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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Я радий, що ми 

позбулися  
залежності від Росії. 

Маємо величезний 
потенціал. Наш 

експорт у Європу 
та Азію зростає».

Людина має право 
вибору

МАЙБУТНІ ПЕНСІЇ. Свою підтримку запровадженню накопичу-
вального рівня пенсійного забезпечення підтвердив міністр соці-
альної політики Андрій Рева. При цьому він зауважує важливість 
ґрунтовного прорахунку всіх можливих ризиків. «Для збереження 
накопичень інвестиційний дохід має перевищувати рівень інфля-
ції», — вважає міністр. 

Отримати свої накопичення людина зможе лише через 20 ро-
ків, тобто це жодним чином не вплине на рівень чинного пенсійно-
го забезпечення.

Одним із дискусійних питань залишається форма власності на-
копичувального фонду. Позиція урядовця така: накопичувальний 
фонд має бути недержавним. Не слід на державу навішувати інвес-
тиційні функції. Це має бути система недержавних фондів, а в лю-
дини — вибір. Безпеку цих фондів мають забезпечувати регулято-
ри ринку: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 
Нацбанк, можливо, якийсь новий регулятор. «Але в будь-якому ра-
зі контроль за цими фондами має бути жорстким, інакше система 
не спрацює», — цитує слова урядовця прес-служба Мінсоцполітики. 

8,035 млрд м3 
становлять запаси природного газу  

в українських підземних сховищах. З 17 по 
24 березня вони скоротилися на 6,7%

СОЛОДКИЙ БІЗНЕС. Бджолярство має стати важливою 
складовою сільського господарства і економіки загалом

Мед Шевченкового краю: 
від балачок — до діла

Прем’єр-міністр про розірвання програми економічного 
співробітництва з Російською Федерацією
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Інвестиції в розвиток 
Рівненщини 
допомагає залучити 
оперативна робота 
уряду

Творча група на чолі з Юрієм 
Андруховичем представляє 
на сході України перформанс 
«Безкінечна подорож, або Енеїда». 
Загалом у турі шість зупинок

ПОДІЯ

Молочна міна сповільненої дії
АПК. Україна вийшла на друге місце у світі за експортом масла,  
проте його внутрішнє споживання скорочується

Володимир КОЛЮБАКІН,  
«Урядовий кур’єр»

Попри непрості часи, які пе-
реживає молочна галузь, 

у ній помітні якісні зрушення. 
Виробництво молока загалом 

скоротилося на 0,5%, а якісного 
— зросло на 11—12%. Ідеться 
про промислове виробництво в 
сучасних молочних комплексах 
з відповідним устаткуванням.

Значна частка цього збіль-
шення припадає на молоко ґа-

тунку «екстра». Бо ж у Євро-
союзі вже нема продовольства 
другого сорту, європейський 
споживач прагне лише найліп-
шого. І український виробник 
зокрема молочної продукції 
має зважати на це, інакше не 

зможе її експортувати до роз-
винених країн. 

Економіст FAO (організація 
ООН з питань продовольства 
та сільського господарства) 
Андрій Ярмак зазначає: торік 
Україна збільшила експорт мо-

лочних продуктів на 82%. І зде-
більшого завдяки цьому вироб-
ники змогли отримати віднос-
но непогану ціну, прибут-
ковість виробництва мо-
лока протягом року зрос-
ла майже на третину. 
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 14 березня 2018 р. № 158 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 1 березня 2010 р. № 243  
і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 «Про 

затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розви-

тку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернатив-
них видів палива на 2010—2020 роки» (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 
762; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2015 р., № 92, ст. 3128; 2017 р., № 92, ст. 2785) і від 17 
жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефектив-
ності та енергозбереження» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945; 2012 
р., № 87, ст. 3541; 2014 р., № 80, ст. 2268; 2015 р., № 35, ст. 1035, № 69, ст. 2262; 
2016 р., № 14, ст. 568, № 71, ст. 2373; 2017 р., № 16, ст. 467, № 59, ст. 1803, № 92, ст. 
2785) зміни, що додаються.

2. Установити, що відшкодування частини суми кредитів на здійснення заходів, 
зазначених у підпунктах 3, 4 і 41 пункту 3 Порядку використання коштів, передбаче-
них у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використан-
ня енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі питання використання ко-
штів у сфері енергоефективності та енергозбереження» (Офіційний вісник України, 

2011 р., № 80, ст. 2945), що надані до набрання чинності цією постановою, здійсню-
ється в порядку, який діяв на момент укладення відповідного кредитного договору.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 14 березня 2018 р. № 158

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056
1. У додатках до Державної цільової економічної програми енергоефективності і 

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтер-
нативних видів палива на 2010—2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міні-
стрів України від 1 березня 2010 р. № 243:

1) у додатку 2 підпункти 18—20 пункту 2 викласти в такій редакції:

«Найме- 
нування 

показника

Значення показника

Найменування заходу
Відповідаль-
ний за вико-

нання

Джерела  
фінансу- 

вання  
(державний, 

місцевий  
бюджет, 

інші)

Прогнозний 
обсяг  

фінансових 
ресурсів  

для виконання 
завдань, млн. 

гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

кількість 
домогос-
по- 
дарств, 
тис. оди-
ниць

23,96 7,9 6,18 5,56 1,44 1,44 1,44 18) стимулювання населення до 
впровадження енергоефектив-
них заходів шляхом відшкоду-
вання частини суми кредитів, за-
лучених на придбання котлів з 
використанням будь-яких видів 
палива та енергії (крім природ-
ного газу та електроенергії) та 
відповідного додаткового облад-
нання і матеріалів до них

Держенерго-
ефективності

державний 
бюджет

134,817424 27 56,869764 27,784 7,72122 7,72122 7,72122

—»— 326,75 41 94,5 98,25 31 31 31 19) стимулювання населення до 
впровадження енергоефектив-
них заходів шляхом відшкоду-
вання частини суми кредитів, за-
лучених на придбання енергое-
фективного обладнання та/або 
матеріалів

—»— —»— 2377,577869 255 784,779529 731,202 202,19878 202,19878 202,19878

кількість 
будинків, 
одиниць

8488 1600 427 899 1854 1854 1854 20) стимулювання об’єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків, житлово-будівельних 
кооперативів до впровадження 
енергоефективних заходів шля-
хом відшкодування частини су-
ми кредитів, залучених на при-
дбання енергоефективного об-
ладнання та/або матеріалів

—»— —»— 793,806254 97,92 52,196127 73,450127 190,08 190,08 190,08»;

2) у додатку 3 абзаци дванадцятий — чотирнадцятий пункту 2 у графі «Найменування показників виконання завдання» викласти в такій редакції:

«Найменування показників виконання завдання Одиниця виміру
Значення показників

усього
у тому числі за роками

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
стимулювання населення до впровадження енергоефективних 
заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залу-
чених на придбання котлів з використанням будь-яких видів 
палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та 
відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

—»— 23,96 7,9 6,18 5,56 1,44 1,44 1,44

стимулювання населення до впровадження енергоефектив-
них заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, 
залучених на придбання енергоефективного обладнання та/
або матеріалів

кількість домогосподарств, тис. 
одиниць

326,75 41 94,5 98,25 31 31 31

стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних бу-
динків, житлово-будівельних кооперативів до впроваджен-
ня енергоефективних заходів шляхом відшкодування части-
ни суми кредитів, залучених на придбання енергоефективно-
го обладнання та/або матеріалів

кількість будинків, одиниць 8488 1600 427 899 1854 1854 1854».

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здій-
снення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергоз-
береження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня  
2011 р. № 1056:

1) в абзаці третьому пункту 2 цифри «2010—2016» замінити цифрами «2010—
2020»;

2) у пункті 3:
в абзаці першому слова і цифри «та Енергетичної стратегії України на період  

до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 
2013 р. № 1071,» виключити;

у підпункті 3:
абзац сьомий після слова «приладів-розподілювачів» доповнити словами «, авто-

матичних регуляторів температури повітря в приміщенні»;
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
«електричних котлів для водяної системи автономного теплопостачання або во-

дяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідного додаткового об-
ладнання і матеріалів до них;»;

абзаци одинадцятий — п’ятнадцятий підпункту 41 виключити;
3) у підпункті 4 пункту 5:
абзаци перший — четвертий замінити абзацами такого змісту:
«4) для здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього По-

рядку, Держенергоефективності щомісяця до 25 числа на підставі договорів про вза-
ємодію, укладених з державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 
і більше відсотків акцій належить державі (далі — уповноважені банки), та зведено-
го реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаче-
ного підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, перераховує бюджетні кошти, що 
підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених 
банків для погашення частини суми кредиту. Уповноважені банки здійснюють пере-
рахування коштів позичальникам протягом двох робочих днів з дня їх зарахування на 
рахунки уповноважених банків.

У разі повного або часткового дострокового повернення позичальником креди-
ту відшкодування частини суми кредиту, що надійшло від Держенергоефективнос-
ті, спрямовується уповноваженим банком для погашення частини суми кредиту в 
розмірі суми заборгованості за кредитним договором, а сума залишку відшкодуван-

ня частини суми кредиту — на поточний рахунок позичальника, відкритий в уповно-
важеному банку.

Кредит надається позичальникам в національній валюті уповноваженими банка-
ми для цілей кредитування, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Поряд-
ку. За кожним заходом, визначеним підпунктами 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, кре-
дит надається один раз протягом одного бюджетного періоду. Під час укладення кредит-
ного договору для цілей кредитування, передбачених підпунктами 4 і 41 пункту 3 цього По-
рядку, позичальники підтверджують, що протягом поточного бюджетного періоду не отри-
мували кредит за відповідним заходом. Держенергоефективності в межах затвердженого 
плану асигнувань  доводить розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті на від-
повідний рік для виплати відшкодування частини суми кредитів, окремо за кожним із захо-
дів, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, між уповноваженими бан-
ками (далі — розподіл коштів). Розподіл коштів є невід’ємним додатком до договорів про 
взаємодію. Держенергоефективності з урахуванням динаміки обсягів виплати відшкоду-
вання частини суми кредитів має право в односторонньому порядку вносити зміни до роз-
поділу коштів. Про здійснення такого розподілу Держенергоефективності інформує голов-
ного розпорядника бюджетних коштів та уповноважені банки не пізніше ніж за три робочих 
дні до початку місяця, в якому вносяться зміни.

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту уповноважені 
банки щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним, але не пізніше 15 грудня поточ-
ного року подають Держенергоефективності два примірники зведеного реєстру позичаль-
ників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 41 
пункту 3 цього Порядку.

Кредити на здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього По-
рядку, у поточному календарному році надаються уповноваженими банками до 30 листо-
пада включно.

Обов’язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведено-
го реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженого банку доку-
ментів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (акт приймання-переда-
чі, товарний чек, видаткова накладна), та документів, що підтверджують факт впроваджен-
ня енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт (наданих послуг) 
(далі — підтвердні документи).

Позичальники зобов’язані подати до уповноваженого банку підтвердні документи не 
пізніше 30 листопада року, в якому укладено кредитний договір.

Підтвердні документи зберігаються уповноваженими банками протягом строку, перед-
баченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією, та надають-
ся уповноваженим банком Держенергоефективності на його письмову вимогу за згодою 
позичальника.

У разі встановлення факту відсутності підтвердних документів отримане відшкодуван-
ня частини суми кредиту протягом одного місяця повертається  уповноваженим банком до 
державного бюджету.

У разі встановлення факту нецільового використання кредитних коштів отримане від-
шкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається  позичальником 
до уповноваженого банку, який протягом трьох робочих днів повертає зазначені кошти до 
державного бюджету.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — сорок перший вважати відповідно абзацами одинад-
цятим — сорок сьомим;

абзаци тридцять дев’ятий і сороковий виключити;
доповнити підпункт після абзацу сорок третього новим абзацом такого змісту:
«У разі коли позичальником залучено кредит на придбання електричних котлів для во-

дяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) сис-
теми опалення та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, обов’язковою 
умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру пози-
чальників є подання таким позичальником, крім підтвердних документів, інформації (до-
відки, витягу із схеми теплопостачання, витягу з рішення постійно діючої  міжвідомчої комі-
сії  для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опален-
ня та постачання гарячої води тощо) від місцевих органів виконавчої влади або органів міс-
цевого самоврядування, яка підтверджує, що чинними схемами теплопостачання населе-
ного пункту передбачено децентралізацію опалення із застосуванням систем електричного 
опалення у такому багатоквартирному будинку, та документа (акта, довідки тощо) про на-
явність багатозонного (багатотарифного) приладу обліку електричної енергії, взяття такого 
приладу на абонентський облік електропостачальником (електророзподільним підприєм-
ством) та його використання для розрахунків за спожиту електроенергію.».

У зв’язку з цим абзаци сорок четвертий — сорок сьомий вважати відповідно абзацами 
сорок п’ятим — сорок восьмим;

абзац сорок п’ятий виключити;
4) у тексті Порядку цифри «2010—2017» замінити цифрами «2010—2020», а сло-

ва «уповноважена установа» в усіх відмінках і формах числа — словами «уповнова-
жений банк» у відповідному відмінку і числі.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 25.12.1987 року народжен-

ня, відповідно до ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання на 14 год. 00 хв. 04 квітня 2018 року до Хмельницького міськрайон-
ного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, 
каб. 203, головуючий суддя Піндрак О. О., судді Антонюк О. В., Дручкова С. П., 
(конт. тел. (0382) 76-28-40) для проведення судового розгляду у криміналь-
ному провадженні № 22015240000000012 про обвинувачення Оскоми Дми-
тра Васильовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини та наслідки 
неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянти-
нівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне прова-
дження № 233/6164/17 за обвинуваченням Федоренка С.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений: Федоренко Сергій Миколайович, 12.09.1959 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Репіна, 2-й про-
їзд, б. 17-А, кв. 6, м. Макіївка, вул. Єрмака, б. 18 викликається до суду на 14.00 год. 
10 квітня 2018 року (корп. № 2, каб. № 18), для участі у судовому засіданні. Ухи-
лення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, Донецька 
область, м. Добропілля, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Коломєєць Святослава Вікторовича, у вчинен-
ні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Обвинувачений Коломєєць Святослав Вікторович, 27.11.1984р.н., останнє 
місце реєстрації якого: м. Донецьк, проспект Ленінський, 13/31, викликаєть-
ся на 10.04.2018 року об 11.00 год. до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 14, для участі у розгляді кримінального провадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

ПОВІСТКА  ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕННОГО
Яновська Анжела Владиславівна, 19.11.1973 року народження, За-

водський районний суд м. Дніпродзержинська викликає Вас, як обви-
нувачену, на 09:00 год. 06.04.2018 р., за адресою: Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське, вул. Ігнатія Ясюковича, 5 (зала судового засідан-
ня 18, слідчий суддя Бондаренко Н. О.), у справі: за обвинувальним ак-
том по кримінальному провадженню № 208/5129/17 відносно Янов-
ської А.В., обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 3  
ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366  КК України.

Шановні абоненти!
З 03.04.2018 року ПрАТ «Датагруп» розширює територію дії тариф-

них планів на послуги з доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб у 
п. Полігон (Миколаївської області), а також вводить нові тарифи на по-
слугу з користування безномерною лінією для доступу до мережі Інтер-
нет (за технологією ADSL). Детальну інформацію про нові тарифи та 
умови їх застосування розміщено на сайті  www.domtele.com. Отрима-
ти додаткову інформацію можна також за номером телефону Контакт-
центру 0 800 21 00 00.

Державне агентство резерву України оголошує повторний аукціон з 
реалізації дихальних апаратів ручних силіконових, концентраторів кис-
невих, комплексів рентгенівської діагностики палатних (пересувних).

Аукціон відбудеться 11 квітня 2018 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: 

Горошко І. Я. (235-17-42), Холодило О. В. (235-60-87).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на 

офіційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.
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ОГОЛОШЕННЯ

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова ви-
кликає Губіна Владислава Валерійовича, 08.12.1974 
року народження, як обвинуваченого на 10.00 годи-
ну 05.04.2018 року по кримінальному проваджен-
ню № 644/5100/17; №/п 1-кп/644/55/18 у відношен-
ні Губіна Владислава Валерійовича, обвинуваченого 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1  
ст. 366 КК України. Місцезнаходження суду: м. Хар-
ків, просп. Архітектора Альошина, 7, каб. № 23.

Суддя Г. В. Матвієвська

   Втраченi документи: 

- свідоцтво про право власності на  катер Crownline, 

реєстраційний номер 3-100217  «Ника-Азов», 

- свiдоцтво на право плавання пiд державним пра-

пором України, номер РА 06383,

- судновий бiлет на катер Crownline,

 що видавалися Грачу Є. В.,  вважати недійсними.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області 
(30300, м. Умань, вул. Садова, 5) викликає в судове 
засідання як відповідача Кузьменка Юрія Петровича, 
04.09.1980 року народження, по цивільній справі за 
позовом Кузьменко Ю. Д. до Кузьменка Ю. П. про ви-
знання особи такою, що втратила право користуван-
ням житлом, розгляд справи призначений на 13 квіт-
ня 2018 року на 09 год. 15 хв.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідо-
мити суд про причини неявки, справу буде виріше-
но без вашої участі за наявними у справі доказами і 
постановлено заочне рішення.

Суддя К. Г. Ребрина

10 квітня  2018 р. об 11:00 годині буде проводити-
ся комплекс землевпорядних робіт по встановленню   
(відновленню)   меж   земельних   ділянок в натурі 
(на місцевості), які перебувають в постійному корис-
туванні Чернігівського обласного центру з гідроме-
теорології за адресою: м. Остер, вул. М. Грушевсько-
го, 24 та с. Жуківщина на території Остерської місь-
кої ради Козелецького району Чернігівської області.

Представник Чернігівського обласного центру з 
гідрометеорології  Верхогляд Ю.Є., 0462-677-170.

Виконавець робіт — ФОП Задвинський С. Ю.,  
097-9000-207, 066-6620-576.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22017050000000106 (номер спра-
ви 1-кп/243/259/2018) за обвинуваченням Федотова 
Олега Анатолійовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області Мірошниченко Л. Є. викликає як 
обвинуваченого Федотова Олега Анатолійовича, 
17.10.1968 року народження, який зареєстрований 
та проживає за адресою: м. Донецьк, проспект Чер-
воногвардійський 38-Б, кв. 30, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 05 квітня 2018 року о 13 
годині 10 хвилин, у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 12014051060000214 (номер спра-
ви 1-кп/243/188/2018) за обвинуваченням Смирнова 
Андрія Васильовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області Мірошниченко Л. Є. викликає як 
обвинуваченого Смирнова Андрія Васильовича, 
27.06.1977 року народження, який зареєстрований 
та проживає за адресою: м. Луганськ, с. Ювілейне, 
вул. Садова, 1, кв. 33, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 05 квітня 2018 року о 13 годині 15 
хвилин, у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42015050000000446 (номер спра-
ви 1-кп/243/41/2018) за обвинуваченням Сталенно-
го Владислава Юрійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає як обвинува-
ченого Сталенного Владислава Юрійовича, який за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Перемоги, будинок № 162, квартира № 47, 
у судове засідання, яке відбудеться 06 квітня 2018 
року о 13 годині 00 хвилин, у залі судового засідан-
ня № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000106 (номер справи 
1-кп/243/96/2018) за обвинуваченням Бірюкова Сер-
гія Леонідовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р. В. викликає як обвинуваче-
ного Бірюкова Сергія Леонідовича, який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Сєченова, будинок № 96, квартира № 52, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 06 квітня 
2018 року о 13 годині 30 хвилин, у залі судового за-
сідання № 06.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

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

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 417/4335/17 стосовно Мільчакова Олексія Юрійовича, 
30.04.1991 року народження, як обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 
110 в редакції Закону від 08.04.2014, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове 
розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК Укра-
їни. Обвинувачений Мільчаков О. Ю. зареєстрований та про-
живає за адресою: вул. Галерна, буд. 53а, кв. 30, м. Санкт-
Петербург, Ленінградської області, Російської Федерації.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Мільчако-
ва Олексія Юрійовича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 05 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань Марківського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка, Марків-
ського району, Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідання ви-
кликається Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 ро-
ку народження, обвинувачений у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, яке відбудеться 06 квітня 2018 року о 
14.30 год. в приміщені Солом’янського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, 
каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає як 
обвинувачену Філатову Євгенію Володимирівну, 
15.11.1955 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 04 квітня 2018 року о 14 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
каб. 16 під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця вул. Грушевського 
17 в залі судових засідань № 40, 06 квітня 2018 року 
о 09.15 год. відбудеться розгляд кримінального про-
вадження по обвинуваченню Часовськіх Євгена Ві-
кторовича, 04 жовтня 1978 року народження, у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Часовськіх Євген Вікторо-
вич та захисник Коваль Наталя Омельянівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі не-
можливості з’явитися до суду, просимо повідомити 
про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Каленяка Р. А., суддів Вохмінової О. С., 
Дернової В. В.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Єжеля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 р.н., як 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідан-
ня викликається Єжель Михайло Броніславович, 
19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК 
України, яке відбудеться 03 квітня 2018 року о 15.00 
год. в приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 
10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає як 
обвинуваченого Красільникова Олександра Львови-
ча, 16.10.1960 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Геро-
їв Бреста, 17/19) у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 04 квітня 2018 року о 14 год. 15 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ. вул. Хорива, 21,  
каб. 16 під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Дзержинський міський суд Донецької області (розта-
шований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1). Гнатуша Дениса Юрійовича, 30.11.1981 року наро-
дження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Гнатуша Д.Ю. (м. Донецьк, 
вул. Пашенної, 3) викликається на 10.04.2018 року на 
11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи 
по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

2). Сальника Сергія Павловича, 08.09.1972 року наро-
дження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Сальник С. П. (зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Три-
пільська, буд. 1, проживаючого за адресою: Донецька 
область, м. Донецьк, просп. Партизанський, буд. 66А,  
кв. 52), викликається на 04.04.2018 року на 09.00 год.  
до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті,  
головуючий суддя Ткач Г.В.;

3). Левченка Романа Олексійовича, 03.04.1978 року 
народження, який підозрюється у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений по 
справі Левченко Роман Олексійович (зареєстрований за 
адресою: Донецька обл., Волноваський район, с. Дми-
трівка, вул. Шкільна (Дзержинського), 32), викликаєть-
ся на 04.04.2018 року на 11.00 год. до суду, каб. № 8, 
для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні  
може здійснюватися за відсутності обвинуваченого  
(in absentia), який переховується від органів слідства та 
суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
(спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик в порядку спеціального судового провадження
У відповідності до вимог ст. ст. 297-1, 323 КПК України Мукачівський 

міськрайонний суд Закарпатської області викликає у судове засідан-
ня, яке проводиться у вигляді спеціального судового провадження, як 
обвинуваченого Гецка Петра Івановича, 01.01.1965 року народження, 
останнє відоме місце проживання: с. Кушниця, вул. Гірська, 55, Іршав-
ський район, Закарпатської області, за ч. 1 ст. 109 (в редакції Закону 
№ 767-VII від 23.02.2014), ч. 2 ст. 110 (в редакції Закону № 2341-III від 
05.04.2001), ч. 2 ст. 110 (в редакції Закону № 1183-VII від 08.04.2014),  
ч. 1 ст. 111 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) КК України.

Судове засідання відбудеться о 14 год. 00 хв. 03 квітня 2018 року в 
приміщенні Мукачівського міськрайонного суду за адресою: Закарпат-
ська область, м. Мукачево, вул. Л. Толстого, 13А/25.

Суддя І. І. Котубей

Подільський районний суд м. Києва викликає як обвинуваченого Запо-
рожця Петра Петровича, 11.01.1950 року народження (останні відомі місця 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17а, АР Крим, 
м. Сімферополь, вул. Київська, 7а, кв. 9) у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 05 квіт-
ня 2018 року о 12 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 16 під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає як обвинувачену Притулен-
ко Олену Володимирівну, 05.03.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 06 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
зал № 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О. О.

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.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович, 

30.03.1983 р.н., зареєстрований за адресою: м. Оде-
са, Французький бульвар, 22, корп. 1, кв. 204, від-
повідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання, що відбудеться 10 квіт-
ня 2018 року о 13.00 годині в залі судових засідань  
№ 222 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Немодрук Ігор Володимиро-

вич, 14.08.1965 року народження, зареєстрований: 
Одеська область, м. Роздільна, пров. Шкільний, буд. 
22, кв. 5 відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання, що відбудеть-
ся 03.04.2018 року о 15 годині 00 хвилин до зали су-
дових засідань № 107 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду встановлені статтею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В. П.

Глухівський міськрайонний суд Сумської облас-
ті викликає Левчеі Юрія Івановича, 11.02.1980 року 
народження, який зареєстрований за адресою: Сум-
ська область, Глухівський район, с. Кривенкове, ву-
лиця Колісніченко, будинок 16, в судове засідання 
на 12 квітня 2018 року на 11.00 год., як відповіда-
ча по цивільній справі за позовом Нечипоренко Оль-
ги Олександрівни до Левчеі Юрія Івановича про ви-
знання особи такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Глу-
хівського міськрайсуду за адресою: Сумська об-
ласть, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 30, суддя  
Колодяжний А. О.

У разі вашої неявки справа буде розглядатися за 
відсутності відповідача.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрювана Грибань Оксана Леонідівна, 25.09.1977 р. н., 

уродженка с. Преображенка Оріхівського району Запорізь-
кої області, зареєстрована за адресою: Донецька область,  
с. Костянтинівка Мар’їнського району, вул. Кірова, буд. 54 кв. 
98, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5, КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 31.03.2018, у період часу з 09 год. 00 хв. до 
11 год. 00 хв до слідчого відділу 2 управління (з дислокаці-
єю у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях за адресою: Донецька область, м. Марі-
уполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, до слідчого Ліпа-
ри Д. Р. для відкриття та ознайомлення із матеріалами кри-
мінального провадження, вручення Вам письмового повідо-
млення про підозру, обвинувального акта та реєстру мате-
ріалів у кримінальному провадженні № 22014050000000391 
від 07.11.2014 за ч. 1 ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 
КПК України при здійсненні спеціального досудового розслі-
дування.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ  МЕРЕЖІ» на ІІ квартал 2018 року 
(для території України, на якій органи державної влади  здійснюють свої повноваження відповідно  

до  постанови КМУ № 263 від  07.05.2015 р. (зі змінами) та розпорядження КМУ  № 1085-р від 07.11.2014 р.  
(зі змінами))

1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на ІІ квартал 2018 р.

      без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас /група
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на ІІ квартал 2018 р. 
(розрахована відповідно до постанови НКРЕКП від 19.11.2015  
№ 2810 (зі змінами від 27.12.2017 № 1417))  (без ПДВ)

коп/кВтгод 153,447

Економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат елек-
троенергії електромережами 1 та 2 класів напруги на  2018 рік.  
(постанова НКРЕКП від 13.03.2018 № 305 )

1 клас відносні одиниці 0,009

2 клас відносні одиниці 0,024

Тариф на постачання електроенергії за регульованим тарифом 
(постанова НКРЕКП від 24.01.2018 № 90  для 1 групи споживачів  
(крім населення) (без ПДВ)

1 група коп/кВтгод 0,215

Тариф на розподіл електроенергії  
(постанова НКРЕКП від 24.01.2018 № 90) (без ПДВ)

1 клас коп/кВтгод 1,216
2 клас коп/кВтгод 6,504

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні особи та фізичні особи-суб’єкти 
підприємницької діяльності) 

    без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника  

Роздрібні тарифи на електричну енергію, розраховані відповідно 
до постанови НКРЕКП від 13.04.2017 № 512, 
зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1418.

1 клас коп/кВтгод 156,334  

2 клас коп/кВтгод 165,431      без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас Період Одиниця Величина 
споживача часу виміру показника 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постано-
ва НКРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесени-
ми постановою НКРЕКП від  13.06.2017 № 763, яка була офіційно 
опублікована в газеті «Урядовий Кур’єр» 06.07.17 № 123,  
та набрала чинності з 07.07.17

1 клас Нічний коп/кВтгод 54,717
Денний коп/кВтгод 211,051

2 клас
Нічний коп/кВтгод 57,901

Денний коп/кВтгод 223,332

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова 
НКРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою НКРЕКП від 22.01.2015 № 37) 

1 клас
Нічний коп/кВтгод 39,084

Напівпіковий коп/кВтгод 159,461
Піковий коп/кВтгод 281,401

2 клас
Нічний коп/кВтгод 41,358

Напівпіковий коп/кВтгод 168,740
Піковий коп/кВтгод 297,776

Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об’єктом 
 оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків.

Керівник департаменту з фінансів
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»       Т. С. Батрак

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваному Новосельцеву Юрію Анатолійовичу, 05.08.1969 р.н.,  відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК Украї-
ни, необхідно з’явитися 30 березня 2018 року о 10 год. 00 хв. до каб. № 49 слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській об-
ласті за адресою:  м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-19-20), до старшого слідчого в ОВС Войтанніка Є.В. для проведення 
слідчих (процесуальних) дій (повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслі-
дування) як підозрюваного за Вашою участю у кримінальному провадженні №№22014170000000035 від 14.09.2014 за ч.1 ст.258-
3 КК України.

      Старший слідчий в ОВС слідчого відділу
      СБУ в Полтавській області Є.В. Войтаннік

ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений 

строк — заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.
ст. 138 КПК України 
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними 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 неможливості тим-

часово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших 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.
ст. 139 КПК України. 
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здій-

снюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отриман-
ня ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про 
причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;
від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано 

привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної 

причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ
(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ)

УКРАЇНА
ДРУГИЙ ПРОЕКТ З ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (ППЕ-2)
Позика №: 8462-UA
Назва завдання: КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ 
Номер завдання: ПАКЕТ UE/ 13 Консультант з пошуку та відбору кандидатів на посаду Уповноваженого 

з реалізації антикорупційної програми (Комплаєнс офіцера)

Враховуючи сутність реформ, які проводяться в ДП «НЕК «Укренерго», рух нашої держави в напрям-
ку євроінтеграції та зважаючи на курс керівництва держави на збільшення прозорості діяльності держав-
них підприємств, ми вважаємо за потрібне створення комплаєнс-офісу, який допоможе уникнути більшос-
ті ризиків, а саме невідповідності стандартам, нормативам чи недотримання вимог чинного законодавства. 
З іншого боку, робота офісу сприятиме подоланню передумов для корупційних діянь та зловживань по-
садовим становищем. Ми вважаємо, що це дозволить посилити прозорість компанії  та відповідності кра-
щим європейським практикам внутрішнього контролю, етики та протидії корупції (OECD принципи, ISO 
compliance standart та ін).

Консультаційні послуги компанії («Послуги») включають в себе такі завдання:
Консультант з пошуку та відбору кандидатів (далі — Консультант з відбору) повинен надати підтримку 

ДП «НЕК «Укренерго»(далі — Укренерго) з пошуком та вибором Уповноваженого з реалізації антикоруп-
ційної програми (далі — Комплаєнс офіцер), який має відповідати наступним критеріям:

- особа, яка досягла 25-річного віку, здатна виконувати відповідні обов’язки на підставі його ділових та 
моральних якостей, вміння та стану здоров’я;

- вища освіта — ступінь Магістр в галузі права, економіки або фінансів;
- глибокі знання в суміжних галузях: дослідження, судова справа, захист даних, боротьба з шахрай-

ством, управління ризиками, організація систем внутрішнього контролю та аудиту, комплексна перевірка 
контрагентів, управління ризиками третіми сторонами;

- досвід в розробці, обґрунтуванні та реалізації змін;
- додаткові тренінги у сфері комплаєнс (ICA, CCEP-I, FCPA Boot Camp, Executive MBA in Compliance, 

TRACE) будуть перевагою;
- знання української або російської мови.
Обсяг роботи.
Зважаючи на вищезгадані критерії, Консультант з відбору підготовить наступну інформацію:
*Профілі кандидатів. Консультант з відбору підготує детальний опис посади та вимоги до ролі Компла-

єнс офіцера, ділового досвіду, професійних навичок та лідерських повноважень. Ці підготовлені докумен-
ти мають бути узгоджені із Світовим банком та Укренерго.

*Підготовка стратегії пошуку та вибір цільового ринку. Консультант з відбору визначить сегменти галузі 
та типи організацій, що здатні готувати спеціалістів з професійним та лідерським досвідом, які задоволь-
нятимуть потреби Укренерго.

*Ідентифікація кандидата. Консультант з відбору визначить потенційних кандидатів у цільових компані-
ях та використовуватиме місцеву/міжнародну базу даних для пошуку додаткових кандидатів. Консультант 
з відбору також розгляне придатність кожного кандидата як потенційного Комплаєнс офіцера відповідно 
до узгоджених критеріїв.

*Попереднє затвердження списку кандидатів. Консультант з відбору підготує та надасть список потен-
ційних кандидатів, які відповідають вимогам, з коротким описом професійної діяльності та коментарями 
про їх сильні та слабкі сторони. Консультант з відбору надасть список кандидатів та визначить пріоритет-
них кандидатів для контакту з  представниками Укренерго.

*Контактування та оцінка кандидатів. 
Консультант з відбору на високій конфіденційній основі повинен контактувати з кандидатами, обгово-

рювати можливості та оцінювати кожного кандидата відповідно до узгоджених критеріїв. Консультант з 
відбору повинен надати комплексні звіти, що містять характеристику професійної діяльності та детальну 
оцінку компетентності для кожного кандидата, який увійшов до короткого списку.

*Інтерв’ю з кандидатами, які увійшли до короткого списку. Консультант з відбору повинен запланува-
ти зустрічі кандидатів, що увійшли до короткого списку, із представниками Укренерго та повинен надава-
ти підтримку у проведенні переговорів.

Наразі ДП «НЕК «Укренерго» запрошує правомочні консалтингові фірми («Консультанти») висловити 
свою зацікавленість у наданні Послуг. Зацікавлені консультанти мають надати інформацію, яка  підтвер-
джує їхню кваліфікацію для виконання зазначених Послуг.

Критерії попереднього відбору: 
Фірми або об’єднання фірм повинні мати досвід роботи за подібними проектами, а саме:
(а) Компанія повинна мати не менш ніж 5-річний досвід роботи з пошуку та відбору топ-менеджерів у 

сфері енергетики та суміжних галузях для компаній з кількістю персоналу більше 500 осіб.
(b) Наявність підтвердженого принаймні 3-річного досвіду з пошуку комплаєнс-офіцера, внутрішнього 

аудитора або ризик-менеджера в країнах ОЕСР.
(c) Досвід надання зазначених послуг та наявність офісу в Україні буде перевагою.

Вимоги до подання.
Зацікавлені фірми запрошуються до висловлення зацікавленості з наступними документами:
а. стислий опис фірми/об’єднання, включаючи відомості про фірму, структуру та персонал;
b. інформація щодо аналогічного досвіду та завдань фірми/об’єднання, які конкретно відносяться до по-

ставлених завдань;
c. заповнена контактна форма.
Звертаємо увагу зацікавлених консультантів на пункт 1.9 Принципів та правил закупівель товарів, робіт 

та послуг МБРР: Вибір і Найм Консультантів за Позиками МБРР, кредитами та грантами МАР, січень 2011 
(переглянутий липень 2014) («Вказівки для Консультантів»), який формулює політику МБРР по відношен-
ню до конфлікту інтересів.

Консультанти можуть об’єднуватись з іншими фірмами у формі спільного підприємства або субпідряд-
них організацій для підвищення кваліфікації.

Консультант буде вибраний відповідно до процедур, визначених у Принципах та правилах закупівель то-
варів, робіт та послуг МБРР: Вибір і Найм Консультантів за Позиками МБРР за методом вибору за квалі-
фікацією (CQS).

Зацікавлені консультанти мають змогу отримати додаткову інформацію в офісі за нижче приведеною 
адресою з 8:00 до 17:00 за київським часом.

Висловлення зацікавленості мають бути надіслані на електрону адресу: procurement_office@ua.energy не 
пізніше ніж 13 квітня 2018 року. Висловлення зацікавленості не повинно перевищувати 30 сторінок.

Важлива примітка: Висловлення зацікавленості має бути надіслане одним файлом (у форматі PDF або 
MS Word). Тільки за умови, якщо допустимий розмір файлу перевищує 5 МБ, консультант може розбити 
висловлення зацікавленості на декілька файлів. 

Висловлення зацікавленості має бути англійською мовою. Переклад на російську/українську мову ба-
жаний.

ДП «НЕК «Укренерго»
Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, 01032
Контактна особа: п. Лисих В. В.
Начальник відділу організації міжнародних закупівель
procurement_office@ua.energy 
тел.: +38 044 238 30 14
 +38 044 238 31 35
 +38 044 238 35 16

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)  

з продажу прав вимоги АКБ «НОВИЙ» 
F03GL18839, F03GL18840  Право вимоги за кредитними 

договорами № 78307/01, № 1450607/01.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аук-

ціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. Умови 
продажу: 

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/175659/
index.php?lang=ua 

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/175660/
index.php?lang=ua

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону 20.04.2018 р. Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/електронного аукціону: точний час почат-
ку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного  
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування 

Підозрюваний Бойченко Володимир Сергійович, 
29.01.1986 р.н., громадянин України, місце реєстра-
ції: м. Одеса, вул. Довженка, буд. 9-Б, відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам необхід-
но з’явитися 30.03.2018 р. о 09 год. 00 хв. до СВ УСБУ в  
Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Єв-
рейська, 43, каб. № 220 (слідчий Даменцова В. О.  
(048) 701-81-17), для ознайомлення з матеріалами спеці-
ального досудового розслідування № 22018160000000005 
від 16.01.2018 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Наслідки неприбуття за викликом викладені в ст. 139 
КПК України.

Поважні причини неприбуття за викликом викладені в 
ст. 138 КПК України, про неможливість з’явлення за ви-
кликом з поважних причин ви зобов’язані повідомити за-
здалегідь.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Черкашин Сергій Віталійович, 11.04.1986 
р.н., уродженець смт Нижні Сірогози Херсонської облас-
ті, одружений, який має на утриманні малолітню дитину – 
Черкашина B. C. 2013 р.н., останнє місце фактичного про-
живання: м. Херсон, вул. Димитрова, буд. 23, кв. 97, зареє-
стрований за адресою: Херсонська обл., смт Нижні Сірого-
зи, вул. Суворова, буд. 156, документований паспортом гро-
мадянина України серії ЕЕ № 766781, виданим 25.09.2002 
року, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України вам 
необхідно з’явитися 28, 29 та 30 березня 2018 року в пе-
ріод часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. у слідчий відділ  
УСБУ в Херсонській області до старшого слідчого в ОВС слід-
чого відділу Віслоуха А. В. р.т. (0552458319), за адресою: м. 
Херсон, вул. Лютеранська (Кірова), 1, для участі у слідчих 
діях у кримінальному провадженні № 22015230000000031 
від 07.07.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, та для озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження  
№ 22015230000000031 в порядку ст. 290 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Карло Андрій Георгійович, 19.04.1977 
року народження, який проживає за адресою: Донецька 
область, м. Горлівка, вул. Павлова, буд. 26, кв. 8, на під-
ставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно 
з’явитися 03.04.2018, 04.04.2018, 05.04.2018 року у період 
часу з 09.00 до 18.00 годин до слідчого в особливо важ-
ливих справах першого слідчого відділу слідчого управ-
ління прокуратури Донецької області Снурнікова Д. О. за 
адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Румянце-
ва, 4а, каб. 108, для проведення за вашою участю слідчих 
дій у кримінальному провадженні № 42017050000000019 
від 06.01.2017 за ч. 1 ст. 258-3 КК України — вручення вам 
повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного, за-
кінчення досудового розслідування та відкриття Вам ма-
теріалів кримінального провадження, відповідно до вимог  
ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

УМОВИ, ЗАСТОСОВНІ ДО ДОГОВОРІВ, УКЛАДЕНИХ  
між МХП та Контрагентами, в яких МХП виступає платником за виконані Контрагентом зобов’язання («УМОВИ»)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Умови є загальними умовами, що застосовуються до всіх договорів, 

укладених між МХП та Контрагентами, в яких МХП виступає платником за вико-
нані Контрагентом зобов’язання. МХП та Контрагент є найменуваннями сторін 
договору, що ідентифікуються у його преамбулі та реквізитах. Дані Умови опу-
бліковані у газеті «Урядовий кур’єр» та розміщені на офіційному сайті МХП, по-
силання на який вказане у Договорі, є невід’ємною частиною кожного догово-
ру, в яких наявне відповідне посилання на них. Дані умови набирають чиннос-
ті та регулюють відносини між Сторонами Договору з дати підписання Догово-
ру та діють протягом строку дії Договору. Зміна цих Умов за погодженням Сто-
рін оформлюється шляхом їх публікації МХП у загальнодержавному виданні та 
розміщені на офіційному сайті МХП та/або шляхом направлення МХП відповідно-
го повідомлення Контрагенту. Зміна Умов набирає чинності та підлягає виконан-
ню Сторонами після їх публікації або з моменту отримання відповідного повідо-
млення Контрагентом, в залежності від того, яка подія настала раніше, якщо за-
стосовано обидва способи. Якщо при зміні умов положення попередніх Умов за-
лишаються неврегульованими, то такі попередні умови залишаються чинними в 
неврегульованій частині.  

1.2. Ці Умови застосовуються додатково до умов та положень основного тек-
сту Договору та Додатків до нього, не відміняють положення Договору та Додат-
ків до нього. У разі будь-яких розбіжностей чи суперечностей між цими Умовами 
та положеннями основного тексту Договору, переважна сила надається даним 
Умовам, якщо інше не передбачено даними Умовами або прямо (шляхом вказан-
ня пунктів умов, що застосовуються із відмінностями) погоджено письмово Сто-
ронами у основному Договорі чи Додатках до нього.

1.3. Сторони підтверджують, що укладення та виконання ними цього Договору 
не суперечить нормам чинного в Україні законодавства та відповідає його вимо-
гам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також 
підтверджує те, що укладання та виконання ними цього Договору не суперечить 
цілям їх діяльності, положенням їх установчих документів чи інших локальних-
нормативних (внутрішніх) актів. Підписанням цього Договору Контрагент під-
тверджує та гарантує, що Контрагент має всі права власності на майно, передача 
якого відбувається при виконанні зобов’язань по Договору, законне та не обме-
жене володіння, розпорядження та його використання; не існує будь-яких прав 
третіх осіб, обтяжень та т.п. (за наявності в Договорі умов передачі майна). У ра-
зі недотримання умов цього пункту Контрагент зобов’язується відшкодовувати 
МХП збитки, понесені останнім, в повному обсязі. 

1.4. При укладенні договору, Сторони зобов’язані надати документи, які іден-
тифікують їх та їх підписантів та містять достатньо відомостей для підтвердження 
правосуб’єктності та правого статусу. При зміні статусу чи правосуб’єктності Сто-
рони зобов’язані повідомити одна одну протягом 3-х днів. У разі не повідомлення 
зазначеної інформації сторони не несе відповідальності за будь-які наслідки, які 
пов’язані з виконанням умов Договору та Додатків до нього.

1.5. Умови Договору та всіх Додатків й Додаткових угод до нього, комерційних 
домовленостей, інформації та ін. мають конфіденційний характер, крім випадків, 
передбачених законодавством України. 

1.6. Жодна із Сторін не вправі передавати свої права за Договором третій Сто-
роні без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

1.7. Будь-які повідомлення, запити або інший обмін інформацією за Догово-
ром або у зв’язку з ним повинні здійснюватися в письмовій формі та, за відсут-
ності в Договорі вказівки про інше, можуть бути надіслані на електрону пошту або 
листом за адресами зазначеними в розділі реквізити Сторін.

1.8. Додаткова інформація, яка стосується діяльності та взаємовідносин МХП 
з Контрагентами розміщена на офіційному сайті МХП.

1.9. Договір може бути достроково розірваний у разі не виконання будь-якою 
зі Сторін своїх зобов’язань за Договором. У даному випадку про розірвання До-
говору Сторона письмово повідомляє іншу сторону за 15 днів до дати розірван-
ня. У будь-якому випадку дострокового припинення Договору Сторони не звіль-
няються від виконання зобов’язань і проведення розрахунків, які виникли до ро-
зірвання Договору. 
2. ОФОРМЛЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИПРАВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ 

2.1. При виконанні зобов’язань Контрагент зобов’язаний передати всі належ-
ним чином оформлені первинні облікові документи та інші документи, що перед-
бачені договором та/або, які згідно умов діючого законодавства України, повинні 
бути передані в момент виконання зобов’язання для підтвердження факту госпо-
дарської операції. У випадку прийняття МХП зобов’язань від Контрагента із зау-
важеннями, Контрагент зобов’язується передати МХП виправлену первинну об-
лікову документацію у  строк, що не перевищує 7 (сім) календарних днів з дати 
прийняття МХП зобов’язання із зауваженнями. Право власності на результат ви-
конаного Контрагентом зобов’язання та ризик його випадкового знищення пере-
ходить від Контрагента до МХП в момент підписання первинної облікової доку-
ментації (акту приймання-передачі чи видаткової накладної, а для змішаних до-
говорів з моменту підписання первинної облікової документації, що свідчить про 
повне виконання зобов’язань).

2.2. У разі виконання Контрагентом зобов’язання з порушенням вимог дого-
вору МХП має право:

2.2.1. не оплачувати його та відмовитися від прийняття такого зобов’язання 
в цілому;

2.2.2. вимагати виконання зобов’язання у відповідності до умов Договору у 
погоджений Сторонами строк або у строк, що не перевищує 7 (сім) календарних 
днів з дати відмови МХП від прийняття зобов’язання від Контрагента, за умови 
відсутності погодження іншого строку; 

2.2.3. виправити недоліки у виконаному не належним чином зобов’язані са-
мостійно або за допомогою третіх осіб із обов’язковим зменшенням плати, на-
лежної Контрагенту, на суму понесених МХП витрат на усунення недоліків. Ін-
ші умови прийняття зобов’язання із недоліками можуть бути встановлені у До-
датках до Договору.

3. ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
3.1. За умови дострокового припинення договору, відмови від виконання 

зобов’язання у випадках, передбачених законом чи даним Договором, виявлен-
ня неякісного Товару/робіт/послуг протягом гарантійних термінів, інших випад-
ках, що призвели до появи надміру сплачених коштів по Договору, Контрагент 
зобов‘язаний здійснити повернення сплачених МХП грошових коштів, в т.ч. по 
неприйнятих зобов’язаннях, протягом 5 банківських днів з моменту отримання 
письмової вимоги МХП про це. У випадку неповернення грошових коштів у вста-
новлений даним пунктом строк, Контрагент також зобов‘язаний у відповідності 
до ст. 625 Цивільного кодексу України сплатити МХП 30 % річних від простроче-
ної суми за весь час прострочення.

3.2. Сплата пені та штрафів не звільняє Сторони від виконання обов’язків по 
цьому Договору та компенсації збитків, спричинених невиконанням або неналеж-
ним виконанням умов даного Договору. 

3.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності 
за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

3.4. Під поняттями «належне виконання зобов’язань», «виконання 
зобов’язання належним чином» розуміється: особисто боржником (якщо інше 
не передбачено законом чи договором (ст. 527 ЦКУ);  повністю (якщо законом чи 
договором не встановлено можливість виконання обов’язку частинами) (ст. 529 
ЦКУ); у строк (ст. 530 ЦКУ); у належному місці (ст. 532 ЦКУ, ст. 197 ГКУ).

4. ДОГОВІРНА ЦІНА
4.1. Загальна вартість (ціна) даного Договору остаточно визначається шляхом 

підсумку вартості виконаних Контрагентом зобов’язань за Договором відповідно 
до підписаних Сторонами первинних бухгалтерських документів та не може пере-
вищувати загальної вартості (ціни) договору, що вказана в Договорі чи Додатках 
до нього, крім випадків внесення змін до умов Договору. У випадку якщо Контр-
агент не має статусу платника податку на додану вартість (далі по тексту - ПДВ), 
пункти Договору, пов’язані зі сплатою ПДВ, застосовуються сторонами при вико-
нанні договору лише у випадку отримання Контрагентом статусу платника ПДВ. 

4.2. Будь-яке визначення ціни, неустойки, інші платіжні зобов‘язання мають 
бути визначені с точністю до двох знаків після коми (тобто, округлюється до цілої 
копійки). Для цілей такого визначення застосовується правило округлення, яке 
полягає у збільшенні відповідного знаку на «1» (одиницю), якщо наступний за 
ним знак, який скорочується, дорівнює або перевищує «5» (п’ять).

Ціна з урахуванням ПДВ розраховується за формулою:  
Ціна з ПДВ = Ціна без ПДВ + ПДВ, де  
Ціна без ПДВ – ціна без урахування ПДВ з точністю до двох знаків після коми; 

ПДВ – числове значення з точністю до двох знаків після коми, що розрахову-
ється як добуток Ціни без ПДВ та діючої ставки податку на додану вартість.

4.3. Ціни в договорі визначаються у національній валюті. Ціни, можуть бути 
визначені у грошовому еквіваленті в іноземній валюті, лише для зобов’язань,  
в складі яких міститься не менше 75% імпортної складової, і лише у відповід-
ності до курсу валюти на відповідну дату виникнення зобов’язання згідно з офі-
ційним курсом Національного банку України, який фіксується за посиланням  
http://www.bank.gov.ua/control/uk/index, та підлягають перерахунку лише у ниж-
чевказаному порядку:  

-  перерахунок вартості зобов’язання здійснюється лише у випадку якщо між 
датою виникнення зобов’язання та датою його фактичного виконання пройшло 
більше 5 (п’яти) банківських днів;

-  перерахунок вартості зобов’язання здійснюється у випадку зменшення курсу 
іноземної валюти на момент оформлення первинної облікової документації (ви-
даткової накладної, акту тощо) більш ніж на 3% по відношенню до курсу на мо-
мент виникнення зобов’язання; 

- перерахунок вартості зобов’язання здійснюється за ініціативою Контрагента 
у випадку збільшення курсу іноземної валюти на момент оформлення первинної 
облікової документації (видаткової накладної, акту тощо) більш ніж на 3%  по від-
ношенню до курсу на момент виникнення зобов’язання;

- сума авансу підлягає перерахунку тільки у випадку зміни курсу іноземної ва-
люти на момент здійснення платежу більш ніж на 3% по відношенню до курсу 
на момент виникнення зобов’язання. У випадку збільшення курсу зобов’язання 
по оплаті настає у МХП тільки після внесення змін у Договір чи його Додаток 
із визначенням нової вартості зобов’язання. Сплачені авансом частини вартос-
ті зобов’язань згідно умов даного пункту Договору перерахунку по курсу не під-
лягають.

- у випадку застосування згідно положень даного пункту Договору зміни кур-
су Контрагент зобов’язаний первинну облікову документацію надати з перерахо-
ваною вартістю зобов’язань по курсу іноземної валюти на момент оформлення 
такої документації та з урахуванням фіксованої ціни на сплачені авансом  части-
ни вартості зобов’язань по Договору. Вартість, що вказана у підписаних Сторона-
ми первинних облікових документах (видаткова накладна, акт тощо), подальшо-
му перерахунку по курсу не підлягає.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ІНШІ УМОВИ
5.1. Оплата здійснюється в національній валюті України - гривні. Якщо да-

та оплати не є робочим або не платіжним днем, то платіж переноситься на на-
ступний платіжний день. Платіжним днем МХП є день зазначений у відповідно-
му Додаткудо Договору.Оплата здійснюється МХП лише на банківський рахунок 
Контрагента, що зазначений в Договорі. Для зміни банківського рахунку Контр-
агент направляє МХП відповідну додаткову угоду про зміну банківських реквізи-
тів, що містить підпис уповноваженої особи і печатку Контрагента. Угода вступає 
в силу з моменту підписання всіма Сторонами договору. У разі невиконання МХП 
обов’язку щодо попередньої оплати (авансу) застосовуються виключно положен-
ня законодавства щодо виконання зустрічних зобов’язань без додаткового нара-
хування штрафних санкцій, але здійснення зустрічного зобов’язання додатково 
погоджується Сторонами у письмовому вигляді.

5.2. Сторони Договору домовились та погодили, що МХП безвідклично та 
безумовно уповноважено Контрагентом не здійснювати оплату за вже постав-
лений Товар/надані послуги/виконані роботи, тут та надалі в розумінні Податко-
вого кодексу України у розмірі, що дорівнює сумі податкового кредиту з ПДВ,  
до  отримання МХП податкової накладної (податкових накладних) з ПДВ, скла-
деної в електронній формі з дотриманням умови щодо її складання та реєстра-
ції у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваже-
ної Контрагентом особи, та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових наклад-
них з даними, що відповідають фактично поставленому Товару/наданим послу-
гам/виконаним роботам. МХП здійснює оплату суми, що дорівнює податковому 
кредиту з ПДВ протягом 5-ти банківських днів з моменту виконання Контраген-
том відповідних зобов’язань, передбачених Податковим кодексом України (нада-
лі по тексту – «ПКУ») та цим пунктом Договору, при умові виконання Контраген-
том всіх обов’язків щодо передання усіх документів, передбачених Договором. 
Зазначений пункт Сторони застосовують незалежно від умов оплати, передбаче-
них Додатками до цього Договору, і має перевагу перед будь-якими іншими умо-
вами оплати Товару/послуг/робіт.

5.3. Реєстрація податкових накладних (надалі по тексту – «ПН») та розрахунків 
коригувань кількісних і вартісних показників до податкової накладної (надалі по 
тексту – «РК») здійснюється у Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі по 
тексту – «ЄРПН») відповідно до чинного законодавства України.

РК складаються Контрагентом і підлягають реєстрації в ЄРПН: 
- якщо в результаті перерахунку передбачається збільшення суми компенса-

ції на користь Контрагента або якщо РК не передбачають зміни сум компенса-
ції, то РК реєструється в ЄРПН Контрагентом у строк відповідно з діючим зако-
нодавством України; 

- якщо в результаті перерахунку передбачається зменшення суми компенсації 
на користь Контрагента, то РК складається Контрагентом і реєструється в ЄРПН 
МХП. З цією метою Контрагент складає РК і направляє його МХП для реєстра-
ції в ЄРПН не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку, визначе-
ного чинним законодавством України. МХП має зареєструвати такий РК у строк, 
передбачений чинним законодавством. У випадку порушення Контрагентом тер-
міну, що передбачений цим підпунктом для направлення МХП РК на зменшення 
суми компенсації, та нарахування МХП штрафу центральним органом виконав-
чої влади, який реалізує державну податкову політику, згідно ПКУ (надалі по тек-
сту – «податковий орган») Контрагент зобов’язаний компенсувати МХП збитки у 
розмірі такого штрафу.

Контрагент зобов’язаний сплатити МХП штраф в розмірі суми ПДВ, зазначе-
ної (або суми ПДВ, яка повинна бути зазначена в незареєстрованих ПН/РК) в ПН 
та/або РК, за кожний випадок порушення у разі настання одного з нижчеперелі-
чених випадків:       

- відсутність реєстрації ПН/РК в ЄРПН протягом строків, передбачених п. 198.6 
ПКУ; 

- оформлення ПН/РК з порушеннями вимог чинного законодавства України, 
та не усунення Контрагентом таких порушень протягом строків, передбачених п. 
198.6 Податкового кодексу України, що призвело до остаточної втрати МХП пра-
ва на податковий кредит з ПДВ за такою ПН/РК.

5.4. У випадку, якщо за результатами податкової перевірки, а також у інших 
випадках, передбачених податковим законодавством, для МХП настануть нега-
тивні фінансові наслідки, зокрема, але не виключно, податковими органами бу-
де зменшено податковий кредит з ПДВ за відповідними податковими накладни-
ми Контрагента, зменшені витрати за операціями з Контрагентом і, відповідно, 
донараховано податки і збори або інші обов’язкові платежі, нараховані штрафні 
санкції, пеня за порушення податкового законодавства, Контрагент зобов’язаний 
компенсувати МХП збитки у розмірі:

1) при проведенні перевірки податковими органами щодо нарахування та 
сплати ПДВ – суми ПДВ, що була включена МХП до складу податкового креди-
ту за ПН та/або РК, складеними Контрагентом згідно цього Договору, та визна-
на податковими органами як така, на яку МХП не має права, а також нарахованих 
штрафних санкції та пені;

2) додатково до зазначеного у пп.1), у випадку проведення державними орга-
нами, зокрема, але не виключно, податковими органами, перевірки також щодо 
нарахування та сплати податку на прибуток – вартості придбаного у Контрагента 
згідно цього Договору Товару/ послуг/ робіт без ПДВ, помноженої на ставку по-
датку на прибуток, що діяла на момент придбання Товару/ послуг/ робіт за пере-
вірений період, а також нарахованих штрафних санкції та пені. 

Настання негативних фінансових наслідків згідно умов цього пункту, повинно 
бути пов’язано хоча б з одним із наступних випадків: 

- анулювання (скасування) державної реєстрації Контрагента; 
- виключення Контрагента з реєстру платників податку на додану вартість; 
- наявність зафіксованих в актах перевірки податковими органами або в рі-

шенні (постанові) суду господарських відносин Контрагента з підприємствами, 
які мають ознаки фіктивності; 

- неналежним чином ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, не-
належним чином, не в повному обсязі поданням до податкових органів необхід-
ної податкової звітності;

- стягнення в дохід держави всього отриманого Контрагентом за даною Уго-
дою у випадку визнання її недійсною.

У випадку, якщо акт (дії) податкових органів або рішення суду, що стали під-
ставою для виникнення зобов’язань Контрагента з компенсації збитків, зазначе-
них у цьому пункті збитків МХП, у подальшому будуть визнані незаконними та 
відмінені (повністю або частково), МХП зобов’язується повернути Контрагенту 
отримані від нього у якості компенсації грошові кошти у відповідній сумі (пропо-
рційно, в залежності від того, в якій частині акт/дії/рішення визнані незаконними, 
відмінені, змінені). При цьому, якщо з МХП фактично було стягнуто до бюдже-
ту суми донарахованих податків, зборів, штрафних санкцій, пені, то повернення 
Контрагенту грошових коштів здійснюється лише після їх фактичного отримання 
МХП з бюджету і лише у розмірі суми, повернутої з бюджету.

5.5. Збитки/штрафи мають бути компенсовані сторонами одна одній протя-
гом 7 (семи) календарних днів з моменту пред’явлення відповідної вимоги з під-
твердженням. У випадку порушення термінів перерахування сум штрафів та ком-
пенсацій збитків, передбачених Договором, винна сторона несе відповідальність, 
встановлену в  ст. 625 Цивільного кодексу України, в розмірі 30 % річних з про-
строченої суми за весь час прострочення. При застосуванні штрафів та компен-
сації збитків по даному Договору Сторони мають право взаємну заборгованість 
зменшувати шляхом проведення заліку зустрічних вимог із підписанням відпо-
відного Акту заліку зустрічних вимог.

5.6. Контрагент зобов’язаний, вказувати у Договорах, додатках до них, ПН 
та РК:

5.6.1.  для товарів — це імпортний/підакцизний товар чи ні,
- якщо імпортний/підакцизний — вказується код згідно Українського класифі-

катора товарів ЗЕД (УКТ ЗЕД) повністю;
- якщо не імпортний/підакцизний — вказується код згідно УКТ ЗЕД повністю 

або перші 4 цифри;
5.6.2. для робіт/послуг — код згідно Державного класифікатора продукції та 

послуг (ДКПП).
Коди товарів згідно з УКТ ЗЕД та/або послуг згідно з ДКПП, вказані у договорі/

додатках до договору та у відповідних ПН/РК, мають співпадати між собою у роз-
різі відповідних товарів/послуг.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. При настанні надзвичайних і невідворотних обставин, що призводить до 

неможливості часткового або повного виконання будь-якою зі Сторін зобов’язань 
по цій угоді, Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором.

6.2. При настанні форс-мажорних обставин, Сторона для якої вони наступили, 
сповіщає про факт настання іншу Сторону протягом 7 (семи) робочих днів. На-
стання форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено будь-яким органом 
державної влади або Торгово-промисловою палатою України. 

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
7.1. Всі права інтелектуальної власності на результати виконаних зобов’язань 

(створення та наступна поставка товару, на який поширюються авторські права, 
результати виконання робіт/надання послуг, що пов’язані зі створенням предме-
ту авторського права і т.п.), що створюється під час виконання умов Договору, 
інші результати виконання зобов’язань по даному договору належать виключно 
МХП. Пункт не застосовується до договорів, якими не передбачено перехід права 
власності на майно чи результати виконання робіт/надання послуг.

8. АНТИКОРУПЦІЙНІ ТА ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
8.1. Сторони підтверджують та погоджуються, що протягом строку дії цього 

Договору вони будуть дотримуватися та виконувати вимоги застосовного анти-
корупційного законодавства та законодавства у сфері застосування будь-яких 
обмежувальних заходів до фізичних та/або юридичних осіб, в тому числі україн-
ських та міжнародних санкцій, якщо такі матимуть вплив на виконання Сторона-
ми своїх зобов’язань. Контрагент не буде вчиняти жодних дій, які призведуть до 
порушення МХП застосовного антикорупційного законодавства та законодавства 
у сфері застосування будь-яких обмежувальних заходів. У випадку порушення 
Контрагентом вимог цього пункту Договору,  і настанням у зв’язку із цим негатив-
них наслідків для МХП у вигляді додаткових витрат (в т.ч., але не обмежуючись, 
збитків, санкцій, конфіскацій, штрафів) Контрагент зобов’язується компенсувати 
МХП усі понесені додаткові витрати. У випадку якщо МХП матиме підозри, що за-
яви та гарантії викладені в цьому пункті Договору щодо антикорупційних та інших 
зобов’язань можуть бути порушені, МХП має право розірвати цей Договір в одно-
сторонньому порядку повідомивши Контрагента у строки встановлені в Договорі. 

8.2. Сторони цим надають одна одній як володільцю бази персональних даних 
або будь-якому іншому розпоряднику бази персональних даних, призначеному 
іншою стороною на його власний розсуд, свою безумовну згоду та дозвіл без-
строково здійснювати обробку персональних даних в розумінні Закону України 
«Про захист персональних даних» у складі, обсязі, формі та відповідно до про-
цедури обробки персональних даних, встановлених внутрішніми положеннями 
МХП. Цим Сторони також погоджуються з включенням інформації, що містить 
персональні дані щодо них до бази персональних даних іншої сторони «Контр-
агенти». 

9. ПРАВО ДОГОВОРУ, ПІДСУДНІСТЬ ТА ЧИННІСТЬ ДОГОВОРУ
9.1. Даний Договір та Додатки до Договору регулюються законодавством 

України.
9.2. Договір вступає в дію з моменту його підписання сторонами або їх пред-

ставниками, скріплення його печатками і діє до повного виконання Сторонами 
взятих на себе зобов’язань.Сторони на підставі ст. 631 ЦК України можуть вказа-
ти у договорі, що умови цього договору застосовуються до відносин, які виникли 
з визначеної сторонами дати. 

9.3. Дата набрання чинності договору, додаткових угод до нього, визначається 
як дата його підписання сторонами. Якщо дата підписання вказана під підписами 
Сторін та у колонтитулі договору поруч з номером, то дата набрання чинності до-
говором відповідає більш пізній даті, якщо не вказана під підписами Сторін – від-
повідає даті договору, що вказана в колонтитулі договору поруч з номером. Да-
та набрання чинності додатком відповідає даті набрання чинності Договором або 
додатковою угодою, до якої він складений.

9.4. Всі спори, що виникають між Сторонами, передаватимуться на розгляд 
компетентного суду України, якщо інше незазначене в Додатках до Договору.

9.5. Невикористання або будь-яка затримка у використанні МХП будь-яких 
прав або заходів судового захисту згідно з даним Договором не є відмовою від 
прав на їх виконання, як і будь-яке одноразове або часткове виконання будь-яких 
прав або заходів судового захисту не перешкоджає їх реалізації надалі. Права та 
заходи захисту за даним Договором є додатковими і не виключають будь-яких 
прав або засобів захисту, які гарантуються законодавством.

9.6. Незаконність, юридична недійсність або неможливість виконання будь-
якого положення цього Договору у будь-якому відношенні, не впливають на за-
конність, юридичну дійсність або можливість виконання інших положень цьо-
го Договору.

9.7. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою Сторін. 
9.8. Cторони вправі достроково розірвати Договір в односторонньому поряд-

ку у наступних випадках: анулювання ліцензії, дозволів, інших актів державних 
органів, зміни законодавства, які позбавляють Контрагента права на виконання 
зобов’язань, що є предметом даного Договору; неодноразового (більше двох ра-
зів) порушення Контрагентом умов Договору, в інших випадках, передбачених ді-
ючим законодавством України. Сторона, яка ініціює дострокове розірвання Дого-
вору направляє іншій Стороні мотивовану письмову вимогу за 15 (п’ятнадцять) 
календарних днів до запланованої дати припинення Договору. 

10. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ
10.1. Сторони на підставі ч. 3. ст. 207 та ст. 627 Цивільного кодексу України до-

мовилися про можливість вчинення, підписання, укладання в електронному ви-
гляді із застосуванням електронного цифрового підпису даного Договору, додат-
ків до нього, додаткових угод, первинної бухгалтерської документації, актів звір-
ки заборгованості та інших документів, пов’язаних із виконанням договорів (на-
далі по тексту розділу — Правочини).

10.2. Кожна із сторін зобов’язується забезпечити схоронність даних засобів, 
неможливість несанкціонованого їх використання, використання після втрати по-
вноважень особою прав на представництво.

10.3. Сторони домовилися, що будь-який правочин, який буде вчинений (укла-
дений, підписаний) відповідно до умов даної Угоди із застосуванням Сторонами 
(однією із Сторін) відповідного електронного цифрового підпису вважається вчи-
неним з додержанням письмової форми правочину в розумінні ст. 207 Цивільно-
го кодексу України.

10.4. Кожна із сторін несе повну відповідальність перед іншою стороною за 
всі збитки спричинені невиконанням обов’язків, вказаних у п. 10.2. даного До-
датка до Договору.
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Миколаївський порт 
отримав «Золоту тонну»

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ДОСЯГНЕННЯ. В Національному морському рейтингу Укра-
їни за підсумками роботи водного транспорту торік перемогу в 
престижній номінації отримало ДП «Стивідорна компанія «Оль-
вія». Підприємство з Миколаєва здобуло перше місце в номіна-
ції «Золота тонна» за досягнення рекордного рівня річної ван-
тажопереробки за всю історію підприємства. Обсяг переробле-
них вантажів ДП «СК «Ольвія» за 2017 рік становив два мільйо-
ни 510 тисяч 113 тонн, перевищивши на 13,4% рівень 2016 року 
і на 1,4% — попередній рекорд (2475,1 тисячі тонн), встановле-
ний у 2010-му. Так, порт «Ольвія» увійшов до ТОП-5 державних 
стивідорних компаній України 2017 року. Керівник підприємства 
Руслан Олійник відзначив злагоджену роботу всього підприєм-
ства протягом минулого року, результатом якої стала нагорода. 

Підробні документи 
не допоможуть

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

АФЕРА. На суміжних з Україною територіях Угорщини викри-
ли 350 фіктивних жителів. Повідомлення про це розмістили кіль-
ка угорських ЗМІ. Так, угорське видання KarpatHir оприлюднило 
список жителів Закарпаття, які, маючи прописку в прикордонно-
му угорському селі, насправді там не проживали. Оскільки угор-
ська влада не мала відомостей про фактичне проживання вка-
заних осіб, то змушена вдатися до публікації їх у ЗМІ.

Масові перевірки в населених пунктах неподалік кордону 
України з Угорщиною поліція цієї країни розпочала через відо-
мості про факти підроблення документів українцями, які тут за-
реєструвалися, а фактично не проживали. Причому більшість 
осіб прописано за одними й тими самими адресами у прикор-
донних селах. Так, поліція міста Фехердьярмат уже розшукує 
невідомого, який підробляв документи для реєстрації прожи-
вання в Угорщині. Як відомо, проживання в Угорщині надавало 
тим, хто користується автомобілями з угорською реєстрацією 
або ж отримує угорські пенсії, привілеї. У даному разі ці приві-
леї стали для власників авто на євробляхах невдалою аферою. 

Полтавці з бойовим досвідом 
затребувані не лише в охороні

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

РЕАБІЛІТАЦІЯ. У Полта-
ві створили комунальне охо-
ронне підприємство з вете-
ранів АТО. Це вже друге таке 
формування в області — то-
рік схоже створили на Мирго-
родщині. Тільки там ініціати-
ва його створення належить 
РДА, а тут — облдержадміні-
страції. Необхідність створен-
ня підприємства спричинена 
тим, що в краї понад 10 тисяч 
людей мають статус учасника 
бойових дій на Донбасі. Ба-
гато ветеранів АТО потребу-
ють психологічної реабіліта-

ції й соціальної адаптації. Но-
ве підприємство дасть змо-
гу воїнам якнайшвидше звик-
нути до реалій життя поза зо-
ною бойових дій і зайнятися 
суспільно-корисною справою. 

Вони охоронятимуть поря-
док на вулицях та в громад-
ських місцях, важливі об’єкти, 
майно об’єднаних громад і за-
йматимуться національно-па-
тріотичним вихованням. Від-
повідальний за цей напрям 
роботи КП Дмитро Понома-
ренко вважає його чи не най-
головнішим завданням під-
приємства. 

— Якби цим займалися на-
лежно в усі роки незалежнос-

ті, ми б не мали нинішніх про-
блем у країні, — каже він. 

Новостворена організація 
самостійно визначатиме свій 
бюджет і не матиме фіксова-
них заробітних плат. Поки що 
вона заручилася підтримкою 
влади, та в перспективі має 
вийти на самозабезпечен-
ня. Обласна влада не втруча-
тиметься в кадрову політику 
підприємства. На комуналь-
ному підприємстві обіцяють 
прозорий електронний доку-
ментообіг і пристойні умови 
праці. 

Першочергове завдан-
ня ОДА — офіційно зареє-
струвати комунальне охорон-

не підприємство, щоб на най-
ближчій сесії облради затвер-
дити його створення. Наступ-
ним кроком буде розроблен-
ня дорожньої карти діяльнос-
ті організації. 

— Хочу, щоб ми мали чіт-
кий план того, які об’єкти пе-
ребуватимуть у зоні відпові-
дальності комунального під-
приємства, — сказав голова 
Полтавської ОДА Валерій Го-
ловко. Він підкреслив, що ни-
ні чимало комунальних під-
приємств Полтавщини потре-
бують професійної охорони, 
і сподівається з допомогою 
учасників АТО гарантувати в 
регіоні цілковиту безпеку.

Сонячні діти 
створили дерево заповітних бажань

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ДОБРА СПРАВА. Настіль-
ні ігри, пізнавальні конкур-
си, майстер-клас зі ство-
рення дерева заповітних ба-
жань, шоколадний фонтан, 
шоу мильних бульбашок — 
ось далеко не повний пере-
лік розваг, які влаштували 
в Сєверодонецькій юнаць-
кій бібліотеці до міжнарод-
ного Дня людини із синдро-
мом Дауна. Гостей та пода-
рунків було багато, навіть 
поліцейські патрульні завіта-
ли на свято — хотіли долу-
читися до атмосфери добра.

«Як і будь-хто з нас, кож-
на людина із синдромом Да-
уна унікальна. У неї влас-
ні характер, можливості, ін-
тереси. Ці люди можуть ста-
ти відомими спортсменами, 
акторами, художниками, біз-
несменами або просто ва-

шими друзями, сусідами, 
знайомими. Поза сумнівом, 
така особлива людина гідна 
поваги хоч за те, що постій-
но долає труднощі, не знайо-
мі нам із вами», — зазначив 
голова Луганської асоціації 
організацій осіб з інвалідніс-
тю Микола Надулічний.

На жаль, проблеми на-
вчання, розвитку, працев-
лаштування людей із син-
дромом Дауна залишають-
ся переважно турботою їх-
ніх родин. Батьки таких ді-
тей змушені щодня бороти-
ся за їхнє гідне існування й 
майбутнє, долаючи величез-
ний опір і нерозуміння сус-
пільства. Але асоціація гото-
ва підтримати будь-які ініці-
ативи та сприяти поліпшен-
ню умов соціалізації й реабі-
літації особливих діток. Тож 
до малювання дерева ба-
жань запрошують усіх не-
байдужих дорослих..

ФОТОФАКТ

ЗОЛОТИЙ ДУБЛЬ. Українець Ігор Ради-
вилов двічі підкорив найвищу сходинку п’є-
дес та лу на етапі Кубка світу зі спортивної 
гімнастики, що цими вихідними завершив-
ся в Досі (Катар).

Спершу нашому співвітчизникові не було 
рівних на кільцях. Його виступ судді оцінили 
в 15,266 бала. На другому місці турецький 
спортсмен Ібрагім Колак — 15 балів, брон-
за у представника Китаю Цзоу Цзин Юа-
ня — 14,966.

Друге «золото» Ігор Радивилов виборов 
у своїй коронній вправі — опорному стриб-
ку. Складність виконання стрибка в україн-
ця була найвищою, тож у підсумку він обій-
шов найближчих суперників.

Досі Ігореві вдавався один із двох ко-
ронних видів. Зокрема, в опорному стриб-
ку Р адивилов виграв бронзу на Олімпіа-
ді-2012, а на Іграх в Лондоні хоч медалі 
не взяв, та вперше виконав стрибок, який 
назвали його іменем — «The Radivilov». У 
вправах на кільцях українець став чемпіо-
ном Європи-2013 і здобув срібло на двох 
чемпіонатах світу — в Нанкіні-2014 і Мон-
реалі-2017.

Лишень одночасно, впродовж одних зма-
гань, на кільцях і в опорному стрибку Іго-
реві вдавалося ставати призером украй не-
часто. Нині в Досі цю планку взято на від-
мінно.

Унікальні малюки раділи всебічній увазі
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