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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 13 жовтня 2017 року
USD 2663.4659   EUR 3157.8052  RUB 4.6171  / AU 343653.69   AG 4579.83   PT 247435.98   PD 251697.53

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

субота, 14 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ №194 (6063)
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ЦИФРА ДНЯ

Три умови 
вільного ринку 

ЕНЕРГОРЕСУРСИ. Для відкриття ринку газу, щоб побутові спо-
живачі мали змогу самостійно обирати постачальника, слід вирі-
шити три ключові питання: ліквідувати монополію НАК
«Нафтогаз», монетизувати субсидії й підвищити рівень життя. Про
це на зустрічі з директором Секретаріату енергетичного співтова-
риства Янезом Копачем розповів віце-прем’єр-міністр Володимир
Кістіон. Адже вільний ринок формується там, де нема монополії,
повідомляє служба урядовця. Уже діє вільний ринок газу для про-
мисловості й бюджетної сфери, ми напрацювали рішення щодо
монетизації субсидій на рівні надавачів комунальних послуг як
перший етап до повної монетизації субсидій, поступово крок за
кроком підвищуємо соціальні стандарти для українців. На фінішну
пряму вийшла чи не найголовніша реформа енергетичної галузі
— анбандлінг НАК, тобто виділення оператора ГТС і підземних
сховищ зі складу групи НАК «Нафтогаз України». «Це одна з го-
ловних вимог 3-го Енергетичного пакета ЄС, над чим уряд і пра-
цює», — запевнив Володимир Кістіон.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Зараз мій обов’язок
захищати реформу, 

аби в людей не відібрали
майбутнє. 

Я боронитиму 
і нікому не дам
знищити нову

пенсійну систему».
Прем’єр-міністр про започаткування нової епохи 
в соціальній політиці держави 
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Щоб міцнішав нерв
української армії 

ПІДТРИМКА ВІЙСЬКА. Цьогоріч утретє відзначаємо 
День захисника України на Покрову, яку здавна шанували 
як захисницю всього нашого воїнства

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн
на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн
на рік . . . . . . . . . . . 336 грн . . . . . . . . . . 600 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

15 вересня 
стартувала 
передплата 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

4356 грн
становить мінімальна пенсія шахтарів із
жовтня 2017 року. Згідно із законом про

пенсійну реформу вона зросла на 420 грн

11
ДокУМентИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку та умов надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо підтримки територій, що зазнали негативного
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України»7

75 років створення УПА

У селі Бишки на Тернопіллі діяв
штаб ОУН та УПА — звідси
Роман Шухевич упродовж 
двох років керував 
національно-визвольним рухом

2
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НКРЕКП Повідомляє
2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 6943,95 16,31

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 5601,99 13,16
2.2 інші витрати 1341,96 3,15
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00
5 Повна собівартість 522114,48 1226,94
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 4170,97 9,81

7.1 податок на прибуток 750,77 1,77
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 3420,19 8,04
7.4 інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00
8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 526285,45 1236,75
9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, у т. ч.: 1236,75

9.1 Паливна складова 892,10
9.2 Решта витрат, крім паливної складової 344,65
10 Паливна складова, % 72,13
11 Решта витрат, крім паливної складової, % 27,87
12 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 425541,30
13 Рівень рентабельності, % 0,80 0,80

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних

Додаток 2  
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг від 05.10.2017 № 1204

Структура тарифу на виробництво теплової енергії Публічного акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго» (м. Чернігів)
Без ПДВ

№ з/п Найменування показників Для потреб населення
тис. грн на рік грн/Гкал

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 475038,14 1116,32

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 404260,56 950,00
1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями 379622,15 892,10
1.1.2 витрати на електроенергію 24258,11 57,00
1.1.3 собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, у т. ч.: 0,00 0,00

1.1.3.1 витрати на паливо у собівартості теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00 0,00
1.1.4 витрати на покупну теплову енергію, у т. ч.: 0,00 0,00

1.1.4.1 витрати на паливо у витратах на покупну теплову енергію 0,00 0,00
1.1.5 вода для технологічних потреб та водовідведення 246,00 0,58
1.1.6 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 134,30 0,32
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 41407,22 97,30
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 27087,10 63,65

1.3.1 амортизаційні відрахування 11691,13 27,47
1.3.2 інші прямі витрати 15395,97 36,18
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 2283,26 5,37

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 1516,97 3,56
1.4.2 інші витрати 766,29 1,81

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 6447,11 15,15
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 5201,16 12,22
2.2 інші витрати 1245,95 2,93
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00
5 Повна собівартість 481485,25 1131,47
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 3872,53 9,10

7.1 податок на прибуток 697,06 1,64
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 3175,48 7,46
7.4 інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00
8 Вартість виробництва теплової енергії за відповідним тарифом 485357,78 1140,57
9 Тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал 1140,57

9.1 Паливна складова 892,10
9.2 Решта витрат, крім паливної складової 248,47
10 Паливна складова, % 78,21
11 Решта витрат, крім паливної складової, % 21,79
12 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 425541,30
13 Рівень рентабельності, % 0,80 0,80

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних

Додаток 3  
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг від 05.10.2017 № 1204
Структура тарифу на транспортування теплової енергії Публічного акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго» (м. Чернігів)

Без ПДВ

№ з/п Найменування показників Для потреб населення
тис. грн на рік грн/Гкал

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 37621,70 88,41

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 6819,89 16,03
1.1.1 витрати на електроенергію 6545,95 15,39
1.1.2 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 188,52 0,44
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення 13,09 0,03
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 72,33 0,17
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 14733,17 34,62
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 15903,68 37,37

1.3.1 амортизаційні відрахування 7614,89 17,89
1.3.2 інші прямі витрати 8288,80 19,48
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 164,95 0,39

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 109,59 0,26
1.4.2 інші витрати 55,36 0,13

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 465,76 1,09
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 375,75 0,88
2.2 інші витрати 90,01 0,21
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00
5 Повна собівартість 38087,46 89,50
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 279,76 0,66

7.1 податок на прибуток 50,36 0,12
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 229,41 0,54
7.4 інше використання прибутку 0,00 0,00
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом 38367,22 90,16
9 Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал 90,16

10 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, Гкал, у т. ч.: 425541,30
10.1 теплової енергії інших власників 0,00
10.2 теплової енергії власним споживачам 425541,30
11 Рівень рентабельності, % 0,74 0,74

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних
Додаток 4  

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг від 05.10.2017 № 1204

Структура тарифу на постачання теплової енергії Публічного акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго» (м. Чернігів)
Без ПДВ

№ з/п Найменування показників Для потреб населення
тис. грн на рік грн/Гкал

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 2510,69 5,90

1.1 прямі матеріальні витрати 0,00 0,00
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 2474,58 5,82
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 25,11 0,06

1.3.1 амортизаційні відрахування 0,00 0,00
1.3.2 інші прямі витрати 25,11 0,06
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 11,01 0,02

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 7,31 0,02
1.4.2 інші витрати 3,69 0,00

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 31,08 0,07
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 25,08 0,06
2.2 інші витрати 6,01 0,01
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00
5 Повна собівартість 2541,77 5,97
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 18,67 0,05

7.1 податок на прибуток 3,36 0,01
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 15,31 0,04
7.4 інше використання прибутку 0,00 0,00
8 Вартість постачання теплової енергії за відповідним тарифом 2560,44 6,02
9 Тариф на постачання теплової енергії, грн/Гкал 6,02

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 425541,30
11 Рівень рентабельності, % 0,84 0,84

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних
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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

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає як заін-

тересовану особу: Кадкіну Оксану Вікторівну (останнє відоме 

місце проживання: невідомо) для участі у цивільній справі 

№750/4710/17 за заявою Чернігівської міської ради про ви-

знання спадщини відумерлою, заінтересована особа — Пер-

ша Чернігівська державна нотаріальна контора.

Судове засідання відбудеться 20.10.2017 року об 11.40 

год. у приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, пр-т Перемо-

ги, 141, каб. 212. (Суддя Литвиненко І.В.).

Попереджаю, що в разі неявки в судове засідання без по-

важних причин або неповідомлення про причини неявки, 

справу буде розглянуто у вашу відсутність за наявності дока-

зів, що містяться в матеріалах справи.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає в судові засідання на 12 год. 00 хв. 17 жовтня 2017 ро-
ку та 10 год. 00 хв. 24 жовтня 2017 року як відповідача Васи-
ленка Дениса Олександровича, останнє відоме місце прожи-
вання якого: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Квітки, буд. 79, 
кв. 2, по цивільній справі №319/1244/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощадний банк» 
до Василенка Дениса Олександровича про стягнення забор-
гованості за кредитом. Розгляд справи відбудеться в залі за-
сідань Куйбишевського районного суду Запорізької області 
за адресою: 71001, Запорізька обл., смт Більмак, вул. Цен-
тральна, буд. 26а. Явка до суду обов’язкова. Відповідачу про-
понується надати свої заперечення на позов та докази. У разі 
неявки відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розгляну-
то у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за на-
явними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т.Р.

Суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А. (за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 11) викли-
кає Бурун Є.П. (вул. 230 Стрілецької дивізії, 8, кв. 18, м. Донецьк, 83092) для участі в підготовчому судовому засіданні з роз-
гляду провадження за обвинуваченням Бурун Євгенії Павлівни, 21.01.1980 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Підготовче судове засідання зазначеного провадження призначено на 19.10.2017 року о 15 годині 00 хвилин.
Явка в судове засідання обов’язкова. В разі неявки або неповідомлення про причини свого неприбуття відповідно до ст. 

139 КПК України, на вас може бути накладено грошове стягнення у розмірі: від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної пла-
ти. Окрім цього може бути застосований привід.

За злісне ухилення від суду особа несе відповідальність встановлену законом. Відповідно до ст. 138 КПК України поваж-
ними причинами неприбуття особи на виклик є:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможли-

вості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи їхніх близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
При собі необхідно мати паспорт.

Артемівський міськрайонний суд Доне-

цької області викликає в судове засідання, 

яке відбудеться 17.10.2017 року о 10.30 го-

дині в приміщенні Артемівського міськра-

йонного суду Донецької області за адресою: 

Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 

Дегтярьову Інну Геннадіївну (останнє відоме 

місце реєстрації: Донецька область, м. Кот-

ляревського, буд. 4), як відповідачку по ци-

вільній справі № 219/7059/17 за позовом 

ПАТ «Державний ощадний банк України» про 

стягнення заборгованості.

Суддя Дубовик Р.Є.

Врадіївський районний суд Миколаївської 
області повідомляє, що Антинескул Ірина 
Олександрівна, 30.04.1971 року народжен-
ня, викликається в судове засідання як від-
повідачка по цивільній справі №474/386/17, 
провадження №2/474/169/17 за позовом ПАТ 
«Державний ощадний банк України» до Ан-
тинескул Ірини Олександрівни про звернен-
ня стягнення на предмет іпотеки.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 
10.00 год. 17.10.2017 року за адресою: вул. 
Незалежності, 103, смт Врадіївка Миколаїв-
ської області.

Суддя Ф.Г. Сокол

Краснолиманським міським судом Доне-
цької області (84406, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядається цивільна справа 
за позовом Кузьменко Любові Сергіївни до 
Паузера Олександра Романовича, третя осо-
ба: Служба у справах дітей виконавчого комі-
тету Мирноградської міської ради Донецької 
області, про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі: Паузер Олександр 
Романович викликається до каб. № 15 суду 
на 19.10.2017 року о 10 годині 00 хвилин, для 
участі у розгляді справи по суті.

У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута в його відсутність за наявними дока-
зами.

Суддя Ткачов О.М.

Артемівський міськрайонний суд Доне-

цької області викликає в судове засідання, 

яке відбудеться 17.10.2017 року об 11.00 го-

дині в приміщенні Артемівського міськра-

йонного суду Донецької області за адресою: 

Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 

Гаримович Еллу Василівну (останнє відоме 

місце реєстрації: Донецька область, м. Вугле-

гірськ, вул. Дружби, 16/3), як відповідачку по 

цивільній справі № 219/7520/17 за позовом 

ПАТ «Державний ощадний банк України» про 

стягнення заборгованості.

Суддя Дубовик Р.Є.

Деснянський районний суд м. Києва ви-

кликає як відповідачку Дубинець Валентину 

Петрівну, місце реєстрації якої: м. Київ, вул. 

Бальзака, 44, кв. 103, у судове засідання, яке 

призначене на 19.10.2017 року о 14 год. 30 

хв., для розгляду справи за позовом Дубин-

ця Ігоря Вікторовича до Дубинець Валенти-

ни Петрівни, Гнатюка Олександра Олегови-

ча про визнання недійсним договору та стяг-

нення грошових коштів. Адреса суду: м. Київ, 

пр. Маяковського, 5-в, каб. 24.

Суддя Грегyль O.B.

Питання Національної інвестиційної ради
1. Затвердити персональний склад Національної інвестиційної ради (додається).
2. Внести до Положення про Національну інвестиційну раду, затвердженого Ука-

зом Президента України від 29 серпня 2016 року № 365 «Питання Національної інвес-
тиційної ради», зміну, доповнивши пункт 5 абзацом такого змісту:

«У роботі Ради з правом дорадчого голосу беруть участь представники Американ-
ської торгівельної палати в Україні та Європейської бізнес асоціації».

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
10 жовтня 2017 року
№317/2017

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 10 жовтня 2017 року № 317/2017

СКЛАД 
Національної інвестиційної ради

ПОРОШЕНКО Петро Олексійович — Президент України, Голова Ради
Ровнаг АБДУЛЛАЄВ — президент Державної нафтової компанії Азербайджан-

ської Республіки «SOCAR» (Азербайджанська Республіка) (за згодою)
ГРОЙСМАН Володимир Борисович — Прем’єр-міністр України
ДАНИЛЮК Олександр Олександрович — Міністр фінансів України
Джеймс КОУЛЗ — генеральний директор відділення Європа, Близький Схід та 

Африка банку «Citigroup Inc.» (Сполучені Штати Америки) (за згодою)
Олаф КОХ — голова правління компанії «Меtro AG» (Федеративна Республіка Ні-

меччина) (за згодою)
Ізабель КОЧЕР —  генеральний директор компанії «Еngie SA» (Французька Рес-

публіка) (за згодою)
КУБІВ Степан Іванович — Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр еконо-

мічного розвитку і торгівлі України
ЛОЖКІН Борис Євгенович — секретар Ради
Маргарита ЛУЇ-ДРЕЙФУС —  голова правління компанії «Louis Dreyfus Holding 

B.V.» (Королівство Нідерланди) (за згодою)
Девід МАКЛЕННАН — голова правління та генеральний директор компанії «Cargill 

Inc.» (Сполучені Штати Америки) (за згодою)
Джеймі МІЛЛЕР — старший віце-президент «General Electric», президент та гене-

ральний директор компанії «GE Transportation» (Сполучені Штати Америки) (за зго-
дою)

Лакшмі Нівас МІТТАЛ — голова правління та генеральний директор компанії 
«ArcelorMittal Limited» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірлан-
дії) (за згодою)

НАСАЛИК Ігор Степанович — Міністр енергетики та вугільної промисловості Укра-
їни 

ОМЕЛЯН Володимир Володимирович — Міністр інфраструктури України
Пол ПАЛМЕН — генеральний директор компанії «Unilever NV» (Сполучене Коро-

лівство Великої Британії та Північної Ірландії) (за згодою)
ПАРУБІЙ Андрій Володимирович — Голова Верховної Ради України (за згодою)
ПЕТРЕНКО Павло Дмитрович — Міністр юстиції України
РАЙНІН Ігор Львович — Глава Адміністрації Президента України
Кріс СІНГХ — президент та генеральний директор компанії «Holtec Іпternational, 

Inc.» (Сполучені Штати Америки) (за згодою)
Султан Ахмед Бін СУЛАЙЕМ — голова правління та генеральний директор групи 

компаній «DP World» (Об’єднані Арабські Емірати) (за згодою)
СУНЬ Яфан — голова ради директорів компанії «Huawei Technologies Co., Ltd.» 

(Китайська Народна Республіка) (за згодою)
Ян ТЕЙЛОР — генеральний директор і президент групи компаній «Vitol Holding 

B.V.» (Королівство Нідерланди) (за згодою)
Дімітріс ЦИЦИРАГОС — віце-президент корпорації «International Finance 

Corporation» (Сполучені Штати Америки) (за згодою)
Сума ЧАКРАБАРТІ — президент Європейського банку реконструкції та розвитку 

(за згодою)

ШИМКІВ Дмитро Анатолійович — Заступник Глави Адміністрації Президента 
України

Сорен ШРОДЕР — генеральний директор компанії «Bunge Limited» (Сполучені 
Штати Америки) (за згодою)

Кім ЯНГ-САНГ — президент і генеральний директор компанії «Posco Daewoo 
Corporation» (Республіка Корея) (за згодою).

Глава Адміністрації Президента України І. РАЙНІН 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 жовтня 2017 р. № 760 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України 
від 23 квітня 2014 р. № 117

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про 

здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджет-
ні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916, № 92, ст. 2654, № 97, ст. 
2782; 2015 р., № 38, ст. 1143, № 94, ст. 3206, № 101, ст. 3479; 2016 р., № 73, ст. 2466, 
№ 92, ст. 2997, № 97, ст. 3151, ст. 3166; 2017 р., № 2, ст. 41, № 14, ст. 397, № 47, ст. 
1465, № 53, ст. 1614, № 73, ст. 2247, № 76, ст. 2332) – із змінами, внесеними постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 707, такі зміни:

підпункт 5 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:
«товарів, робіт і послуг, які закуповуються до 31 березня 2019 р. на підставі 

угод (договорів) щодо закупівлі з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (NATO 
Support and Procurement Agency), яка здійснює закупівлі для забезпечення потреб 
Міністерства оборони, у розмірі до 100 відсотків їх вартості;»;

абзац перший пункту 2 після слів «удосконаленням державних первинних етало-
нів» доповнити словами і цифрами «, товарів, робіт і послуг, які закуповуються до 31 
березня 2019 р. на підставі угод (договорів) щодо закупівлі з Агенцією НАТО з під-
тримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency), яка здійснює закупів-
лі для забезпечення потреб Міністерства оборони».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 
 
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.09.2017                          Київ       №95

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
10 жовтня 2017 р.  
за № 1242/31110

Про внесення змін до Переліку та обсягів 
товарів, дозволених для переміщення  
до/з гуманітарно-логістичних центрів  

та через лінію зіткнення
Відповідно до пунктів 9, 31 Порядку переміщення товарів до району або з району 

проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Мі-

ністрів України від 01 березня 2017 року № 99, підпункту 19 пункту 4 Положення про 
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміще-
них осіб України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня  
2016 року № 376, 

НАКАЗУЮ:
1. Внести до Переліку товарів, дозволених для переміщення до/з гуманітарно-

логістичних центрів та через лінію зіткнення, затвердженого наказом Міністерства 
з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 
від 24 березня 2017 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 
березня 2017 року за № 417/30285, такі зміни:

1) розділ «Харчові продукти» після позиції «вода питна (в тому числі бутильова-
на)» доповнити позиціями такого змісту:

«чай фасований в упаковках, призначених для роздрібної торгівлі, загальною 
вагою не більше, ніж 2 кг.;

кава в зернах (смажена або не смажена), кава мелена, кава розчинна, в упаков-
ках, призначених для роздрібної торгівлі, загальною вагою не більше, ніж 2 кг.»;

2) розділ «Непродовольчі товари» після позиції «дрібна побутова техніка» допо-
внити позиціями такого змісту:

«садово-городній інвентар та інструменти — не більше п’яти одиниць;
один комплект (4 штуки) всесезонних або зимових, або літніх шин для легкових 

автомобілів, радіусом не більше 16 дюймів»;
3) у розділі «Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей гро-

мадян»:
позицію «переносний персональний комп’ютер — не більше одної одиниці і пе-

риферійне обладнання та приладдя до нього; флеш-карти — не більше трьох штук;» 
викласти в такій редакції:

«переносний (стаціонарний) персональний комп’ютер — не більше однієї одини-
ці і периферійне обладнання та приладдя до нього; флеш-карти — не більше трьох 
штук;»;

позиції:
«звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості 

дітей, які перетинають лінію зіткнення разом із громадянином, а у разі відсутності ді-
тей — не більше однієї одиниці;

одна інвалідна коляска на кожну особу з інвалідністю, а у разі відсутності особи з 
інвалідністю — не більше однієї одиниці;»

викласти в такій редакції:
«звичайна та/або прогулянкова дитячі коляски на кожну дитину, яка перетинає 

лінію зіткнення разом із громадянином, а у разі відсутності дітей — не більше од-
нієї одиниці;

дві інвалідні коляски на кожну особу з інвалідністю, а у разі відсутності особи з ін-
валідністю — не більше однієї одиниці;»;

позицію «лікарські засоби у кількості, що не перевищує двох упаковок кожного 
найменування на одну особу (крім лікарських засобів, що містять наркотичні чи пси-
хотропні речовини);» викласти в такій редакції:

«лікарські засоби у кількості, що не перевищує п’яти упаковок кожного наймену-
вання на одну особу (крім лікарських засобів, що містять наркотичні чи психотроп-
ні речовини);»;

позицію «власні речі з ознаками користування (меблі, посуд, кухонне приладдя, 
постіль та постільна білизна, книги, зошити, канцелярське приладдя, килими, кар-
тини, освітлювальні прилади, інструменти, дитячі іграшки) в разі переїзду особи на 
проживання з неконтрольованої території на контрольовану територію.» викласти в 
такій редакції:

«власні речі з ознаками користування (меблі, посуд, кухонне приладдя, побуто-
ва техніка, постіль та постільна білизна, книги, зошити, канцелярське приладдя, ки-
лими, картини, освітлювальні прилади, інструменти, дитячі іграшки) в разі переїзду 
особи на проживання з неконтрольованої території на контрольовану територію.».

2. Відділу правового забезпечення Міністерства з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України (Павловський А.Б.) забезпечити 
подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Мініс-
терства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Мі-

ністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України Злакомана С. Л.

Міністр В.О. ЧЕРНИШ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Артемівський міськрайонний суд Доне-
цької області (м. Бахмут Донецької області,  
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
2/219/3440/2017 за позовом Кушнаренка Вале-
рія Івановича до Бахмутської міськради, Кушна-
ренко Тетяни Іванівни, Кушнаренка Володимира 
Івановича про призначення додаткового строку 
для подачі заяви про прийняття спадщини.

Відповідачі у справі: Кушнаренко Тетяна Іва-
нівна, Кушнаренко Володимир Іванович викли-
каються на 19.10.2017 року о 09.15 годині до 
суду, каб. № 309, 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-
глядатися в їхню відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Приморський районний суд Запорізької об-
ласті викликає в судове засідання на 17 жовтня 
2017 року о 08.30 годині (резервна дата 18 жов-
тня 2017 року о 08.30 годині) за адресою: За-
порізька область, м. Приморськ, вул. Соборна, 
84, як відповідача Малета Віталія Євгеновича у 
цивільній справі № 326/1334/17 р. (проваджен-
ня № 2/326/459/2017) за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії — Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Малета Віта-
лія Євгеновича про стягнення заборгованості за 
кредитом.

У разі неявки відповідача в судове засідання 
на вказані дату та час, справу буде розглянуто за 
його відсутності.

Суддя Т.В. Стріжакова

Приморський районний суд Запорізької об-
ласті викликає в судове засідання на 17 жовтня 
2017 року о 08.10 годині (резервна дата 18 жов-
тня 2017 року о 08.10 годині) за адресою: За-
порізька область, м. Приморськ, вул. Соборна, 
84 як відповідача Головня Дмитра Івановича у 
цивільній справі № 326/1312/17 р. (проваджен-
ня № 2/326/452/2017) за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії — Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Головня Дми-
тра Івановича про стягнення заборгованості за 
кредитом.

У разі неявки відповідача в судове засідання 
на вказані дату та час, справу буде розглянуто за 
його відсутності.

Суддя Т.В. Стріжакова

Баришівський районний суд Київської обл. 
(адреса суду: 07500, Київська обл., смт Баришів-
ка, вул. Леніна, 61) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборго-
ваності у судове засідання, яке відбудеться:

20.10.2017 о 09:00 до Волосівська (Ви-
нник) Оксана Володимирівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 07552, Київська обл., Ба-
ришівський р-н, с.Семенівка, вул. Семенівська,  
буд. 43) справа № 355/416/17, суддя Єремен-
ко В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Іллінецький районний суд Вінницької облас-
ті викликає Артюхова Володимира Івановича, 
останнє відоме проживання: с. Чортория, вул. 
Першотравнева, буд. 7 Іллінецького району Ві-
нницької області, у судове засідання як відпові-
дача по цивільній справі № 131/2418/16-ц за по-
зовом Артюхової Людмили Миколаївни до Ар-
тюхова Володимира Івановича про розірвання 
шлюбу.

Судове засідання призначено на 08 год. 00 
хв. 9 листопада 2017 року в залі засідань Іллі-
нецького районного суду Вінницької області за 
адресою: м. Іллінці Вінницької області, вул. Єв-
ропейська, 28, 22700.

У разі неявки в судове засідання справу буде 
розглянуто за його відсутності.

Голова суду М.В. Шелюховський
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +6  +11 +13  +18 Черкаська +6  +11  +13  +18
Житомирська +6  +11 +13  +18 Кіровоградська +6  +11  +13  +18
Чернігівська +4  +9 +8  +13 Полтавська +6  +11  +11  +16
Сумська +4  +9 +8  +13 Дніпропетровська +6  +11  +11  +16
Закарпатська +5  +10 +14  +19 Одеська +6  +11  +15  +20
Рівненська +6  +11 +13  +18 Миколаївська +6  +11  +14  +19
Львівська +6  +11 +13  +18 Херсонська +6  +11  +14  +19
Івано-Франківська +6  +11 +13  +18 Запорізька +6  +11  +13  +18
Волинська +6  +11 +13  +18 Харківська +6  +11  +8  +13
Хмельницька +6  +11 +13  +18 Донецька  +4  +9  +8  +13
Чернівецька +6  +11 +14  +19 Луганська +4  +9  +8  +13
Тернопільська +6  +11 +13  +18 Крим  +6  +11  +13  +18
Вінницька +6  +11 +13  +18 Київ +8  +10 +15  +17

Укргiдрометцентр

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Захід у межах обласної 
програми національ-

но-патріотичного вихован-
ня ініціював і провів за під-
тримки департаменту осві-
ти і науки Полтавської обл-
держадміністрації Пол-
тавський обласний центр 
туризму і краєзнавства 
учнівської молоді. А відбу-
лося дійство у селі Головач 
на базі обласного дитячого 
оздоровчого центру «Ма-
як».

Гра тривала кілька днів, 
у ній змагалися об’єднані 
збірні кількох навчаль-
них закладів, команди 
шкіл, коледжів, інтернат-
них комплексів і військо-
вих ліцеїв. А також збірні 
об’єднаних територіальних 
громад та районів Полтав-
щини — всього 20 команд.

— Ми мали змогу відчу-
ти себе козаками, краще 
зрозуміти, чим вони жили 
й займалися, — поділився 
враженнями від гри коте-
левець Євген Каблучка. 

На учасників ігор у субо-
ту чекало чотири заліко-
вих етапи: стрільба з пнев-
матичної зброї, метання 
навчальної гранати в ціль 
і долікарська допомога. Во-
на складається з теоретич-
ної та практичної частин. 
Під час практики кожна 
команда рятувала потер-
пілого члена команди із зо-
ни ураження. Гравці іміту-
вали небезпеку — підпо-
взали до пораненого, який 
потребував допомоги, ви-
тягували його, переклада-
ли на ноші й доставляли в 
безпечне місце. Увечері во-
ни змагалися у військово-
історичному конкурсі на 
знання історії України.

— Гру названо ім’ям 
Симона Петлюри, отже 
запитання бліц-вікторини 
стосувалися його біогра-
фії та особливих заслуг. 
Під час реалізації програ-
ми патріотичного вихо-

вання діти мають якомога 
більше дізнатися про ді-
яльність нашого земляка. 
Таку історичну постать 
не можна оминути ува-
гою, — розповів  директор 
Полтавського обласно-
го центру туризму і крає-
знавства учнівської моло-
ді Станіслав Комісар. 

У недільну програ-
му входила туристсько-
спортивна смуга пере-
шкод. Командам прокла-
ли маршрут лісовою міс-
цевістю, на якому учас-

ники показали вміння 
орієнтуватися. Так во-
ни діставалися наступ-
них точок із завданнями. 
У лісі збірні виконували 
вправи на витривалість: 
переправлялися через яр 
і завали й інші природні 
перешкоди за допомогою 
відповідного туристсько-
го спорядження, підійма-
лися схилом. На цьому 
завершальному етапі об-
ласні збірні найяскраві-
ше показали свій вишкіл 
і витривалість.

У підсумку перше місце 
посіла команда Миргород-
ської спеціалізованої шко-
ли №5 «Соколята». Учас-
ники отримали грошову 
винагороду — півтори ти-
сячі гривень. Другими ста-
ли «Котелевські гарди» з 
тамтешньої гімназії №1 
імені Ковпака, їх нагороди-
ли сертифікатом на тисячу 
гривень. Команда Литвя-
ківської ЗОШ Засульської 
ОТГ «Засульська чайка»  
повезла додому третє міс-
це і п’ятсот гривень.

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВШАНУВАННЯ. На осо-
бисте запрошення генераль-
ного директора Сумського 
машинобудівного науково-ви-
робничого об’єднання Олексія 
Цимбала підприємство відві-
дали славетні земляки двора-
зові олімпійські чемпіони Во-
лодимир Голубничий та Олек-
сандр Шапаренко, які тру-
довий шлях розпочинали на 
цьому машинобудівному за-
воді відповідно у 1952 та 1962 
роках. Ця зустріч перша, ко-
ли спортсмени — вихованці 

робітничого колективу  разом 
завітали на місце своєї юності. 
Олексій Цимбал привітав ша-
нованих гостей з недавнім 
присвоєнням їм найвищо-
го заводського звання «По-
чесний машинобудівник Сум-
ського НВО», подякував за 
вагомий внесок у розвиток 
світового спорту й за те, що 
вони гідно несуть звання ро-
бітника-заводчанина, яке на-
дають на все життя. А затим 
провів екскурсію нинішнім 
підприємством. 

Оскільки ремонтно-меха-
нічний цех, у якому розпочи-
нав трудову біографію учнем 

слюсаря Володимир Голубни-
чий, не зберігся в тодішньому 
вигляді, то учасники зустрічі 
відвідали модельний цех, де 
свого часу працював Олек-
сандр Шапаренко. 

Він постояв за своїм вер-
статом (щоправда, тоді 
дерев’яним, а тепер метале-
вим), поспілкувався з робіт-
никами, оглянув експозицію 
в цеховому куточку слави. І 
там і у виставковій залі збері-
гаються численні документи, 
пов’язані зі спортивним трі-
умфом сумських вихованців: 
копії їхніх автобіографій, які 
подавали під час оформлен-

ня на роботу, численні світли-
ни, телеграми підтримки, на-
діслані до Рима, Токіо, Мехі-
ко, Мюнхена та Монреаля (у 
цих містах сумчани виборю-
вали свої олімпійські нагоро-
ди).

Як сказали Володимир Го-
лубничий та Олександр Ша-
паренко, для них ця зустріч 
особлива, адже повернули-
ся у молодість. Приємно, що 
робітничі традиції машинобу-
дівників зберігаються і розви-
ваються, навіть попри ниніш-
ні труднощі, які, звичайно ж, 
тимчасові й неодмінно будуть 
подолані.

Олімпійські чемпіони повернулися  
в робітничу юність

Як Харитина 
Дніпрогес будувала…

Євген ЛОГАНОВ,  
«Урядовий кур’єр»

ДО ВИТОКІВ. Щойно виповнилося 85 років з моменту 
пуску Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі. З ці-
єї нагоди в музеї міста за порогами відкрилася концепту-
альна виставка «Як Харитина Марченко Дніпрогес будува-
ла», присвячена ролі жінки на Дніпробуді. На створення ви-
ставки надихнула розповідь про життя Харитини Марчен-
ко, співробітниці Національного заповідника «Хортиця». 
Виставковий проект реалізовано за підтримки ПАТ «Запо-
ріжсталь» та обласної влади.

— У пошуках експозиційного образу було досліджено ба-
гато фотодокументів, переглянуто кілометри кінохроніки, 
— розповіла керівник проекту Світлана Копилова. — Се-
ред куп каміння й будівельних конструкцій, потужних ме-
ханізмів ми бачили багато біленьких хустинок, що покри-
вали жіночі голови. 

Наступним експозиційним образом, як вважає керівник 
проекту, став блок для бетонування, що утворювався щи-
тами опалубки: жінки Дніпрогесу були відомі всій країні са-
ме як бетонниці. Бетонницею працювала героїня, яка да-
ла ім’я виставці. Харитина, Муза, Марія, Шуламіс, Євгенія, 
Олександра. Ці імена належать реальним жінкам, які пра-
цювали на Дніпрогесі. Проте не вони центральні персоналії 
експозиційного розділу — це збірний образ. Головними ге-
роїнями виставки постають тисячі безіменних і відомих жі-
нок, обличчя, імена яких виставка повертає історії.

За даними творців експозиції, вони збирали фотогра-
фії, документи та речі буквально по крихітних частинках. 
Багато технічної інформації про будівництво Дніпрогесу, 
та досить важко було шукати дані про людей, які його бу-
дували.

— Українська жінка у різні часи демонструвала стійкість 
і мужність, — коментує заступник голови Запорізької ОДА 
Олександр Бабанін. — Цей музейний проект показує пласт 
історії, якою можемо пишатися й зобов’язані пам’ятати. Це 
наша велика історія, показана крізь призму участі в будів-
ництві Дніпрогесу жінок. Надалі разом робитимемо соціаль-
ні проекти, якими пишатимуться всі українці. 

Петлюрівський вишкіл
ЗАРОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ. Уперше на Полтавщині відбулася 
однойменна військово-патріотична гра

Справжній козак має влучно стріляти і «реп’яхом» на коні сидіти…

Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 18 жовтня 2017 року

Команда «Засульська чайка» — яскравий представник сучасного українського лицарства
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