 вересня 2017 року в залі суду за адресою: 
вул. Тітова, 2-А, смт Нововоронцовка, Ново-
воронцовського району, Херсонської облас-
ті. В разі неявки справа буде розглядатися за 
відсутності відповідача на підставі наявних у 
справі доказів.

Суддя В. О. Каневський

Шевченківський районний суд м. Києва ви-
кликає в підготовче судове засідання, яке від-
будеться о 10 годині 00 хвилин 07 вересня 2017 
року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвинувачено-
го Долгополова Андрія Миколайовича, 15 люто-
го 1959 року народження, в рамках криміналь-
ного провадження № 42015010000000023, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 03 березня 2015 року, за ознаками вчинен-
ня кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Святошинський районний суд міста Киє-
ва викликає як обвинуваченого Рябкова Олек-
сандра Павловича для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016010000000284 відносно Рябкова Олек-
сандра Павловича, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни та повідомляє, що підготовче судове засідан-
ня відбудеться 06.09.2017 р. о 09.30 год. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя М. О. Оздоба

Святошинський районний суд міста Ки-
єва викликає як обвинувачену Самойло-
ву Олену Василівну для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000003292 відносно Самойлової 
Олени Василівни, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та 
повідомляє, що підготовче судове засідання від-
будеться 06.09.2017 р. о 09.45 год. в приміщенні 
Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченої в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя М. О. Оздоба

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Со-
колову Ірину Олександрівну для розгляду кримінального провадження з до-
зволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до 
ЄРДР за № 42016000000004015 відносно Соколової Ірини Олександрів-
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 06.09.2017 р.  
о 10 год. 05 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, в залі судових засідань № 5.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бандура І. С.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Фа-
ріну Нелю Юріївну, 15.02.1967 року народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002769 відносно 
Фаріної Нелі Юріївни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання та роз-
гляд клопотання про здійснення спеціального судового провадження відбу-
деться 06.09.2017 р. об 11.00 год. в приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва Ясельський A. M.
У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належ-

ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ну Адаменко Олену Григорівну, 06.08.1968 року народження, для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного 06.10.2016 р. до ЄРДР за  
№ 42016000000002716 відносно Адаменко Олени Григорівни, обвинуваченої 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що 
підготовче судове засідання та розгляд клопотання про здійснення спеціаль-
ного судового провадження відбудеться 06.09.2017 р. о 10.30 год. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Ки-
їв-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва Ясельський A. M.
У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належ-

ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу викликає у судове засі-
дання Сотникову Валентину Василівну, 11.05.1970 року народження, 
яка проживає за адресою: 86110, Донецька область, м. Макіївка, вул. 
Депутатська, 173, кв. 24, як відповідача у цивільній справі за позовом 
Сотнікова Юрія Григоровича до Сотникової Валентини Василівни про 
встановлення факту реєстрації шлюбу та про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 21 вересня 2017 року о 12.00 год.  
за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Г. Романової, 6а (каб. 17), суддя  
Нестеренко О. М.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошен-
ня в пресі відповідач Сотникова Валентина Василівна вважається пові-
домленою про час і місце розгляду справи. У разі її неявки справа буде 
розглянута за її відсутності.

Кагарлицький районний суд Київської області викликає як відповідачку  
гр. Шпирку Тетяну Сергіївну, 25.02.1992 р.н., по цивільній справі № 368/997/17 за 
позовом Ганжи Лідії Миколаївни до Шпирки Тетяни Сергіївни, третя особа: вико-
навчий комітет Мирівської сільської ради Київської області про визнання особи 
такою, що втратила право користування житловим приміщенням, для розгляду 
даної справи по суті. Останнє відоме місце проживання відповідачки Шпирки Те-
тяни Сергіївни: Київська область, м. Кагарлик, вул. Світанкова, 18. Фактичне міс-
це проживання невідоме.

Судове засідання відбудеться 04 вересня 2017 року об 11 год. 00 хв. в м. Ка-
гарлик, в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області, що знахо-
диться за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3, 
головуючий по справі суддя Шевченко І. І.

В разі неявки відповідачки гр. Шпирки Т. С. в судове засідання справа буде роз-
глянута у її відсутність.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Кіт 
Марину Вікторівну, 11.06.1962 року народження, для розгляду кримінально-
го провадження, внесеного 20.12.2016 р. до ЄРДР за № 42016000000004004 
відносно Кіт Марини Вікторівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання 
та розгляд клопотання про здійснення спеціального судового провадження 
відбудеться 06.09.2017 р. о 10.15 год. в приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: 01032, м. Київ-32, вул. Жилянська, 142.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва Ясельський A. M.
У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належ-

ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Великоновосілківський районний суд Донецької облас-
ті, в зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ 
«Приватбанк» до Айдіна Олексія Петровича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором повідомляє, що су-
дове засідання призначено на 11.09.2017 р. на 10 год. 20 хв. 
в приміщенні суду за адресою: Донецька область, Великоно-
восілківський район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 
21, суддя Яненко Г. М.

Суд викликає як відповідача Айдіна Олексія Петрови-
ча, останнє відоме місце проживання якого: вул. Жовтнева,  
б. 105, кв. 7, смт Велика Новосілка, Донецької області.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача в 
судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.

В Бобровицькому районному суді Чернігівської області знахо-
диться цивільна справа № 740/1876/17; 2/729/412/17 р. за  по-
зовом Комунального підприємства «Ніжинське управління во-
допровідно-каналізаційного господарства» до Ситник Ю. В. про 
стягнення заборгованості, останнім місцем реєстрації відповіда-
чки є м. Ніжин, вул. Московська, 21 А, кв. 28.

Ситник Юлія Василівна викликається в судове засідання Бо-
бровицького районного суду Чернігівської області на 28 верес-
ня 2017 року на 10 годину 00 хвилин як відповідачка у справі за 
адресою: м. Бобровиця, вул. Незалежності, 47.

В разі неявки справа буде розглядатися на підставі доказів у 
справі за відсутності відповідачки.

З часу опублікування оголошення в газеті відповідач являєть-
ся належно повідомленим про час та місце слухання справи.

Суддя Л. М. Демченко

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинуваченого Няньчура Сергія Миколайовича для 
розгляду кримінального провадження з дозволом на 
здійснення спеціального судового провадження, внесе-
ного до ЄРДР за № 42017010000000061 відносно Нянь-
чура Сергія Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та по-
відомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 
06.09.2017 о 09 год. 30 хв. в приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Жилянська, 142, зал судових засідань № 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Удовіну Ольгу Максимівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного 
до ЄРДР за № 42016010000000251 відносно Удо-
віної Ольги Максимівни, обвинуваченої у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та 
повідомляє, що підготовче судове засідання відбу-
деться 06.09.2017 р. о 09.45 год. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя М. О. Оздоба

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє 
Сидоренка Степана Андрійовича, 02.02.1988 р.н., що 04 жов-
тня 2017 року о 10 годині відбудеться судове засідання з 
розгляду апеляційної скарги прокурора Самоткана В. М. на 
ухвалу Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дні-
пропетровська від 31.03.2017 року в кримінальному прова-
дженні відносно Сидоренка С. А. за ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 121 
КК України.

Судове засідання відбудеться в залі судових засідань в 
приміщенні Апеляційного суду Дніпропетровської області за 
адресою: вул. Харківська, буд. 13 в м. Дніпро.

У випадку вашої неявки суд апеляційної інстанції розгляне 
провадження за вашої відсутності.

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Суддя Р. В. Мудрецький

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходяться обвинувальні акти у кримінальному провадженні за 
обвинуваченням Борисова А. О. у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 122 
КК України, Біркова І. О. у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, Новікова О.І. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, 
Кім С.Ф. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 3 ст. 258 КК України.

Як обвинувачені викликаються Борисов Андрій Олександрович, 
Бірков Іван Олегович, Новіков Олексій Іванович, Кім Станіслав Фе-
дорович в підготовче судове засідання, яке призначено на 09 год. 00 
хв. 05 вересня 2017 року та відбудеться в приміщенні Бердянського 
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64.

Суддя Богомолова Л. В.

Відповідачу Глгатяну Альберту Санасарови-

чу, адреса: 83050, Донецька обл., вул. Щорса, 42,  

кв. 8, необхідно з’явитися 04.09.2017 р. о 09.30 год. 

до Дарницького районного суду м. Києва (м. Київ, 

вул. Кошиця, 5-А, зал. 114), для участі в судовому 

засіданні по цивільній справі за позовом Попової 

Олени Григорівни про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача до суду, справу бу-

де розглянуто по суті за наявними у справі матері-

алами у його відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК 

України.

Суддя Вовк Є. І.

Славутицький міський суд Київської області ви-
кликає Малешко Ольгу Миколаївну як відповідача у 
цивільній справі № 377/281/15-ц; П № 2/377/249/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«УкрСиббанк» до Прохоренко Тетяни Іванівни, За-
ровного Володимира Дмитровича, Афанасьєвої Ал-
ли Миколаївни, Малешко Ольги Миколаївни, Заров-
ної Людмили Михайлівни, Небабіна Михайла Олек-
сандровича, Тамілко Світлани Володимирівни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, 
звернення стягнення на предмет іпотеки у судове 
засідання на 21.09.2017 року о 12 годин. Судове за-
сідання відбудеться за адресою: 07101, Київська об-
ласть, м. Славутич, Невський кв-л, б. 3-а, зал № 2.

Суддя Малишенко Т. О.

Артемівський міськрайонний суду Донецької 
області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Журавльової 
Оксани Леонідівни до Єнакіївської міської ради 
про визначення додаткового строку для подан-
ня заяви про прийняття спадщини.

Відповідач по справі Єнакіївська міська рада 
(юридична адреса: Донецька область, м. Єнакіє-
ве, площа Леніна, буд. 7) викликається на 04 ве-
ресня 2017 року на 08 год. 20 хв. до суду, кабі-
нет № 306, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідача він повинен повідоми-
ти суд про причину неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутність.

Суддя О. М. Павленко

Краматорський міський суд Донецької 
області (84000, Донецька область, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) розгля-
дає кримінальне провадження за обвину-
ваченням Семергея Володимира Іванови-
ча за ст. ст. 2583 ч. 1, 368 ч. 3 КК Украї-
ни. На підготовче судове засідання по да-
ній справі, яке призначено на 04 вересня 
2017 року на 14.30 годину, викликаєть-
ся як обвинувачений: Семергей Володи-
мир Іванович, 04.10.1963 року народжен-
ня, останнє відоме місце реєстрації: вули-
ця Гастрономічна, 13/7, м. Донецьк, Доне-
цької області.

Суддя Лутай A. M.

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля, До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39А) роз-
глядає кримінальне провадження (справа № 
227/1059/17) за обвинуваченням Гільвано-
вої Нурії Загірівни, 28 березня 1982 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, обвинувачена: Гільванова Нурія Загірівна, 
28 березня 1982 року народження, що меш-
кає за останньою відомою адресою: Донецька 
область, м. Харцизьк, вул. Заречна, буд. 252, 
кв. 29, викликається на 04 вересня 2017 року 
об 11 год. 00 хв. до Добропільського місь-
крайонного суду Донецької області, кабі-
нет № 7, для участі у підготовчому судово-
му засіданні по кримінальному провадженню.  
Головуючий суддя Тимофєєва Г. Л., судді  
Корнєєва В. В., Хоменко Д. Є.

Добропільський міськрайонний суд 
Донецької області викликає Дацко Олек-
сандра Олеговича, 31.01.1962 року наро-
дження, як обвинуваченого у криміналь-
ному провадженні № 296/8465/16-к по 
обвинуваченню у вчиненні кримінального 
правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, у судове засідання, що відбудеться 04 
вересня 2017 року о 14.00 годині в при-
міщенні Добропільського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: 
85004, м. Добропілля, Донецької області, 
вул. Банкова, 39а. Явка обвинуваченого в 
судове засідання є обов’язковою.

Суддя Кошля А. О.

 Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000 м. Краматорськ, вул. Маяковського, 
21) розглядає цивільну справу №234/10139/17 
(провадження №2/234/4150/17) за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Всеукраїн-
ський банк розвитку» до Втюріна Анатолія Васи-
лійовича, Втюріної Олени Миколаївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. 
Відповідачі Втюрін А. В. та Втюріна О. М., міс-
це проживання яких невідомо, викликаються на 
04.09.2017 року о 09.00год. до суду, каб. №18/3, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачі повинні повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у їх відсутність. 

Суддя Карпенко О. М.

Голосіївський районний суд м. Києва у 
зв’язку з розглядом цивільної справи за 
позовом Левченко Тетяни Григорівни до 
Мосейчука Ігоря Михайловича про від-
шкодування шкоди, завданої смертю осо-
би, викликає як відповідача Мосейчука 
Ігоря Михайловича, останнє відоме місце 
проживання: Івано-Франківська обл., Ко-
сівський р-н, с. Пістинь, вул.. Зелена, буд. 
№ 17-А в судове засідання о 08 год. 30 хв. 
13.10.2017 року, яке відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. П. По-
тєхіна, 14-а, каб. 38.

Суддя О. О. Колдіна

Ємільчинський районний суд Жито-
мирської області викликає як відповіда-
ча Слейман Хуссеіна Талала у цивільній 
справі № 277/686/17 за позовом Слей-
ман Жанни Іванівни до Слейман Хуссеі-
на Талала про розірвання шлюбу в судо-
ве засідання, яке відбудеться 08 вересня 
2017 року о 10 годині 00 хвилин за адре-
сою: Житомирська область, смт Ємільчи-
не, вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання спра-
ва буде розглянута у відсутності Слейман 
Хуссеіна Талала за наявними в справі до-
казами на підставі ст. 169 ЦПК України. З 
опублікуванням оголошення про виклик 
відповідач вважається повідомленим про 
час і місце розгляду справи.

Суддя В. А. Гресько

Недригайлівський районний суд Сум-
ської області повідомляє, що 25 вересня 
2017 року об 11 годині 00 хвилин в залі 
судових засідань Недригайлівського ра-
йонного суду Сумської області за адре-
сою: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. 
Шевченка, 4 відбудеться розгляд спра-
ви № 582/1024/17 за позовом Шеколен-
ка Сергія Віталійовича до Суханіної Ма-
рії Анатоліївни, 24 лютого 1996 року на-
родження, про визнання батьківства.  
Головуючий по справі суддя Яковенко Н. М. 
У разі неявки відповідача Суханіної М. А. в 
судове засідання, справа буде розглянута 
на підставі наявних у справі доказів.

Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Лєбєдєва Олександра 
Олексійовича, як відповідача у цивільній 
справі № 426/11379/17 за позовом Лє-
бєдєвої Оксани Євгенівни до Лєбєдєва 
Олександра Олексійовича про розірван-
ня шлюбу в судове засідання, яке відбу-
деться 07 вересня 2017 року о 09.30 год. 
в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд проведе розгляд справи без 
участі відповідача.

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районий суд Луганської 
області, розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34, викликає Гринь Ольгу Мико-
лаївну, як відповідачку в судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/11520/17-ц 
за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «УкрСиббанк» до Гринь Ольги 
Миколаївни про стягнення заборгованос-
ті, що відбудеться 27 вересня 2017 року 
о 15.30 год.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Попова
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +6  +11 +19  +24 Черкаська  +6  +11  +19  +24
Житомирська +6  +11 +20  +25 Кіровоградська  +7  +12  +19  +24
Чернігівська +5  +10 +18  +23 Полтавська  +7  +12  +17  +22
Сумська +6  +11 +17  +22 Дніпропетровська  +9  +14  +19  +24
Закарпатська +8  +13 +25  +30 Одеська  +10  +15  +22  +27
Рівненська +6  +11 +22  +27 Миколаївська  +9  +14  +21  +26
Львівська +7  +12 +23  +28 Херсонська  +9  +14  +20  +25
Івано-Франківська  +6  +11 +23  +28 Запорізька  +9  +14  +19  +24
Волинська  +7  +12 +22  +27 Харківська  +8  +13  +18  +23
Хмельницька  +6  +11 +21  +26 Донецька  +9  +14  +19  +24
Чернівецька  +6  +11 +23  +28 Луганська  +8  +13  +19  +24
Тернопільська  +6  +11 +22  +27 Крим  +11  +16  +20  +25
Вінницька  +6  +11 +20  +25 Київ +9  +11 +21  +23

Укргiдрометцентр

Мотанку творять 
тендітні руки

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТ. У Вінниці за підтримки міської ради та Британської ра-
ди навчають людей з особливими потребами техніці плетіння різ-
них видів мотанок.  Майстер-класи в рамках проекту «Пітчінг Він-
ниця-2017» проходять на базі державної реабілітаційної установи 
«Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Поділля». 
Проект соціальної дії «Мотанка твориться тендітними руками» 
включає в себе не тільки навчання людей з особливими потреба-
ми, а й покращення емоційного стану, підтримку та розвиток куль-
турної спадщини нашої країни через традиційну ляльку-мотанку. 

Створюючи ляльку, учасники вкладають в неї свою енергію, по-
бажання та добрі наміри. «Майстер-класи об’єднали учасників з 
шести областей України, створюючи цим культурний місток між 
людьми, для яких народна творчість — це частинка душі», — за-
значила директор міського територіального центру соціального 
обслуговування Галина Бачинська.

На Херсонщині 
підкорюють вітер

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПОЧАТОК. У Новотроїцькому районі на Херсонщині розпочато бу-
дівництво  вітроелектростанції. На сьогодні на об’єкті вже взялися за 
монтаж башти вітроенергетичної установки Овер’янівської вітроелек-
тростанції ТOB «Віндкрафт Україна», змонтовано дві секції вежі ви-
сотою 20 метрів. Роботу  виконує данська фірма «Vestas», яка нара-
зі збирає кран  вантажопідйомністю 600 тонн. До місця монтажу з Ми-
колаєва доставлено три лопаті генеруючої вітроустановки довжиною 
63 метри кожна. Крім того, вже завершується будівництво трансфор-
маторної підстанції 154/33 кВ. Встановлено опори повітряної лінії елек-
тропередач 154 кВ і здійснюється натяжка дроту, підготовлено фун-
даменти під 12 вітроенергетичних установок, виконується ремонт 
під’їзних автомобільних доріг. Представники Новотроїцької райдерж-
адміністрації відвідали цей найбільший і найпотужніший об’єкт будів-
ництва в районі та області, який буде розташовано на території Сива-
шівської, Новомихайлівської сільських та Новотроїцької селищної рад. 

фОТОфАкТ

Діти машинобудівників — першокласники
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЯ. Соціальна ак-
ція, яку ось уже увосьме про-
вели в ПАТ «Сумське маши-
нобудівне науково-виробниче 
об’єднання» так і називаєть-
ся: «Наші діти — першоклас-
ники».

Нинішнього року винуват-
цями урочистостей стали 
118 майбутніх першокласни-

ків, батьки яких — працівники 
підприємства. Заводчани під-
готували розмаїту культурно-
розважальну програму, в якій 
вистачило місця казковим ге-
роям, пісням, танцям, вітан-
ням. 

І, звісно, подарункам: ко-
жен майбутній учень отри-
мав набори з різноманітним 
канцелярським приладдям 
першої необхідності — аль-
бомами, зошитами, пенала-

ми, олівцями, фарбами то-
що.

Як наголосив директор з 
персоналу Сумського НВО 
Сергій Підкуйко, уперше така 
акція відбулася 2010 року. Від-
тоді в них узяли участь понад 
півтори тисячі дітей заводчан. 
І щоразу — лише позитивні 
відгуки і враження.

Тому й надалі керівництво 
підприємства надаватиме осо-
бливу увагу соціальній скла-

довій своєї роботи, зокрема 
турботі про дітей працівників 
підприємства.

За словами інженера-кон-
структора Олени Невідомої 
— мами майбутньої школяр-
ки Аліни, чудово, що підприєм-
ство створює особливу атмо-
сферу для дітлахів напередод-
ні відповідального етапу в їх-
ньому житті. Та й подароване 
шкільне приладдя завжди до-
речне.

Анна ХІВРЕНКО 
для  «Урядового кур’єра»

СИЛЬНІ ДУХОМ.  «Ост-
рів надії» —  саме так назива-
ють щорічний відкритий чем-
піонат зі спортивної риболов-
лі поплавочною вудкою з бере-
га серед людей з обмеженими 
можливостями. У кожного з них 
своя історія, своя доля. Та всіх 
їх удев’яте поспіль зібрала ло-
кація на столичному  Жуково-
му  острові.

— Цього разу до нас завіта-
ла рекордна кількість учасни-
ків — майже  30 людей вияви-
ли бажання долучитися, деякі з 
них подолали сотні кілометрів, 
аби взяти участь у змаганнях, 
— каже Олександр Пустовойт, 
голова Громадської асоціації 
«Центр соціальної реабілітації 
інвалідів «Острів надії», член 
Національного олімпійського 
комітету та незмінний органі-
затор і координатор заходу. — 
Тішить те, що цього року зма-
гання з міських перетворили-
ся на всеукраїнські. Приємно, 
що до нас долучилися учасни-
ки із Сум та Черкас. Можливо, 
хоч цей факт надихне київську 
владу на простий, але разом із 
тим важливий крок — звернути 
увагу на потреби людей з обме-
женими можливостями, яких за 
час проведення АТО, на жаль, 
стає в Києві дедалі більше. За-
конне виділення цієї невеличкої 
ділянки, вже облаштованої під 
«візочників» нашими руками і 
коштом, зробило б її першим 

у  столиці (!) офіційним місцем 
їхнього  відпочинку, адаптова-
ним під спеціальні потреби.

Розпочавши лови за свист-
ком судді міжнародної катего-
рії,  рибалки витягають здобич 
одну за одною. Втім, вага неве-
лика — клює лише верховодка, 
адже голосна метушня  наляка-
ла велику рибу. А за півтори го-
дини — час змотувати вудки, 
зважувати здобуте та підбива-
ти підсумки. 

Наймолодший учасник — 
8-річний Максим Сусловець. 
Найстарший — уже традиційно 

83-річний Ігор Григор’єв, чем-
піон Європи з мотокросу. Осо-
бливий приз отримав юнак Ми-
хайло Щербаков, адже йому 
вдалося вловити найважчу ри-
бину (53 г). 

Третє місце виборов дебю-
тант Денис Майстренко (за-
гальна вага його здобичі ста-
новить 292 г), друга сходинка 
цього року дісталася нотаріу-
су Сергію Качельникову (405 
г), котрий вже був чемпіоном 
у попередні роки. А пальма 
першості нині перейшла до 
заслуженого художника Укра-

їни Олександра Дорошенка 
(453 г). 

Завершився захід урочис-
тим нагородженням та духмя-
ною юшкою, щедро присма-
ченою дружніми жартами і 
веселими рибацькими байка-
ми. Час від часу можна було 
почути риторичне запитання, 
коли можновладці звернуть 
увагу на їхні особливі потре-
би і нарешті виділять для них 
невеличкий шматочок зем-
лі. Решту вони зроблять са-
мі. Вже звикли самоорганізо-
вуватися.

Вудка дає надію

МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК. Десятий день Всесвітньої літньої 
Універсіади, що триває в Тайбеї, приніс національній збір-
ній України дві нагороди найвищого гатунку,  «срібло» та 
дві «бронзи».

Перемогу святкує збірна України з художньої гімнастики 
— наші грації піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу 
у групових вправах. Змагаючись за перемогу, українські 
спортсменки випередили господарок турніру та збірну  
Росії. 

Команда у складі Валерії Гудим, Аліни Біхно, Дар’ї 
Сич, Анастасії Подрушняк  і Марини Макарової  набра-
ла 17.550 балів у вправах з п’ятьма обручами, а також 
16.000 — у вправах з трьома м’ячами і двома скакалка-
ми. Тож загалом отримали 33.550 бала. До слова, пред-
ставниці Тайваню  набрали 32.000 пункти, а росіянки — 
31.350.

Чемпіонкою 29-ї Всесвітньої Універсіади стала також  
Оксана Окунєва, підкоривши у секторі стрибків у висоту 
1,97 м. «Срібло» в цій дисципліні дісталося також нашій 
співвітчизниці — Ірині Геращенко.

«Бронзу» вибороли студентська збірна України з волей-
болу та Ілона Ольховик у змаганнях з ушу у ваговій  кате-
горії до 60 кг.

Збірна України перебуває на шостому місці в загально-
командному заліку — 33 медалі (12 золотих, 10 срібних, 
11 бронзових).

Теза про те, що здібній людині потрібна вудка, а не риба, —  знову в дії
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