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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДАВІДЕ ЛА ЧЕЧІЛІА:
«Слід надати повну 

політичну підтримку 
зусиллям, спрямованим 

на врегулювання 
кризи в Україні на 

основі мінських угод 
і в нормандському 

форматі».

Зернові утримують 
стабільність 

ЕКСПОРТ. З початку поточного маркетингового року станом 
на 1 січня 2018-го Україна експортувала понад 21,36 мільйона 
тонн зернових, зокрема 11,2 мільйона тонн пшениці (продоволь-
чої 6,2 мільйона тонн, фуражної 5 мільйонів), ячменю — 3,7 міль-
йона, кукурудзи — 5,8 мільйона тонн. Такі дані наводить депар-
тамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та 
розсадництва Державної служби з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів. 

За аналогічний період минулого маркетингового року експор-
товано 23,8 мільйона тонн зернових, зокрема майже 12 мільйонів 
тонн пшениці (зокрема продовольчої — 7 мільйонів тонн і фураж-
ної — 4,9 мільйона), ячменю — понад 4,3 мільйона тонн, кукуру-
дзи — 7,3 мільйона тонн. У межах цього МР експортовано майже 
3,3 мільйона тонн олійних культур, серед них: ріпаку — 2 мільйо-
ни тонн, сої — понад 1,3 мільйона. Станом на аналогічну дату то-
рік експорт олійних становив майже 2,3 мільйона тонн (ріпаку — 
0,88 мільйона тонн, сої — 1,4 мільйона).

106 млрд грн
податків і дивідендів сплатила 

торік НАК «Нафтогаз України» до 
держбюджету. Це в 1,5 раза більше, 

ніж позаторік  
РЕФОРМА. У 2018 році новації, запроваджені профільним 
міністерством, відчує кожен українець

Від дитсадка  
до магістратури 

Посол Італії в Україні про головування з 1 січня цієї 
країни в ОБСЄ

5
І діти, й дорослі мріють про якісні зміни в освіті

2 6
АКТУАЛЬНО

Мінекономрозвитку 
називає основні тенденції 
вітчизняного експорту 
за результатами десяти 
місяців 2017 року

ПІДСУМКИ 

Зайвого молока не має бути
КОНТРОЛЬ. Задовольнити вимоги ЄС щодо якості української  сировини  
індивідуальним виробникам буде непросто, але можливо

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Згідно з Угодою про асоці-
ацію з ЄС, українські пе-

реробники молока мають від-
мовитися від закупівель мо-

лочної сировини від населен-
ня. Причина — положення 
про санітарно-гігієнічні вимо-
ги до молочної сировини, які є 
частиною цієї угоди. Її вимо-
гам не відповідають приблиз-
но 75% всього молока, що йо-

го виробляють в Україні, най-
перше — у господарствах на-
селення. Щоправда, дату за-
провадження цього нововве-
дення перенесли на 1 липня 
2018 року. Крім того, воно пе-
редбачає перехідний період 

до 2022 року, але питання по 
суті це не знімає. 

Питання якості молочної си-
ровини в Україні порушували 
постійно, а вперше стало ру-
ба ще 2004-го, коли наша дер-
жава ввійшла до СОТ. Тоді со-

ціальні міркування переважи-
ли економічні: мовляв, це не-
гативно позначиться на до-
бробуті сільського населення, 
адже для багатьох моло-
ко — чи не єдине джере-
ло виживання. 

Що заважає 
Луганщині 
ефективно 
залучати іноземні 
інвестиції?
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НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ
1.3.2 інші прямі витрати 1847,44 25,71 474,89 25,71
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 37,97 0,53 9,76 0,53

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 17,88 0,25 4,60 0,25
1.4.2 інші витрати 20,09 0,28 5,16 0,28

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 122,24 1,70 31,42 1,70
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 94,89 1,32 24,39 1,32
2.2 інші витрати 27,35 0,38 7,03 0,38
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Повна собівартість 7634,95 106,25 1962,58 106,25
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток,  у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом 7634,95 106,25 1962,58 106,25
9 Вилучення невикористаних коштів Інвестиційної програми -27,56 -0,38 -7,08 -0,38

10 Тарифи на транспортування теплової енергії, грн/Гкал 105,87 105,87
11 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, Гкал,  у т. ч.: 71861,58 18472,16

11.1 теплової енергії інших власників 0,00 0,00
11.2 теплової енергії власним споживачам 71861,58 18472,16
12 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00 0,00 0,00

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних

Додаток 5 
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг 28.12.2017 № 1533
Структура тарифів на постачання теплової енергії 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго» 
Без ПДВ

№ з/п Найменування показників 

Для потреб бюджетних 
установ

Для потреб інших 
споживачів 

тис. грн 
на рік грн/Гкал тис. грн 

на рік грн/Гкал

1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 191,83 2,67 49,31 2,67

1.1 прямі матеріальні витрати 2,07 0,03 0,53 0,03
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 187,00 2,60 48,07 2,60
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 1,80 0,02 0,46 0,02

1.3.1 амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 інші прямі витрати 1,79 0,02 0,46 0,02
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 0,97 0,01 0,25 0,01

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,46 0,01 0,12 0,01
1.4.2 інші витрати 0,51 0,01 0,13 0,01

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 3,12 0,04 0,80 0,04
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 2,42 0,03 0,62 0,03
2.2 інші витрати 0,70 0,01 0,18 0,01
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Повна собівартість 194,95 2,71 50,11 2,71
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Вартість постачання теплової енергії за відповідним тарифом 194,95 2,71 50,11 2,71
9 Вилучення невикористаних коштів Інвестиційної програми -0,70 -0,01 -0,18 -0,01

10 Тарифи на постачання теплової енергії, грн/Гкал 2,70 2,70
11 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 71861,58 18472,16
12 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00 0,00 0,00 ».

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
28.12.2017 Київ  № 1534
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП та внесення зміни 

до постанови НКРЕКП від 24 січня 2017 року № 56
Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», статей 5, 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Порядку форму-
вання тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і поста-
чання гарячої води, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за № 
835/28965, Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої по-
становою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 
2016 року № 528, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за № 993/29123, Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Визнати такими, що втратили чинність, деякі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, згідно з переліком, що додається.
2. Підпункт 4 пункту 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-

них послуг, від 24 січня 2017 року № 56 «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» виключити.
3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні — газеті «Уря-

довий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова НКРЕКП  
28.12.2017 № 1534

ПЕРЕЛІК 
постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

що втратили чинність
1. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 

червня 2016 року № 996 «Про встановлення тарифу на теплову енергію для потреб населення ПТМ «Ковельтепло».
2. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 

червня 2016 року № 1041 «Про встановлення тарифу на теплову енергію для потреб населення КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР».
3. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 

червня 2016 року № 1050 «Про встановлення тарифу на теплову енергію для потреб населення КП Первомайської міської ра-
ди «Тепло».

4. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 
червня 2016 року № 1056 «Про встановлення тарифу на теплову енергію для потреб населення КВП «Теплоенерго» м. Горіш-
ні Плавні». 

5. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 
червня 2016 року № 1093 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб населення Канівському КПТМ».

6. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 ве-
ресня 2016 року № 1756 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб 
населення КП Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинськтеплокомуненерго».

7. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 
жовтня 2016 року № 1923 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для по-
треб населення ПрАТ «Енергія» (м. Обухів)».

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання  С. Черних

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
28.12.2017 Київ  № 1535

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП  
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», статей 5, 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Порядку форму-
вання тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і поста-
чання гарячої води, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за № 
835/28965, Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої по-
становою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 
2016 року № 528, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за № 993/29123, Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та ко-

мунальних послуг, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, деякі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних  послуг, згідно з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні — газеті «Уря-

довий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова НКРЕКП 
28.12.2017 № 1535

ЗМІНИ  
до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
1. Підпункти 57, 79, 89, 120, 141 пункту 1, додатки 57, 79, 89, 120, 141 до постанови Національної комісії, що здійснює держав-

не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 жовтня 2015 року № 2690 «Про внесення змін до деяких по-
станов НКРЕКП» виключити.

2. Підпункти 54, 76, 86, 115, 133 пункту 1, додатки 54, 76, 86, 115, 133 до постанови Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 листопада 2015 року № 2751 «Про внесення змін до дея-
ких постанов НКРЕКП» виключити.

3. Підпункти 56, 77, 87, 115, 134 пункту 1, додатки 56, 77, 87, 115, 134 до постанови Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 січня 2016 року № 54 «Про внесення змін до деяких по-
станов НКРЕКП» виключити.

4. Підпункти 67, 88, 98, 126, 144 пункту 1, додатки 67, 88, 98, 126, 144 до постанови Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 травня 2016 року № 782 «Про внесення змін до деяких по-
станов НКРЕКП» виключити.

5. Підпункти 62, 83, 92, 120, 138 пункту 1, додатки 62, 83, 92, 120, 138 до постанови Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2016 року № 1210 «Про внесення змін до деяких по-
станов НКРЕКП» виключити.

6. Підпункти 55, 75, 84, 109, 127, 158 пункту 1, додатки 55, 75, 84, 109, 127, 158 до постанови Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 вересня 2016 року № 1757 «Про внесення змін 
до деяких постанов НКРЕКП» виключити.

7. Підпункти 61, 81, 90, 114, 132, 164, 170, 172 пункту 1, додатки 61, 81, 90, 114, 132, 164, 170, 172 до постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 02 грудня 2016 року № 2126 «Про 
внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» виключити.

8. Підпункт 3 пункту 1 до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг, від 20 грудня 2016 року № 2328 «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» виключити.

9. Підпункти 54, 73, 81, 102, 120, 148, 152 пункту 1, додатки 54, 73, 81, 102, 120, 148, 152 до постанови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 грудня 2016 року № 2439 «Про внесення 
змін до деяких постанов НКРЕКП» виключити. 

10. Підпункти 53, 72, 80, 101, 119, 148, 153 пункту 1, додатки 53, 72, 80, 101, 119, 148, 153 до постанови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 лютого 2017 року № 151 «Про внесення 
змін до деяких постанов НКРЕКП» виключити.

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова НКРЕКП 
28.12.2017 № 1535

ПЕРЕЛІК 
постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що втратили чинність

1. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 
квітня 2015 року № 1425 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та 
інших споживачів (крім населення) ПТМ «Ковельтепло».

2. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 
квітня 2015 року № 1459 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та 
інших споживачів (крім населення) КП Первомайської міської ради «Тепло».

3. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 
квітня 2015 року № 1469 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та 
інших споживачів (крім населення) КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні».

4. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 
квітня 2015 року № 1500 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та 
інших споживачів (крім населення) Канівському КПТМ».

5. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 
квітня 2015 року № 1522 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та 
інших споживачів (крім населення) КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР».

6. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 
серпня 2016 року № 1447 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для по-
треб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) КП Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинськтепло-
комуненерго» та внесення змін до деяких постанов НКРЕКП».

7. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 ве-
ресня 2016 року № 1758 «Про встановлення тарифу на транспортування теплової енергії КПОМР «Обухівтеплотрансбуд».

8. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 ве-
ресня 2016 року № 1760 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб 
бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ПрАТ «Енергія» (м. Обухів)».

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання  С. Черних
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Заява про наміри
1. Дані про мету і засоби здійснення діяльності. Даною частиною проекту передбачається роз-

міщення технологічного обладнання по переробці резинотехнічних виробів за екологічно чистими 
технологіями для потреб українських виробників за адресою: м. Київ, вул. Якутська, буд. 7.

2. Соціально-економічна необхідність запропонованої діяльності – забезпечення альтернатив-
ним видом палива українські підприємства.

3. Потреба в ресурсах при виробництві і експлуатації: площа ділянки — існуюча; енергетичних: 
(електроенергія, тепло), електрична потужність з урахуванням резерву 10000 кВт в місяць; водних: 
водопровід; трудових: 30 чоловік.

4. Транспортне забезпечення – за необхідністю.
5. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: необхідна підготов-

ка стандартна для даного виду робіт.
6. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середо-

вище: клімат і мікроклімат: не впливає; повітряне: не впливає, концентрація шкідливих речовин в ат-
мосферному повітрі нижча за нормативи; водне: не впливає; навколишнє соціальне середовище 
(населення): вплив позитивний – забезпечення альтернативним паливом; навколишнє техногенне 
середовище – не вливає; рослинний та тваринний світ – не впливає.

7. Відходи виробництва – відсутні.
8. Зобов’язання щодо здійснення проектних рішень: Товариство забезпечує безаварійну робо-

ту у відповідності з нормами і правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки, промис-
лової санітарії і охорони навколишнього середовища, за що несе відповідальність у встановлено-
му законом порядку.

9. Участь громадськості – ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з зая-
вою про екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються протягом 30 днів з моменту публіка-
ції. Громадські слухання не проводилися. Звернення та пропозиції приймаються за адресою: 04060, 
м. Київ, вулиця Ольжича, будинок 29. Тел. +380977799779, +380685075754 з 09.00 до 18.00 год.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області 
перебуває цивільна справа за позовом Товстенка Григорія Івановича до 
Бондаря Петра Івановича, Клеща Бориса Андрійовича про визнання осіб 
такими, що втратили право користування житловим будинком.

Суд викликає як відповідача по даній справі: Бондаря Петра Івановича, 
останнє відоме місце реєстрації: вул. Київська, буд. 103, с. Скибин, Бро-
варський район, Київська область. Розгляд справи відбудеться об 11 год. 
00 хв. 5 лютого 2018 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Гру-
шевського, буд. 2, каб. 213.

У випадку неявки відповідача справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Суддя Н. M. Петришин

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, 
що Заїка Олена Михайлівна викликається в судове засідання як 
відповідачка у цивільній справі за позовом ПAT «ВіЕйБі Банк» 
до Заїки Олени Михайлівни про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки.

Судове засідання відбудеться 17 січня 2018 року о 09 годи-
ні 30 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабі-
нет №21.

У разі неявки відповідачки без поважних причин справа буде 
розглянута за її відсутності.

Суддя І. Ю. Котлярова

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду перебуває 
цивільна справа №359/7570/17 за позовом Бідненко Галини Василів-
ни до Рожко Мирослави Геннадіївни про стягнення боргу за дого-
вором оренди житлового приміщення, суми інфляції та трьох про-
центів річних.

У зв’язку з цим суд викликає відповідачку Рожко Мирославу Ген-
надіївну в судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 15 годині 30 хви-
лин 25 січня 2018 року за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небес-
ної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

Відповідно до ст. 128 ч. 11 ЦПК України Приморський район-
ний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає в судове засі-
дання як відповідача Соболєва Валерія Євгеновича по цивіль-
ній справі №522/21887/17-ц за позовом Соболєвої Ірини Михай-
лівни до Соболєва Валерія Євгеновича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 21.02.2018 року о 14 год. 45 хв. 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

У випадку неявки в судове засідання відповідача, справа буде 
розглянута за його відсутності.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
28.12.2017                                     Київ  № 1534

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП та внесення зміни 
до постанови НКРЕКП від 24 січня 2017 року № 56

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», статей 5, 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Порядку форму-
вання тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і поста-
чання гарячої води, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за № 
835/28965, Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої по-
становою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 
2016 року № 528, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за № 993/29123, Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Визнати такими, що втратили чинність, деякі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, згідно з переліком, що додається.
2. Підпункт 4 пункту 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-

них послуг, від 24 січня 2017 року № 56 «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» виключити.
3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Уря-

довий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова НКРЕКП  
28.12.2017 № 1534

ПЕРЕЛІК 
постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

що втратили чинність
1. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 

червня 2016 року № 996 «Про встановлення тарифу на теплову енергію для потреб населення ПТМ «Ковельтепло».
2. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 

червня 2016 року № 1041 «Про встановлення тарифу на теплову енергію для потреб населення КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР».
3. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 

червня 2016 року № 1050 «Про встановлення тарифу на теплову енергію для потреб населення КП Первомайської міської ра-
ди «Тепло».

4. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 
червня 2016 року № 1056 «Про встановлення тарифу на теплову енергію для потреб населення КВП «Теплоенерго» м. Горіш-
ні Плавні». 

5. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 
червня 2016 року № 1093 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб населення Канівському КПТМ».

6. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 ве-
ресня 2016 року № 1756 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб 
населення КП Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинськтеплокомуненерго».

7. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 
жовтня 2016 року № 1923 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для по-
треб населення ПрАТ «Енергія» (м. Обухів)».

Директор Департаменту із регулювання відносин  
у сфері теплопостачання  С. Черних

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
28.12.2017                                     Київ  № 1535

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП  
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», статей 5, 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Порядку форму-
вання тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і поста-
чання гарячої води, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за № 
835/28965, Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої по-
становою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 
2016 року № 528, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за № 993/29123, Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та ко-

мунальних послуг, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, деякі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних  послуг, згідно з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Уря-

довий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова НКРЕКП 
28.12.2017 № 1535

ЗМІНИ  
до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  

та комунальних послуг
1. Підпункти 57, 79, 89, 120, 141 пункту 1, додатки 57, 79, 89, 120, 141 до постанови Національної комісії, що здійснює держав-

не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 жовтня 2015 року № 2690 «Про внесення змін до деяких по-
станов НКРЕКП» виключити.

2. Підпункти 54, 76, 86, 115, 133 пункту 1, додатки 54, 76, 86, 115, 133 до постанови Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 листопада 2015 року № 2751 «Про внесення змін до дея-
ких постанов НКРЕКП» виключити.

3. Підпункти 56, 77, 87, 115, 134 пункту 1, додатки 56, 77, 87, 115, 134 до постанови Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 січня 2016 року № 54 «Про внесення змін до деяких по-
станов НКРЕКП» виключити.

4. Підпункти 67, 88, 98, 126, 144 пункту 1, додатки 67, 88, 98, 126, 144 до постанови Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 травня 2016 року № 782 «Про внесення змін до деяких по-
станов НКРЕКП» виключити.

5. Підпункти 62, 83, 92, 120, 138 пункту 1, додатки 62, 83, 92, 120, 138 до постанови Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2016 року № 1210 «Про внесення змін до деяких по-
станов НКРЕКП» виключити.

6. Підпункти 55, 75, 84, 109, 127, 158 пункту 1, додатки 55, 75, 84, 109, 127, 158 до постанови Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 вересня 2016 року № 1757 «Про внесення змін 
до деяких постанов НКРЕКП» виключити.

7. Підпункти 61, 81, 90, 114, 132, 164, 170, 172 пункту 1, додатки 61, 81, 90, 114, 132, 164, 170, 172 до постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 02 грудня 2016 року № 2126 «Про 
внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» виключити.

8. Підпункт 3 пункту 1 до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг, від 20 грудня 2016 року № 2328 «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» виключити.

9. Підпункти 54, 73, 81, 102, 120, 148, 152 пункту 1, додатки 54, 73, 81, 102, 120, 148, 152 до постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 грудня          2016 року № 2439 «Про внесен-
ня змін до деяких постанов НКРЕКП» виключити. 

10. Підпункти 53, 72, 80, 101, 119, 148, 153 пункту 1, додатки 53, 72, 80, 101, 119, 148, 153 до постанови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 лютого           2017 року № 151 «Про вне-
сення змін до деяких постанов НКРЕКП» виключити.

Директор Департаменту із регулювання відносин  
у сфері теплопостачання С. Черних
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова НКРЕКП 
28.12.2017 № 1535

ПЕРЕЛІК 
постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

що втратили чинність
1. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 

квітня 2015 року № 1425 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та 
інших споживачів (крім населення) ПТМ «Ковельтепло».

2. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 
квітня 2015 року № 1459 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та 
інших споживачів (крім населення) КП Первомайської міської ради «Тепло».

3. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 
квітня 2015 року № 1469 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та 
інших споживачів (крім населення) КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні».

4. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 
квітня 2015 року № 1500 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та 
інших споживачів (крім населення) Канівському КПТМ».

5. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 
квітня 2015 року № 1522 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та 
інших споживачів (крім населення) КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР».

6. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 
серпня 2016 року № 1447 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для по-
треб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) КП Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинськтепло-
комуненерго» та внесення змін до деяких постанов НКРЕКП».

7. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 ве-
ресня 2016 року № 1758 «Про встановлення тарифу на транспортування теплової енергії КПОМР «Обухівтеплотрансбуд».

8. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 ве-
ресня 2016 року № 1760 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб 
бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ПрАТ «Енергія» (м. Обухів)».

Директор Департаменту із регулювання відносин  
у сфері теплопостачання  С. Черних
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«Динамо» серед 
найкращих клубів 
Європи всіх часів

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ТОП-15. Офіційний сайт Союзу європейських футболь-
них асоціацій (УЄФА) опублікував зведену таблицю за 
всю історію проведення Кубка європейських чемпіонів/Лі-
ги чемпіонів УЄФА (1955—2017 рр.).

Київське «Динамо» в компанії топ-клубів світу посіло по-
чесне 11-е місце, маючи у своєму доробку 34 участі в най-
престижнішому клубному турнірі Старого світу, повідо-
мляє офіційний сайт клубу.

Загалом «біло-сині» провели в Кубку чемпіонів/Лізі чем-
піонів 227 матчів, здобувши 96 перемог, 49 матчів звів-
ши до нічиєї та зазнавши 82 поразки, за різниці м’ячів  
326:275.

Відзначимо, що «Динамо» посідає найвище місце з усіх 
команд, які жодного разу не грали у фінальному матчі в іс-
торії найпрестижнішого клубного турніру Європи. Як відо-
мо, кияни тричі (1977, 1987, 1999 рр.) виходили до півфіна-
лу Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів, однак жодного разу не 
змогли кваліфікуватися до вирішального матчу.

Очолив зведену таблицю УЄФА мадридський «Реал». 
Команда, яка 48 разів брала участь у зазначених турнірах, 
здобула загалом 12 трофеїв. У трійці лідерів також «Бава-
рія» (Мюнхен) і «Барселона».

До речі,  найкращим гравцем київського «Динамо» у 
2017-му став футболіст, який вже не  грає за клуб. Уболі-
вальники віддали пальму першості Андрієві Ярмоленку, а 
він з торішнього літа захищає кольори дортмундської «Бо-
руссії». В опитуванні 28-річний атакуючий півзахисник на-
брав 32 відсотки  голосів. Віталій Буяльський та Дьємер-
сі Мбокані — по 10, а Віктор Циганков і Жуніор Мораєс — 
по 9.

Також уболівальники  «біло-синіх» обрали трійку най-
кращих голів року, що минув. Вони відзначили майстер-
ність  Віталія Буяльського й Віктора Циганкова. А найкра-
щим визнаний гол Андрія Ярмоленка в матчі 23 туру УПЛ 
сезону 2016/2017 «Олександрія» — «Динамо», який від-
бувся 2 квітня. На 84-й хвилині гри Андрій пішов в обіграш 
у штрафному майданчику господарів поля, поклавши на 
газон спершу голкіпера, а потім і захисника, і покотив м’яч 
у порожні ворота.

Музичні «Дарунки Різдва»
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

АФІША. Рік, що відійшов 
в історію, був щедрим на да-
рунки для Муніципального га-
лицького камерного оркестру 
з Тернополя. Передусім ко-
лектив відзначив чверть сто-
ліття з часу заснування. Його 
художнього керівника і дири-
гента Василя Феленчака удо-
стоєно почесного звання на-
родного артиста України.

Упродовж ювілейного року 
оркестр підготував для ша-
нувальників кілька програм. 
Творчими знахідками ста-
ли проекти «Перлини світо-
вої музики», «Любов врятує 
світ». Громадянська позиція, 
прагнення миру яскраво за-

звучали в «Музиці проти ві-
йни». Героям Небесної Со-
тні та оборонцям рідної зем-
лі від російського агресора і 
його посіпак-терористів при-
святили «Світлу тризну». У 
цьому концерті прозвучала 
«Постлюдія пам’яті», яку на-
писала Мар’яна Рудакевич 
зі Львова. Нового року ор-
кестр сподівається на актив-
ну співпрацю з Мар’яною. Як 
і з київським композитором 
Юрієм Шевченком. Разом з 
ними, переконаний Василь 
Феленчак, вдасться створи-
ти програму суто української 
музики. 

Нині ж тернопільські му-
зиканти запропонували слу-
хачеві й глядачеві святковий 
проект «Дарунки Різдва». 

Прозвучали популярні кла-
сичні та естрадні мелодії, які 
подобаються всьому світові. 
Концерт розпочали з твору 
«Десь у моїй пам’яті» Дж. Ві-
льямса. Знаємо, що це саунд-
трек з кінофільму «Сам удо-
ма». Виконавці й глядачі на 
хвилях музичної пам’яті під 
звуки скрипок, інших інстру-
ментів переносилися в різні 
століття, країни, щоб відчути 
дух Новоріччя та Різдва Хрис-
тового. Тож уяви ли «Ритміч-
ні спалахи Різдва» компози-
тора  Б. Балмажса, відчули 
«Поцілу нок Санта Клауса» 
Т. Коннора, втішилися поба-
жаннями «Щасливого нового 
року» від Б. Андерсона. По-
слухали вибране з мюзиклу 
«Чикаго» Дж. Кандера, фраг-

мент увертюри до оперети Й. 
Штрауса «Летюча миша» та 
інші твори.

Безперечно, Різдвяної по-
ри не могли не линути зі сце-
ни українські колядки. Кілька 
з них у супроводі Муніципаль-
ного галицького камерного 
оркестру виконала студентка 
Тернопільського національ-
ного педагогічного універси-
тету ім. Володимира Гнатю-
ка Ірина Клепач.  Про тради-
ції, пов’язані у різних народів 
зі святкуванням Новоріччя та 
Різдва Христового, а також 
про авторів, історію та час на-
писання творів, що звучали 
під час концерту, розповідали 
ведучі Олена Лайко і заслу-
жений журналіст України Ми-
хайло Зубик.

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Зайчики, олені, жира-
фи, ляльки і, звісно, 

жовтий Собака — король 
2018-го — всі ці персона-
жі народжуються в умі-
лих руках рівнянки Оле-
ни Сливи. Вона, мама три-
річних двійнят Олексій-
ка та Мар’яна, якось спро-
бувала плести гачком: до-
вгенько, каже, попосиділа, 
доки вийшов перший зай-
чик. 

— Хотілося поклас-
ти під ялинку дітям щось 
оригінальне й водночас 
безпечне: хтозна, який 
той ширвжиток, що ми їм 
купуємо. Тому нитки об-
рала натуральні, еколо-
гічні — щоб діти, в яких 
саме різалися перші зуб-
ки, могли їх гризти скіль-
ки заманеться, — розпо-
відає Олена. — Одразу ж 
довелося плести другого 
зайця: хлопці ніяк не мо-
гли поділити одного. А ко-
ли наші зайці забрудни-
лися, ми їх випрали дитя-
чим порошком — іграшки 
не втратили форми!

Отож доки дітлахи 
сплять, мама не втрачає 
жодної хвилини дорого-
цінного часу — творить 
іграшкові шедеври. Що-

йно вона створила влас-
ну сторінку в інтернеті, де 
показала свої роботи,  од-
разу ж з’явилися охочі їх 
придбати. Звісно, давати 
раду одразу двом хлоп-
чакам та ще й викроюва-
ти час на хобі, яке ось так 
несподівано стало дава-
ти ще й такий необхідний 
приробіток, непросто. Але 
якщо спланувати день, 
цілком можливо. «А 
ще можна відірвати 
шматок довгої зимо-
вої ночі: якщо, примі-
ром, людині ця річ 
потрібна на пев-
ну дату або як-
що мені самій 
дуже хочеться 
мерщій її ство-
рити». 

Тих, хто везе 
оригінальні на-
туральні вироби 
у пода-
рунок за 
кордон, 
дедалі 
більше: 
Олени-
ні роботи 
вже поїхали до Італії й 
Німеччини. Адже іграш-
ки нашої фабрики «Рів-
ненчанка» тепер живуть 
лише у спогадах містян 
та в музейній експозиції, 
яка відкрилася нещодав-

но: шишки, 
г о р і ш к и , 
Дід Мороз і 
Снігуронь-
ка, які стали 
символами 

минулого 
століття, 
теж дуже 
с и м п а -

тичні, хоч 
і не модні. Новий 
час потребує но-
вих іграшок, які, 

можливо, теж ко-
лись займуть почесне 
місце в музеї. Але то бу-
де щонайменше завтра. 

А нині мама-майстриня 
вже впевнено чаклує над 
жовтим Собакою — сим-
волом року, що вступить 
у свої права 16 лютого.

«Люблю плести, та ще 
більше — дарувати ра-
дість людям. Тож нехай 
ці маленькі різдвяні сим-
воли стануть усім обе-
регами», — щиро бажає 
всім українцям. А з-під 
домашньої ялинки до по-
бажань приєднуються 
Олексійко і Мар’янчик.

«Небо і земля нині торжествують». Співає студентка Тернопільського національного педагогічного університету  
ім. Володимира Гнатюка Ірина Клепач, диригує народний артист України Василь Феленчак

Іграшки під ялинку власноруч
ЗАХОПЛЕННЯ. Мама симпатичних двійнят встигає творити 
добро й дарувати його іншим

Ось такі іграшки творить 
Олена Слива
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