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Як борги за комунальні 
послуги можуть призвести 
до втрати житлової субсидії

АКТУАЛЬНО. Дію нових механізмів, зокрема обмежувальних, 
роз’яснює заступник міністра фінансів Сергій Марченко

Прем’єр-міністр про безпрецедентну урядову програму 
підтримки агросектору, передусім фермерів і невеликих 
господарств

В Україні діятиме Вищий 
антикорупційний суд 

УХВАЛА. У другому читанні та в цілому Верховна Рада ухва-
лила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. За 
це рішення проголосували 317 народних депутатів із 382, зареє-
строваних у сесійній залі. Закон встановлює, що ВАС — постій-
но діючий вищий спеціалізований суд у системі судоустрою кра-
їни й розташовується в Києві. Територіальна юрисдикція (під-
судність) ВАС поширюється на всю територію України.

Перед голосуванням депутати розглянули 1927 поправок до 
документа. Як наголосив спікер Андрій Парубій, під час розгля-
ду в сесійній залі найсуперечливіших із них, які стосуються Гро-
мадської ради міжнародних експертів, було знайдено формулу, 
що повністю відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії. 

Після голосування, за яким спостерігав Президент Петро По-
рошенко, він підкреслив, що нарешті завершилося створення 
антикорупційної інфраструктури. І щоб закон запрацював як-
найшвидше, він звернувся до уряду та Мінфіну із проханням 
відкрити фінансування створення ВАС, а міжнародні організа-
ції закликав уже пропонувати Вищій кваліфікаційній комісії суд-
дів кандидатів до ради експертів. 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: 

ЦИФРА ДНЯ

360 000 га
земель сільгосппризначення поза 

межами населених пунктів передано 
у розпорядження об’єднаних 

територіальних громад  від початку року 

 
«Упевнений, 

що сильний фермер — 
сильна держава. У нас 

сильне та велике 
майбутнє».

Лондон підтвердив 
свою принципову позицію

ПІДТРИМКА. Уряд Ве-
ликої Британії вкотре довів 
свою відданість принципам 
демократії, честі, здорово-
го глузду й дружнім відноси-
нам з нашою країною. Офі-
ційний Лондон на сайті уряду 
оприлюднив заяву щодо чо-
тирьох українців, які голоду-
ють у російських тюрмах за 
висловлення незгоди з анек-
сією Криму та утримання по-
літичних в’язнів — Олега Сен-
цова, Олександра Кольченка, 
Олександра Шумкова та Во-
лодимира Балуха.

«Ми глибоко стурбова-
ні станом чотирьох україн-
ських громадян, утримува-
них Росією, які голодують на 
знак протесту проти трива-
лого затримання українських 
політв’язнів. Позбавлення во-

лі цих людей та багатьох ін-
ших українців, яких ув’язнили 
в Росії, здається політично 
мотивованим. Ми закликає-
мо російську владу негайно 
звільнити їх», — цитує УНІАН 
текст документа.

Також наголошено, що 
встановлення російсько-
го контролю над Кримом за-
лишається незаконним і не-
легітимним, це грубе пору-
шення багатьох міжнародних 
зобов’язань Росії.

Архівами опікуватиметься ЮНЕСКО
ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРІЇ. 

Українську номінацію, що 
складається з комплексу ар-
хівних документів, пов’язаних 
з аварією на Чорнобиль-
ській АЕС, внесено до Між-
народного реєстру програ-
ми ЮНЕСК О «Пам’ять світу». 
Цей архівний пакет всебічно 
відображає причини, перебіг 
і наслідки аварії — найбіль-
шої техногенної катастрофи 
ХХ століття. Чимало докумен-
тів стосовно розвитку атом-
ної енергетики, будівництва 
атомних електростанцій, ви-
буху на ЧАЕС 26 квітня 1986 
року, реакції влади на ава-
рію, радіаційного забруднен-
ня територій створювалися в 
умовах радянської системи та 
мали різні грифи секретності. 
Зняття цих грифів у незалеж-
ній Україні рік у рік розширює 
джерельну базу дослідження 
Чорнобильської катастрофи. 

У Великій актовій залі Ди-
пломатичної академії Укра-
їни імені Геннадія Удовенка 
при Міністерстві закордонних 
справ Посол з особливих до-
ручень вітчизняного зовніш-
ньополітичного відомства, за-
ступник голови Національ-
ної комісії України у справах 
ЮНЕСКО Сергій Рева вру-
чив голові Державної архівної 
служби Тетяні Барановій сер-
тифікат про внесення україн-
ської номінації до докумен-
тальної спадщини світу.

Відповідну заявку Укра-
їна подала два роки тому. І 
ось тепер відкрито шлях до 
систематизації архівів, про-
ведення робіт з оцифруван-
ня цього документального 
масиву, щоб зробити його 
максимально доступним для 
якомога більшої кількості ко-
ристувачів, забезпечити на-
дійне зберігання, створення 

відповідного електронного 
ресурсу з подальшим розмі-
щенням на офіційному веб-
порталі Укрдержархіву «Ар-
хіви України». Загальний об-
сяг документального комп-
лексу — близько 3000 доку-
ментів. І він постійно попо-
внюється. 

Там само відбулася тема-
тична виставка архівних до-
кументів про перебіг ката-
строфи та її наслідки, які міс-
тять відомості про радіацій-
ний рівень і дозові наванта-
ження, морально-психологіч-
ний стан населення, заходи 
влади з розселення, праце-
влаштування, медичного і по-
бутового обслуговування гро-
мадян, евакуйованих із зони 
ЧАЕС. Уперше увазі широко-
го загалу громадськості було 
представлено оригінали уні-
кальних, досі не відомих до-
кументів.
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ДОКУМЕНТИ
3503 тис. (загальний фонд) — стадіон «Товтри» по вул. Центральній, 50, 
у смт Чемерівці — реконструкція
3667,068 тис. (2667,068 тис. — загальний фонд, 1000 тис. — спеціаль-
ний фонд) — створення умов для надання високоякісних освітніх послуг 
через реалізацію проекту «Реконструкція та модернізація приміщень Че-
меровецького навчально-виховного комплексу № 1 «Загальноосвітня 
школа I—III ступеня, ліцей та міжшкільний навчально-виробничий ком-
бінат» в смт Чемерівці по вул. Центральній, 46, в рамках реалізації кон-
цепції «Нова українська школа»
3931,717 тис. (загальний фонд) — стадіон «Центральний» по вул. Ост-
розького, 43, в м. Старокостянтинові — реконструкція бігових доріжок
7932,932 тис. (загальний фонд) — створення умов для надання високо-
якісних освітніх послуг через реалізацію проекту «Загальноосвітній на-
вчальний заклад I—III ступеня № 1 по вул. К. Острозького, 40, в м. Ста-
рокостянтинові — капітальний ремонт» в рамках реалізації концепції 
«Нова українська школа»
5907,8 тис. (3907,8 тис. — загальний фонд, 2000 тис. — спеціальний 
фонд) — дитяче відділення на 60 ліжок з поліклінікою на 300 відвіду-
вачів на добу по вул. В. Котика, 85, у м. Шепетівці — завершення бу-
дівництва
1000 тис. (загальний фонд) — міська поліклініка № 1 по вул. І. Фран-
ка, 30, в м. Кам’янець-Подільському — реконструкція приміщення під 
розміщення лікувального діагностично-консультативного центру та фі-
зіотерапевтичного відділення
1501,079 тис. (спеціальний фонд, у тому числі 1224,46 тис. — за рахунок 
залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.) — водо-
гін с. Браїлівка — смт Нова Ушиця — завершення будівництва
1827 тис (загальний фонд) — загальноосвітня школа I—III ступеня по 
вул. Б. Хмельницького, 44 в смт Сатанів Городоцького району — капі-
тальний ремонт з заходами по енергозбереженню будівлі №2
1500 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа I—III ступеня по 
вул. Б. Хмельницького, 44, в смт Сатанів Городоцького району — капі-
тальний ремонт з заходами по енергозбереженню будівлі № 3
2093,498 тис. (загальний фонд) — дитячий садок по вул. Централь-
ній, 13, в с. Вербка Кам’янець-Подільського району — реконструкція
10 890,050 тис. (4000 тис. — загальний фонд, 6890,05 тис. —спеціаль-
ний фонд) — Хмельницький обласний кардіологічний диспансер по 
вул. Володимирській, 85, у м. Хмельницькому — реконструкція будівель
4678,824 тис. (678,824 тис. — загальний фонд, 4000 тис. — спеціальний 
фонд) — Хмельницький обласний онкологічний диспансер по вул. Пі-
лотській, 1, в м. Хмельницькому — капітальний ремонт будівлі
1722,703 тис. (загальний фонд) — кардіологічне відділення Дунаєвець-
кої центральної районної лікарні по вул. Горького, 7, у м. Дунаївцях — 
капітальний ремонт приміщень
1406 тис. (загальний фонд) — Шепетівська центральна районна лікар-
ня по вул. В. Котика, 85, у м. Шепетівці — реконструкція приміщень хі-
рургічного відділення
2903 тис. (загальний фонд) — Старокостянтинівська центральна район-
на лікарня по вул. Пушкіна, 47, в м. Старокостянтинові — капітальний 
ремонт інфекційного відділення
2877,3 тис. (загальний фонд) — очисні споруди, смт Летичів — ре-
конструкція (у тому числі погашення кредиторської заборгованості — 
159,3 тис.) 
1811,6 тис. (1011,6 тис. — загальний фонд, 800 тис. —спеціальний 
фонд) — спортивний майданчик із штучним покриттям для гри у мі-
ні-футбол по вул. Центральній, 27, в с. Ружичанка Хмельницького ра-
йону — будівництво

Черкаська область усього — 51 355,275 тис. гривень (загальний фонд), у тому числі:
2113,98 тис. (загальний фонд) — сільські населені пункти Черкаської 
області — комплекс заходів із забезпечення якісною питною водою, зо-
крема:
2113,98 тис. (загальний фонд) — водогін у с. Велика Севастянівка Хрис-
тинівського району — будівництво
10 987,963 тис. (загальний фонд) — Черкаський академічний облас-
ний український музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка по 
бульв. Шевченка, 234, в м. Черкасах — реконструкція з метою ліквіда-
ції наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок по-
жежі, яка сталася 1 липня 2015 р. у приміщенні театру (перша черга)
37 948,82 тис. (загальний фонд) — адміністративна будівля (літер А»—
1) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпій-
ського резерву по вул. Пастерівській, 102, м. Черкаси — реконструкція з 
надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів
304,512 тис. (загальний фонд) — Черкаський академічний облас-
ний український музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка по 
бульв. Шевченка, 234, в м. Черкасах — першочергові аварійно-відбу-
довні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, що 
склалася внаслідок пожежі 1 липня 2015 року (погашення кредиторської 
заборгованості)

Чернівецька 
область

усього — 129 538,322 тис. гривень (96 181,489 тис. — загальний фонд, 
33 356,833 тис. — спеціальний фонд, у тому числі 230, 236 тис. — за ра-
хунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), 
у тому числі:
236,268 тис. (загальний фонд) — дошкільний навчальний заклад, с. Ка-
рапчів Вижницького району — будівництво (погашення кредиторської 
заборгованості)
14 557,14 тис. (загальний фонд) — туристична мультифункціональна 
база «Перлина гір» по вул. Кобилянської, 90, с. Банилів-Підгірний Сто-
рожинецького району — реконструкція
2588,293 тис. (загальний фонд) — Кадубовецька загальноосвітня шко-
ла I—III ступеня по вул. 28 червня, 2, с. Кадубівці Заставнівського райо-
ну — капітальний ремонт будівлі 
7916,684 тис. (загальний фонд) — обласна комунальна установа «Лі-
карня швидкої медичної допомоги» по вул. Фастівській, 2, в м. Чернів-
цях — капітальний ремонт приміщень відділень (п’ятий та шостий по-
верхи)
2341,221 тис. (загальний фонд) — Кіцманська центральна районна лі-
карня в м. Кіцмані — капітальний ремонт відділень
14 652,302 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа I—III ступе-
ня с. Рідківці Новоселицького району — будівництво
7873,223 тис. (загальний фонд) — обласна клінічна лікарня в м. Чернів-
цях — капітальний ремонт фасадів (корпус № 3; № 5; № 6 і 7; № 8; № 12), 
покрівлі корпусу № 8; сантехнічних мереж та благоустрій території
12 837,213 тис. (загальний фонд) — пологове відділення (акушерський 
корпус) в м. Хотині — будівництво
1568,699 тис. (загальний фонд) — комунальний заклад «Путильська 
центральна районна лікарня» у смт Путилі — капітальний ремонт інфек-
ційного відділення
640,859 тис. (спеціальний фонд) — Новодністровська міська гімназія в 
м. Новодністровську — нове будівництво поля для гри в міні-футбол з 
подальшим облаштуванням зони благоустрою
5511,525 тис. (3511,525 тис. — загальний фонд, 2000 тис. — спеціаль-
ний фонд) — стадіон «Карпати» імені Андрія Гусіна в смт Путила — ре-
конструкція
6026,061 тис. (4026,061 тис. — загальний фонд, 2000 тис. — спеціаль-
ний фонд) — Оршівецький загальноосвітній навчальний заклад I—III 
ступеня по вул. Незалежності, с. Оршівці Кіцманського району — добу-
дова спортивного залу з внутрішніми вбиральнями
9990 тис. (4990 тис. — загальний фонд, 5000 тис. — спеціальний 
фонд) — загальноосвітня школа I—III ступеня та дошкільний навчаль-
ний заклад на 450 місць (350 учнівських та 100 місць дошкільного віку), 
с. Кам’янка Глибоцького району — реконструкція з добудовою корпусів
5000 тис. (загальний фонд) — школа в с. Горішні Шерівці Заставнів-
ського району — реконструкція з добудовою навчального корпусу, 
спортивного залу, їдальні 
4000 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа I—III ступеня на 
240 учнівських місць навчання по вул. Центральній, с. Усть-Путила Пу-
тильського району — будівництво
1349,134 тис. (загальний фонд) — Романковецька гімназія імені 
К. Ф. Поповича, с. Романківці Сокирянського району — капітальний ре-
монт з впровадженням енергозберігаючих систем
4073,681 тис. (2073,681 тис. — загальний фонд, 2000 тис. — спе-
ціальний фонд) — спортзал та навчально-виховний комплекс по 
вул. Б. Хмельницького, 112б, у м. Сторожинці Сторожинецького райо-
ну — будівництво
1146,504 тис. (загальний фонд) — Михалківський навчально-виховний 
комплекс Сокирянського району — капітальний ремонт обладнання те-
плопостачання із впровадженням системи теплопостачання на основі те-
плоакумулятора (комплекс «Тепло») із застосуванням енергозберігаю-
чих технологій
2408,7 тис. (спеціальний фонд) — дошкільний навчальний заклад «Бе-
різка» по вул. Шевченка, 85, в с. Іспас Вижницького району — добудо-
ва групових приміщень
14 534,565 тис. (5513,541 тис. — загальний фонд, 9021,024 тис. — спе-
ціальний фонд, у тому числі 230,236 тис. — за рахунок залишку коштів 
спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.) — зовнішні мережі водо-
постачання та водовідведення в смт Кельменці — реконструкція
2135,25 тис. (спеціальний фонд) — очисні споруди в смт Кострижівка 
Заставнівського району — будівництво
8151 тис. (спеціальний фонд) — міжмуніципальне співробітництво те-
риторіальних громад Хотинського району у сфері управління твердими 
побутовими відходами

Чернігівська 
область

усього — 53 145,451 тис. (35 624,791 тис. — загальний фонд, 
17 520,66 тис. — спеціальний фонд), у тому числі:
20 000 тис. (20 000 тис. — загальний фонд) — спеціалізована дитячо-
юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність» по просп. Пе-
ремоги, 110, у м. Чернігові — реконструкція стадіону

5306,109 тис. (спеціальний фонд) — Ріпкинська загальноосвітня школа 
I—III ступеня № 2, по вул. Пірогова, 5, у смт Ріпки — капітальний ремонт 
покрівлі з виділенням черговості: перша черга — утеплення перекриття 
корпусу № 1; друга черга — утеплення покриття корпусу № 2; третя чер-
га — утеплення перекриття корпусу № 3 (у рамках впровадження комп-
лексу заходів з енергозбереження)
5812,652 тис. (спеціальний фонд) — школа № 5 на 520 місць по 
вул. Вокзальній в м. Носівці — будівництво
6390 тис. (1329,101 тис. — загальний фонд, 5060,899 тис. — спе-
ціальний фонд) — музична школа №1 імені С. В. Вільконського по 
вул. Мстиславській, 3а, в м. Чернігові, на земельній ділянці, яка знахо-
диться в постійному користуванні замість існуючої адміністративної бу-
дівлі — будівництво прибудови
1341 тис. (спеціальний фонд) — комунальна установа «Обласний центр 
комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» Чернігів-
ської обласної ради по вул. Доценка, 34, в м. Чернігові — заходи з те-
плореновації котелень — реконструкція із заміною котлів
1956,346 тис. (загальний фонд) — будівля головного корпусу комуналь-
но-лікувального профілактичного закладу «Чернігівська обласна дитя-
ча лікарня» по вул. Пирогова, 16, в м. Чернігові — капітальний ремонт 
із застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термо-
модернізації
4609,583 тис. (загальний фонд) — терапевтичний корпус комунально-
лікувального профілактичного закладу «Чернігівська обласна лікарня» 
по вул. Волковича, 25, в м. Чернігові — реконструкція будівлі (комплек-
сна термомодернізація) 
7729,761 тис. (загальний фонд,) — забезпечення бригад екстреної 
(швидкої) медичної допомоги лікувального профілактичного закладу 
«Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 
Чернігівської обласної ради» засобами радіозв’язку та створення теле-
метричного кардіологічного комплексу

м. Київ усього — 328 477,775 тис. гривень (221 052,478 тис. — загальний фонд, 
107 425,297 тис. — спеціальний фонд, в тому числі 18 771,004 тис. — за 
рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), 
у тому числі: 
70 000 тис. (50 000 тис. — загальний фонд, 20 000 тис. — спеціальний 
фонд) — Велика Окружна дорога на ділянці від просп. Маршала Рокос-
совського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв’язки 
на різних рівнях — будівництво
33 566,994 тис. (загальний фонд) — об’єкт по вул. Воровського, 2, — 
реставрація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізо-
ваного мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа мис-
тецтв № 2 імені М. І. Вериківського» з прибудовою до нього концерт-
ної зали
53 200 тис (загальний фонд) — дюкерні переходи через р. Дніпро — 
реконструкція
22 700 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа з басейном на 
житловому масиві Осокорки, 10 мікрорайон, ділянки 65, 66, у Дарниць-
кому районі — будівництво
40 000 тис. (34 115,554 тис. — загальний фонд, 5884,446 тис. — спеці-
альний фонд) — школа № 42 по вул. Хорольській, 19, у Дніпровському 
районі — реконструкція з прибудовою та надбудовою
16 110,43 тис. (спеціальний фонд) — Бортницька станція аерації по 
вул. Колекторній, 1а, у Дарницькому районі. (Коригування). Перша чер-
га будівництва. Насосна станція першого підйому — реконструкція спо-
руд першої черги
20 195,979 тис. (спеціальний фонд) — середня загальноосвітня шко-
ла № 22 на просп. Відрадному, 36в, у Солом’янському районі — рекон-
струкція з добудовою
11 377,5 тис. (загальний фонд) — стадіон та спортивні споруди спеціа-
лізованої школи № 181 імені Івана Кудрі по вул. Івана Кудрі, 22, Печер-
ського району — реконструкція
6275,9 тис. (спеціальний фонд) — стадіон із штучним покриттям по 
вул. Драйзера, 2б, у Деснянському районі — реконструкція
15 504,472 тис. (спеціальний фонд, в тому числі 9281,434 тис. — за ра-
хунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.) — 
легкоатлетичний манеж школи вищої спортивної майстерності по просп. 
Павла Тичини, 18, у Дніпровському районі — реконструкція (із збере-
женням функції)
13 508,8 тис. (4019,23 тис. — загальний фонд, 9489,57 тис. — за раху-
нок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.) — 
будівля бюджетної сфери (загальноосвітній навчальний заклад № 200) 
по вул. Семашка, 9, — термомодернізація (реконструкція)
12 073,2 тис. (загальний фонд) — будівля бюджетної сфери (середня за-
гальноосвітня школа № 166) по вул. Єреванській, 20, у Солом’янському 
районі — термомодернізація (реконструкція)
13 964,5 тис. (спеціальний фонд) — будівля бюджетної сфери (школа-
дитячий садок «Ластівка») по просп. Оболонському, 32а, — термомо-
дернізація (реконструкція)
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Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє, що відбудеться 
розгляд матеріалів кримінального провадження за апеляційною скаргою про-
курора прокуратури Донецької області Борового О. Г. на ухвалу Павлоград-
ського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 11 вересня 2017 ро-
ку, якою повернуто обвинувальний акт прокурору відносно Матющенко Кате-
рини Сергіївни, 1 лютого 1979 року народження (зареєстрованої за адресою: 
пр. Ленінський, буд. 9а, кв. 24, м. Донецьк) за ч. 1 ст. 258-3 КК України, як та-
кий, що не відповідає вимогам ст. 291 КПК України.

Розгляд апеляційної скарги призначено у відкритому судовому засіданні в 
приміщенні Апеляційного суду Дніпропетровської області (вул. Харківська, 13, 
м. Дніпро) на 09.30 годину 20 червня 2018 року, явка обвинуваченої в судове 
засідання обов’язкова.

Суддя Н.  І. Калініч

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Поберій Микола Вікторович, 17.01.1971 р.н., який проживає за адресою: Донецька область, 
м. Докучаєвськ, вул. Ватутіна, буд. 3, кв. 30, у порядку ч. 8 ст. 135 КПК України, ст. 297-5, ч. 3  
ст. 323 КПК України, викликається 22.06.2018 р. об 11.30 год. до Красноармійського міськра-
йонного суду Донецької області (адреса розташування: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Євро-
пейська, 20, зал № 15), для участі в судовому засіданні в статусі обвинуваченого в кримінально-
му провадженні № 42016050000001063 від 05.10.2016 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. З моменту 
опублікування повістки про виклик обвинувачений вважається належним чином повідомленим з 
її змістом. Додатково повідомляю, що процесуальні документи, що підлягають врученню обви-
нуваченому, надсилаються адвокату Соловйову В’ячеславу Борисовичу, який здійснює захист у 
кримінальному провадженні за рахунок держави.

Колегія суддів: Клікунова А. С., Корнєєва І. В., Стоілова Т. В.

Втрачене свідоцтво 
про реєстрацію 
Представництва 

«ІНТАКС ГРУП ЛТД» 
(ідентифікаційний код 

26618826) від 02.12.2013 р. 
№ПІ-4959, видане 

Міністерством 
економічного розвитку 

і торгівлі України, 
вважати недійсним.

Повідомляємо про втра-
ту і визнання недійсною 
печатки із порядковим №3 
Фірми «Люстдорф» у фор-
мі товариства з обмеже-
ною відповідальністю (код  
ЄДРПОУ 23063575, місцез-
находження: Вінницька об-
ласть, м. Іллінці, вул. Коцю-
бинського, 1).

Адміністрація

Суддею Октябрського районного суду міста Полтави Ми-
китенком В. М., відповідно до ухвали у справі №554/3229/17, 
здійснюється спеціальне судове провадження, згідно глави 
24-1, п.20-1 Перехідних положень КПК України, за матеріа-
лами досудового розслідування  кримінального проваджен-
ня №42016171010000045, за ознаками кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, 
ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 368-3, ч.  2 ст.369-2 КК Украї-
ни, стосовно Вергелеса В. В., який переховується від органів 
слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності та оголошений у міжнародний розшук.

У зв’язку із викладеним, Вергелес Василь Володими-
рович (23.05.1964 р.н., останнє відоме місце проживання:  
м. Полтава, вул. Короленка 17, кв. 9) викликається як обви-
нувачений у судові засідання, які відбудуться 13.06.2018 ро-
ку о 14 годині 00 хвилин, 15.06.2018 року о 14 годині 00 хви-
лин в Октябрському районному суді м. Полтави за адресою: 
м. Полтава, вул. Навроцького, 5, каб. 48.

Ліквідатор товариства з обмеженою відповідальністю «Український готель-
ний менеджмент» (код 35496584) оголошує конкурс на обрання кандидатури 
організатора аукціону з продажу майна Банкрута. Предметом торгів є земельна 
ділянка, нерухоме майно та дебіторська заборгованість. Організатор торгів по-
винен відповідати вимогам, які передбачені Законом України «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Досвід прове-
дення аукціонів повинен містити період діяльності організатора торгів, кількість 
проведених аукціонів за цей період, кількість недійсних (скасованих) аукціонів. 
Вартість послуг із проведення аукціону може бути запропонована у відсотково-
му еквіваленті від ціни продажу або у фіксованій сумі. У вартість послуг входять 
усі прямі і непрямі витрати, пов’язані із проведенням аукціону. Письмові про-
позиції приймаються протягом п’яти днів з дати опублікування оголошення за 
адресою: вул. Антоновича, 13, оф. 1, м. Київ, 01004, одержувач Козаренко Євге-
ній Валерійович. Письмові пропозиції повинні містити повну вичерпну інформа-
цію стосовно кандидатури організатора торгів, належним чином посвідчені ко-
пії доданих документів та бути направлені ліквідатору листом з описом вкладен-
ня. В описі вкладення в лист з пропозицією повинно бути зазначено розмір ви-
нагороди організатора торгів.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL26847;  F11GL26865- F11GL26889

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 25.07.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону по кожному ло-
ту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/37781-asset-sell-id-171201
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation 
/118-delta/37783-asset-sell-id-171203

До уваги Суб’єктів господарювання. Харківське обласне територі-
альне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє про 
розміщення на офіційному веб-сайті Комітету http://www.amc.gov.ua  
вимоги голови територіального відділення від 17.04.2018 № 02-26/2-1504 до  
ТОВ «ДОБРОТПРЕС» (ідентифікаційний код — 39878587) та рішень адміні-
стративної колегії територіального відділення від 27.02.2018 № 13-р/к у спра-
ві № 2/01-33-17 про порушення ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД» (ідентифікаційний код – 37004519) та ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗА-
ВОД СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛІВ» (ідентифікаційний код – 
35268574) та від 24.04.2018 № 36-р/к у справі № 3/01-79-15 про порушення 
ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» (ідентифікаційний код - 37131832) та ТОВ ПБК «ІНБІ-
ТЕК» (ідентифікаційний код - 34859664) законодавства про захист економіч-
ної конкуренції.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне 
провадження за обвинуваченням Тараканкової Ірини Михайлівни у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110 ч. 
2 КК України.

Обвинувачена по даному кримінальному провадженню викли-
кається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 
315) для участі в розгляді справи: Тараканкова Ірина Михайлівна, 
11.10.1971 р.н. (яка зареєстрована та мешкає: Донецька область,  
м. Бахмут, вул. Робоча, 1-б) на 18 червня 2018 року о 14 годині 00 
хвилин. Явка в судове засідання обов’язкова.

Суддя Л. A. Радченко

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11G26848-F11G26855
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (житлова, нежитлова), земельні ділянки.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

22.06.2018; 04.07.2018, 13.07.2018, 24.07.2018, 02.08.2018,
13.08.2018, 22.08.2018, 03.09.2018, 12.09.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/37811- 
asset-sell-id-171406

Ленінський районний суд м. Миколаєва у спеціальному 
судовому провадженні відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК 
України викликає в судове засідання Ніконова Дмитра Ві-
кторовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передба-
чених ст. 340, ч. 2 ст. 110, ст. 293, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 109 КК 
України, Шеслер Ларису Віленівну, обвинувачену у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, Павло-
ву Ганну Володимирівну, обвинувачену у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 2 ст.ст.110, 293 КК України, яке відбу-
деться 03.07.2018 року о 10.00 годині за адресою: м. Ми-
колаїв, вул. Космонавтів, 81, каб. № 315.

Суддя Д. В. Захарченко

АБ «УКРГАЗБАНК»  
оголошує про проведення повторного аукціону з продажу майна (активів) Банку, 

а саме:
Лот №284638 Нежитлова будівля – корпус №4 (літ.Е) із заг. пл. 37957,50 кв.м та зе-

мельна ділянка (к.н. 8000000000:82:033:0057) із заг.пл. 1,3633 га за адресою: м. Київ, 
вул. Московська, 8. Початкова ціна продажу 561 066 582,46 грн.(підлягає оподаткуванню 
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 56 106 658,25 грн. без ПДВ.

Аукціон відбудеться 09.07.2018 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua. Орга-
нізатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн - Пт, 9:00-
18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформації до 
9:00 04.07.2018 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 04.07.2018 року 
на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ 
«Державний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та 
за більш детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Пономаренку Юрію Івановичу, 09.09.1964 р.н.,  відповідно 

до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК України необхідно з’явитися 11 черв-
ня 2018 року о 10 год. 00 хв. в каб. № 49 слідчого відділу Управління СБ Украї-
ни в Полтавській області 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: вручення підозри та допиту як підозрюваного, за Вашою 
участю у кримінальному провадженні №22015170000000021 від 08.06.2015 за 
ч.1 ст.258-3 КК України.

У разі неявки без поважної причини, до підозрюваного можуть бути засто-
совані заходи, передбачені ст. 139 КПК України. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Публічна пропозиція (оферта) ПрАТ «АК «Київводоканал» про укладання Договору про надання послуг  
з централізованого постачання холодної води та водовідведення  

(з використанням внутрішньобудинкових систем)

ДОГОВІР 
про надання послуг з централізованого постачання холодної води  

та  водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

м. Київ        _________ 201___

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» 
в особі ________________________________________________________________ 

                (посада, ПІБ уповноваженої особи) 
розрахункового департаменту ПрАТ «АК «Київводоканал», що діє на підставі поло-
ження та довіреності від _____________ №____________ (далі – Виконавець), з од-
нієї сторони, та 

________________________________________________________ 
(ПІБ, серія та № паспорта, ІПН, що мешкає за адресою)

_______________________________________________________, 
яка (який) є власником (наймачем, орендарем) житлового примі-

щення (квартири) (далі — споживач), з другої сторони, уклали цей 
договір про нижченаведене:

1. Предмет договору 
1.1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати Споживачу 

послуги з централізованого постачання холодної води та водовід-
ведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), а Спожи-
вач зобов’язується своєчасно оплачувати надані послуги відповід-
но до затверджених цін/тарифів та обсягів спожитих послуг, визна-
чених відповідно до законодавства. 

1.2. Суб’єкт користування послугами:
Власник (наймач, орендар) житлового приміщення (квартири) та 

члени його сім’ї, загальна кількість _______.  
Наявність пільг з оплати послуг _______% _______________ (на-

зва законодавчого акта). Кількість осіб, на яких поширюється піль-
га ___________. Пільга надається на підставі письмового звернення 
Споживача та документів, які підтверджують наявність пільги. 

  1.3. Характеристика об’єкта надання послуг: 
Адреса об’єкта водоспоживання:
Вулиця ____________________________
Будинок № __________ Квартира № _______
Місто  _____________________  Індекс  ___________
Телефон ____________________________  
Район  _______________________________
1.4. Характеристика засобів обліку води:

Порядковий 
номер 

Вид  
засобу 
обліку 
води 

Тип  
засобу 
обліку 
води 

Заводський 
номер 

Перше  
показан-

ня на дату  
________

Місце 
встанов-

лення 

Дата  
останньої 
повірки, 

міжповіроч-
ний  

інтервал 

Приміт-
ка

2 Розмір плати  за послуги  
2.1.Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної 

води та водовідведення (холодної та гарячої води), тарифи за послуги 
з централізованого водопостачання, з централізованого водовідведен-
ня встановлюються уповноваженим органом – Національною комісією, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг.

На момент укладення цього Договору тарифи на послуги становлять:
   1) з централізованого постачання холодної води (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) у розмірі  8,28 гривень (з ПДВ)  за куб. 
метр;

   2) з централізованого водовідведення води (з використанням вну-
трішньобудинкових систем) у розмірі 7,212 гривень (з ПДВ) за куб. метр.

У разі зміни тарифів у період дії цього Договору нові тарифи застосо-
вуються для оплати послуг Споживачем з моменту їх введення в дію без 
внесення змін до цього Договору.

Плата за абонентське обслуговування встановлюється у розмірі, що 
не перевищує граничного розміру, встановленого Кабінетом Міністрів 
України. 

Внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерцій-
ного обліку послуг з централізованого водопостачання застосовують-
ся у розмірі, встановленому уповноваженим органом відповідно до ви-
мог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопос-
тачання».

2.2. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води справ-
ляється за їх показами згідно з пунктами 10 - 13 Правил надання послуг 
з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і во-
довідведення (далі - Правила), затверджених Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 21.07.2005 № 630. 

2.3. У разі встановлення будинкових засобів обліку води у багатоквар-
тирному будинку, де окремі квартири обладнані квартирними засобами 
обліку, споживач, який не має квартирних засобів обліку, оплачує послу-
ги згідно з показаннями будинкових засобів обліку, не враховуючи ви-
трати води виконавця, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, 
які є власниками або орендарями приміщень у цьому будинку, та сумар-
них витрат води за показаннями усіх квартирних засобів обліку. Різниця 
розподіляється між споживачами, які не мають квартирних засобів об-
ліку, пропорційно кількості мешканців квартири в разі відсутності вито-
ків із загальнобудинкової мережі, що підтверджується актом обстежен-
ня, який складається виконавцем у присутності не менш як двох меш-
канців будинку та представника організації, що обслуговує внутрішньо-
будинкову мережу.

За наявності витоків із загальнобудинкової мережі споживачі, які не 
мають квартирних засобів обліку, оплачують послуги з холодного водо-
постачання та водовідведення за встановленими нормативами (норма-
ми) за місяць, у якому ці витоки виявлено. 

2.4. Показання квартирних (розподільних) засобів обліку знімаються 
Споживачем щомісячно та передаються Виконавцю не пізніше останньо-

го дня звітного місяця (засобами телефонного та електронного зв’язку, 
через платіжне повідомлення, особисто та в інший спосіб) для проведен-
ня нарахувань за спожиті послуги.

2.5. Відомості про наявність пільг з оплати послуг зазначаються у пунк-
ті 1.2. цього Договору. Пільга надається на підставі пред’явлених спожи-
вачем документів, які підтверджують наявність пільги, згідно з чинним за-
конодавством.

3. Оплата спожитих послуг 
3.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць. За цим догово-

ром застосовується щомісячна система оплати послуг. Платежі вносять-
ся споживачем не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим. 

3.2. Послуги оплачуються в безготівковій формі або готівкою. 
3.3. За наявності у квартирі засобів обліку води справляння плати за 

нормативами (нормами) споживання не допускається, крім випадків, пе-
редбачених п. 15 Правил та іншими чинними нормативними актами.

3.4. Плата за послуги з централізованого постачання холодної води та 
послуг водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 
вноситься на рахунок Виконавця відповідно до виставленої ним квитан-
ції про сплату послуг.

3.5. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня в 
розмірі, встановленому законом. 

3.6. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, знижен-
ня якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від 
затверджених нормативів (норм) споживання, виконавець проводить пе-
рерахунок розміру плати згідно з Правилами та іншими чинними норма-
тивними актами.

4. Права та обов’язки сторін 
4.1. Споживач має право на: 
1) отримання своєчасно та належної якості послуг згідно із законодав-

ством та умовами цього договору; 
2) отримання в установленому законодавством порядку інформації 

про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, струк-
туру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх 
споживчі властивості; 

3) відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, 
шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного на-
дання або ненадання послуг; 

4) зменшення розміру плати в разі ненадання послуг, надання їх не в 
повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або 
якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання; 

5) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протя-
гом установленого Кабінетом Міністрів України строку; 

6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача 
і членів його сім’ї (у разі відключення виконавцем холодної води і оплом-
бування запірних вентилів у квартирі) та відновлення надання відповідних 
послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби згідно з 
письмовою заявою; 

7) зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності 
споживача та/або членів його сім’ї, в яких відсутні квартирні (розподільні) 
засоби обліку, на підставі  письмової заяви та офіційного документа (на-
даних не пізніше місячного терміну після закінчення тимчасової відсут-
ності), що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового 
проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служ-
би, відбування покарання тощо); 

8) перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг 
(якість води) у порядку, встановленому Правилами, іншими актами за-
конодавства України та цим договором. Витрати, пов’язані з перевіркою 
кількісних і якісних показників надання послуг, відшкодовуються вико-
навцем у разі обґрунтованості звернення споживача або споживачем - у 
разі необґрунтованості такого звернення; 

9) установлення квартирних засобів обліку води та взяття їх на або-
нентський облік; 

10) періодичну повірку, обслуговування та ремонт квартирних (розпо-
дільних) засобів обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та мон-
таж, що здійснюється за рахунок споживача (якщо інше не встановле-
но законом; 

11) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері комуналь-
них послуг; 

12) звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання 
компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відновлюваль-
них робіт на мережах виконавця; 

13) укладення з виконавцем договору про заміну або ремонт технічно 
несправних квартирних засобів обліку води. 

4.2. Споживач зобов’язаний: 
1) оплачувати послуги, вносити плату за абонентське обслуговування 

та сплачувати внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку в повному обсязі в установлений договором строк. 
Платежі вносяться споживачем не пізніше 20 числа місяця, що настає за 
розрахунковим; 

2) повідомляти виконавця або уповноважену виконавцем за відповід-
ним договором юридичну особу про осіб, строк тимчасового проживан-
ня яких у квартирі перевищив місяць, а також протягом місяця про змі-
ни, що відбулися у стані санітарно-технічного та інженерного обладнання 
(за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з норматива-
ми (нормами) споживання); 

3) забезпечити доступ до приміщення, відповідної інженерної мережі, 
арматури, квартирних засобів обліку води представників виконавця або 
уповноваженої виконавцем за відповідним договором юридичної особи 
за наявності в них відповідного посвідчення для: ліквідації аварій (ціло-
добово), встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного об-
ладнання, проведення технічного та профілактичного огляду і перевірки 
показань квартирних засобів обліку води, контролю міжповірочного ін-
тервалу та обмеження послуг у разі наявності заборгованості відповід-
но до законодавства; 

4) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері комуналь-
них послуг; 

5) забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку води та не втру-
чатися в їх роботу; 

6) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в 
установленому законом та цим договором розмірі; 

7) повідомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на 
пільги; 

8) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, 
пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини; 

9) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-техніч-
них приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини; 

10) своєчасно проводити підготовку квартири і її санітарно-технічних 
приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий пе-
ріод; 

11) у разі встановлення виконавцем факту несанкціонованого втручан-
ня в роботу засобів обліку води відшкодовувати вартість робіт з прове-
дення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законо-
давством; 

12) відшкодовувати виконавцю або уповноваженій виконавцем за від-
повідним договором юридичній особі витрати з проведення аналізу якіс-
них показників послуг у разі необґрунтованості претензій;

13) у разі встановлення споживачем квартирних (розподільних) засо-
бів обліку води, надавати таку інформацію Виконавцю  разом з копіями 
підтверджуючих документів;

14) інформувати Виконавця протягом 10 календарних днів про зміну 
власника житла, про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у 
житлі, або про будь-які інші зміни, які відбулися та можуть вплинути на 
проведення нарахувань за спожиті послуги;

15) щомісячно знімати показання квартирних (розподільних) засобів 
обліку води та надавати їх Виконавцю не пізніше останнього дня звіт-
ного місяця (засобами телефонного та електронного зв’язку, через пла-
тіжне повідомлення, особисто та в інший спосіб) для проведення нараху-
вань за спожиті послуги.

4.3. Виконавець має право: 
1) нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за 

надані послуги пеню у розмірі, встановленому законодавством і цим до-
говором; 

2) вимагати від споживача дотримання нормативно-правових актів у 
сфері комунальних послуг; 

3) вимагати від споживача своєчасного усунення виявлених несправ-
ностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, 
або відшкодування вартості відповідних робіт; 

4) доступу до приміщення споживача, відповідної інженерної мережі, 
арматури, квартирних (розподільних) засобів обліку води, для ліквідації 
аварій, у тому числі несанкціонованого, відповідно до встановленого за-
коном порядку усунення недоліків у роботі санітарно-технічного та інже-
нерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного 
та профілактичного огляду і перевірки показань квартирних засобів об-
ліку води, контролю міжповірочного інтервалу та обмеження послуг у ра-
зі наявності заборгованості відповідно до законодавства; 

5) у разі виникнення сумнівів щодо правильності показань квартирних 
засобів обліку води  звернутися до акредитованої лабораторії для прове-
дення експертизи їх технічного стану та метрологічної повірки. 

4.4. Виконавець зобов’язаний: 
1) своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, на-

лежної якості, безпечні для його життя, здоров’я та які не спричиняють 
шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства, Правил та цьо-
го договору; 

2) інформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчер-
ської, аварійної або аварійно-диспетчерської служби (зазначаються в до-
говорі і рахунках на сплату послуг, а також розміщуються на дошках ого-
лошень в усіх під’їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках 
оголошень, розташованих поблизу житлового будинку); 

3) надавати споживачеві в установленому порядку інформацію про пе-
релік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру 
тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх спо-
живчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усу-
нення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також ін-
формацію про Правила (зазначається у цьому договорі, а також розмі-
щується на дошці оголошень у приміщенні виконавця); 

4) контролювати установлені міжповірочні інтервали квартирних (роз-
подільних) засобів обліку води; 

5) проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових 
систем багатоквартирного будинку із складенням відповідного акта; 

6) узгодити із споживачем не пізніше ніж за три робочих дні до про-
ведення планових робіт всередині житлового приміщення час доступу 
до такого приміщення з наданням йому відповідного письмового пові-
домлення; 

7) повідомляти споживача про плановану перерву в наданні послуг че-
рез засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 
днів до її настання (крім перерви, що настає внаслідок аварії або дії непе-
реборної сили) із зазначенням причини та часу перерви в наданні послуг; 

8) відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача 
шляхом зняття протягом доби пломб із запірних вентилів у квартирі; 

9) забезпечувати або доручати іншій юридичній особі на підставі від-
повідних договорів за заявою споживача взяття у тижневий строк на або-
нентський облік квартирних засобів обліку; 

10) усувати аварії на мережах виконавця та інші порушення порядку 
надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установ-
лений законодавством і цим договором; 

11) вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кіль-
кості та якості надання послуг, а також облік їх виконання; 

12) зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності 
споживача та/або членів його сім’ї, в яких відсутні квартирні (розподільні) 
засоби обліку, на підставі письмової заяви та офіційного документа (на-
даних не пізніше місячного терміну після закінчення тимчасової відсут-
ності), що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового 
проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служ-
би, відбування покарання тощо); 

13) звільняти від плати за послуги в разі їх ненадання та виплачувати 
компенсацію за перевищення строків аварійно-відбудовних робіт; 

14) проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі не-
надання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема 
відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нор-
мативів (норм) споживання, в порядку, встановленому Кабінетом Міні-
стрів України та визначеному цим договором; 

ПрАТ «АК «Київводоканал» як виконавець послуг публікує договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), який 
є публічною офертою та договором приєднання згідно ст. 633, 634 Цивільного кодексу України.

Дана публічна оферта про укладання договору приєднання (умови однакові для всіх споживачів) є публічною пропозицією ПрАТ «АК «Київводоканал», яка адресована споживачам м. Києва, що користуються послуга-
ми з централізованого постачання холодної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), в житлових будинках, в яких виконавцем послуг є ПрАТ «АК «Київводоканал».

Зазначену редакцію Договору також розміщено на офіційному веб-сайті ПрАТ «АК «Київводоканал» https://www.vodokanal.kiev.ua/ у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього До-
говору кожної особи — споживача послуг.
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15) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення вияв-

лених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з йо-
го вини; 

16) відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню спо-
живача та/або членів його сім’ї, шкоду, що заподіяна його життю чи 
здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також 
моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до за-
конодавства і цього договору; 

17) сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання 
послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, пе-
редбачених законодавством і цим договором; 

18) в межах своєї компетенції перевіряти утримання внутрішньобудин-
кових мереж в належному технічному стані;

19) у разі особистого звернення споживача невідкладно інформувати  
його  про  виявлення недоліків у роботі внутрішньобудинкових інженер-
них систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за межами 
багатоквартирного будинку  або житлового будинку, про  причини  та  очі-
кувану  тривалість зупинення надання послуг або  обмеження їх кількос-
ті,  а також про причини порушення якісних показників надання послуг;

20) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства та цьо-
го договору.

5. Відповідальність сторін 
5.1. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і 

цим договором за: 
1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері кому-

нальних послуг; 
2) несвоєчасне внесення платежів за послуги — шляхом сплати пе-

ні; 
3) втручання у роботу засобів обліку води; 
4) порушення зобов’язань, установлених законодавством і цим до-

говором. 
5.2. Виконавець несе відповідальність у разі: 
1) неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до 

заподіяння збитків, завданих майну та/або приміщенню споживача, 
шкоди, що заподіяна його життю чи здоров’ю, - шляхом відшкоду-
вання збитків; 

2) надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема 
зниження їх кількісних та/або якісних показників - шляхом зменшен-
ня розміру плати та виплати споживачеві компенсації за перевищен-
ня строків проведення аварійно-відбудовних робіт, у розмірі, встанов-
леному законодавством; 

3) порушення прав споживачів згідно із законодавством; 
4) порушення зобов’язань, установлених цим договором або зако-

нодавством. 
6. Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг  

від виконавця споживачеві 
6.1. Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від 

виконавця споживачеві, у багатоквартирному будинку є: 
постачання холодної води — після першої водозапірної арматури 

на відгалуженні від стояка у квартирі споживача; 
водовідведення - зливний отвір санітарно-технічних приладів.

7. Порядок встановлення факту неналежного надання 
 або ненадання послуг та розв’язання спорів 

7.1. У разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем 
споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою 
телефонного зв’язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначе-
ні в цьому договорі. 

У повідомленні зазначається прізвище, ім’я та по батькові, точ-
на адреса проживання споживача, а також найменування виду нена-
лежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача не-
залежно від його форми (усна або письмова) обов’язково реєстру-
ється представником виконавця у журналі реєстрації заявок спожива-
чів. Представник виконавця зобов’язаний повідомити споживачеві ві-
домості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім’я та по 
батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття. 

7.2. Представник виконавця або уповноваженої виконавцем юри-
дичної особи, якій відомі причини неналежного надання або ненадан-
ня послуг, зобов’язаний невідкладно повідомити про це споживача та 
зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підста-
вою для визнання виконавцем факту неналежного надання або нена-
дання послуг. 

7.3. Представник виконавця, якому не відомі причини неналежного 
надання або ненадання послуг, зобов’язаний узгодити з виконавцем 
точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх 
не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показни-
ків надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у 
приміщенні споживача, представник виконавця повинен з’явитися до 
споживача протягом трьох робочих днів з дати надходження повідо-
млення споживача.

7.4. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якіс-
них показників надання послуг споживач і виконавець визначають час 
і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується пред-
ставник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу міс-
цевого самоврядування, а також представник об’єднання споживачів. 
За результатами проведення повторної перевірки складається акт про 
неналежне надання або ненадання послуг, який підписується спожи-
вачем (його представником), представником виконавця або уповно-
важеної виконавцем юридичної особи, представниками уповноваже-
ного органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядуван-
ня, а також представником об’єднання споживачів. 

7.5. За результатами перевірки складається акт-претензія про не-
належне надання або ненадання послуг (далі - акт-претензія), який 
підписується споживачем та представником виконавця або уповнова-
женої виконавцем юридичної особи,  згідно з додатком 2 до Правил. 
Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для спожи-
вача та виконавця. 

7.6. У разі неприбуття протягом строку, вказаного у п. 7.3 цього До-
говору, представника виконавця для проведення перевірки кількісних 
та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписан-
ня акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали 
не менш як два споживачі. 

7.7. Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконав-
ця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3 до Правил. 
Виконавець зобов’язаний розглянути такий акт і повідомити протягом 
трьох робочих днів споживача про його задоволення або про відмову 
у задоволенні з обґрунтуванням причин такої відмови. У разі ненадан-
ня протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, 
що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання 
або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій спожива-
чів розв’язуються у суді. Споживач має право на досудове розв’язання 
спору шляхом задоволення пред’явленої претензії. 

8. Форс-мажорні обставини 
8.1. Сторони звільняються від відповідальності згідно з цим дого-

вором у разі настання дії непереборної сили (дії надзвичайних ситуа-

цій техногенного, природного або екологічного характеру), яка уне-
можливлює надання відповідної послуги згідно з умовами договору. 

Доказом настання і тривалості обставин непереборної сили є довід-
ка Торгово-промислової палати України або документ іншого компе-
тентного органу.

9. Строк дії договору 
9.1. Цей договір укладається на один рік і набирає чинності з дня 

його укладення. Договір вважається щороку продовженим, якщо за 
місяць до закінчення строку його дії однією із сторін не буде письмо-
во заявлено про його розірвання або необхідність перегляду. 

9.2. Договір може бути розірваний достроково у разі: 
зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від 

користування послугами виконавця шляхом письмового повідомлен-
ня споживачем виконавця; 

переходу права власності (користування) на квартиру до іншої осо-
би шляхом письмового повідомлення споживачем виконавця; 

невиконання умов договору сторонами договору. 
9.3. Цей Договір укладений в двох примірниках, які мають однако-

ву юридичну силу, один з яких зберігається у Виконавця, а другий – 
у Споживача;

9.4. Договір втрачає чинність після прийняття співвласниками бу-
динку рішення про вибір форми договірних відносин та укладання з 
Виконавцем відповідного договору про надання послуг з централізо-
ваного водопостачання та централізованого водовідведення згідно 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

10. Інші умови 
10.1. Споживач надає згоду на автоматизовану обробку його пер-

сональних даних згідно з чинним законодавством. Споживач надає 
згоду на надання інформації, що не містить персональних даних, але 
стосується кількісних та/або вартісних обсягів споживання послуг 
третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чин-
ним законодавством.

10.2. Телефони спеціального виклику у разі виникнення аварій та 
інших надзвичайних ситуацій.

15-81 – аварійна служба ПрАТ «АК «Київводоканал»,
202-02-02 – Контакт-центр ПрАТ «АК «Київводоканал»

Адреси і підписи сторін 

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

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних про-
вадженнях № 12018010000000079 за підозрою Комелова І.М. та № 12018010000000087 за підозрою Литви-
нова В.П. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 260 КК України (створення не пе-
редбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на тери-
торіальну цілісність і недоторканність України).

У зв’язку з викладеним, на виконання положень ст. 2975 КПК України підозрюваним Комелову І.М. та Лит-
винову В. П. необхідно прибути разом зі своїми захисниками до Прокуратури Автономної Республіки Крим 
(м. Київ, вул. Ділова, 24, каб. 406) у період з 11.06.2018 по 13.06.2018 (з 09:00 по 18:00) для проведення 
слідчих та процесуальних дій, а саме:

— Комелов Іван Миколайович, 26.09.1975 року народження – до прокурора у кримінальному проваджен-
ні Кожухаря Є. В.;

— Литвинов Віктор Петрович, 11.01.1968 року народження – до прокурора у кримінальному проваджен-
ні Кожухаря Є.В.

Крім того, прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кри-
мінальних провадженнях № 12018010000000001 за підозрою Мерцалова В.В. та № 12018010000000044 
за підозрою Шеремета М.С. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 260 КК України 
(створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 2 ст. 110 КК України (по-
сягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

В межах вказаних кримінальних проваджень стосовно вказаних осіб зібрано достатньо доказів для зміни 
раніше повідомленої підозри, у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297-5 КПК України пропо-
ную підозрюваним Мерцалову В. В. та Шеремету М. С. прибути разом зі своїми захисниками до прокуратури 
Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 11.06.2018 по 13.06.2018 
(з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії, а саме:

— Мерцалов Володимир Вікторович, 18.09.1967 року народження — до прокурора у кримінальному про-
вадженні Кожухаря Є. В.;

— Шеремет Михайло Сергійович, 23.05.1971 року народження — до прокурора у кримінальному прова-
дженні Кожухаря Є.В.

Також, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування дока-
зи достатніми для складання обвинувальних актів, прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний 
повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу 
до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаних кримінальних провадженнях зібрано усі необ-
хідні докази для складання обвинувальних актів.

У зв’язку з цим інформуємо, що підозрювані Мерцалов В. В. та Шеремет М. С. можуть ознайомитись з 
матеріалами кримінального провадження з можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до ви-
мог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, обсяг матеріалів кри-
мінального провадження, пропонуємо підозрюваним Мерцалову В.В. та Шеремету М.С. прибути разом із 
своїми захисниками до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, 406) у період з 
11.06.2018 по 13.06.2018 (з 09:00 по 18:00) для проведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення 
з матеріалами кримінальних проваджень в порядку ст. 290 КПК України, а саме:

— Мерцалов Володимир Вікторович, 18.09.1967 року народження – до прокурора у кримінальному про-
вадженні Кожухаря Є. В.;

— Шеремет Михайло Сергійович, 23.05.1971 року народження – до прокурора у кримінальному прова-
дженні Кожухаря Є. В.

Разом з цим пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурору у кри-
мінальному провадженні доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які ре-
чові докази, документи або копії з них, які ви маєте намір використовувати як докази в суді.

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані письмово під-
твердити протилежній стороні — прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найме-
нування таких матеріалів.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 12014050220001798 (єд. унік. № 554/2161/18, проваджен-
ня № 1-кп/243/540/2018) за обвинуваченням Комарова Олек-
сандра Юрійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Комаров Олександр Юрійович, 25.10.1985 
р.н., уродженець м. Горлівка Донецької області, який мешкає 
за адресою: Україна, Донецька область, м. Горлівка, вул. Ча-
адаєва, 12, кв. 1, викликається в підготовче судове засідан-
ня по справі, призначене на 19 червня 2018 року о 10.30 год.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідоми-
ти суду про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
в його відсутність.

Суддя І. М. Мінаєв

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає обвинувальний акт відносно Земцової Те-
тяни Анатоліївни, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, внесе-
ного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42017050000000842 від 12.10.2017, місце прожи-
вання обвинуваченої: м. Макіївка Донецької області, 
викликається на 19 червня 2018 року о 09.00 годині 
до суду, каб. №23/3, для участі в розгляді криміналь-
ного провадження (№ 234/1165/18, 1-кп/234/450/18).

Суддя Ю. О. Сухоручко

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримі-
нальне провадження 1кп/229/159/2018 за обви-
нуваченням Рибаса Олександра Костянтиновича, 
18.12.1993 р.н., за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений у справі Рибас О. К. (останнє відоме 
суду місце проживання: Донецька область, м. Друж-
ківка, вул. Космонавтів, буд. 15, кв. 77) викликається 
на 19 червня 2018 року о 09.00 год. до суду, зал су-
дових засідань № 2, для участі в підготовчому судо-
вому засіданні.

Суддя В. О. Лебеженко

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Ткачука Василя Анатолійовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Ткачук Василь Анатолійович, 
14.02.1981 р.н., останнє місце реєстрації якого: Донецька 
область, м. Харцизьк, вул. Челюскінців, 53, викликаєть-
ся на 18.06.2018 р. о 10.00 год. до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді кри-
мінального провадження. 

Суддя Хоменко Д. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Банкова, буд. 39«А») розглядає кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Бойченка Олександра 
Борисовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Бойченко Олександр Борисо-
вич, 06.07.1961 р.н., останнє місце реєстрації якого:  
м. Донецьк, проспект Ілліча, буд. 9, кв. 20, виклика-
ється на 19.06.2018 р. о 10.00 год. до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі в 
розгляді кримінального провадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

Артемівським міськрайонним судом Донецької 
області здійснюється спеціальне судове проваджен-
ня за кримінальним провадженням щодо Гармса 
Артема Володимировича за скоєння кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України, судовий розгляд якої призначено на 10.00 
годину 18 червня 2018 року.

У зв’язку з цим обвинуваченням Гармсу Артему 
Володимировичу необхідно з’явитись до зали судо-
вого засідання № 306 Артемівського міськрайонно-
го суду Донецької області за адресою: 84500, Доне-
цька область, місто Бахмут, вулиця Миру, 5, 18 черв-
ня 2018 року о 10.00 годині.

Суддя О. М. Павленко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 
21) розглядає кримінальну справу за обвинуваченням 
Яновського Віктора Вікторовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбачено го ч. 1 ст. 115 КК України.

Обвинуваченому Яновському Віктору Вікторовичу, 
25.08.1988 року народження, уродженцю м. Дружківка 
Донецької області, який проживає за адресою: вул. Пере-
моги, 32, с. Щербинівка, м. Торецьк Донецької області, не-
обхідно з’явитися в підготовче судове засі дання, яке при-
значено на 15 червня 2018 року о 15.00 годині в примі-
щенні Краматор ського міського суду Донецької області за 
вищевказаною адресою.

Головуючий суддя Лутай A. M.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримі-
нальне провадження 1кп/229/220/2018 за обвинува-
ченням Стратейчук Людмили Зіновіївни, 11.04.1962 
р.н., за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чена у справі Стратейчук Л. З. (останнє відоме суду 
місце проживання: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 167, 
кв. 13) викликається на 15 червня 2018 року о 08.30 
год. до суду, зал судових засідань № 2, для участі в 
підготовчому судовому засіданні.

Суддя В. О. Лебеженко

Споживач 
____________________________
_____________________________
_____________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)
адреса 
_____________________________
_____________________________
______________________________
_____________________________
телефон ________________
________________________
_______
(підпис) 

Виконавець 
Приватне акціонерне товариство «Ак-

ціонерна компанія «Київводоканал»
01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1а
Підрозділ Виконавця, відповідальний 

за виконання договору:
Розрахунковий департамент
ПрАТ «АК «Київводоканал» 

код ЄДРПОУ 03327629
02222, м. Київ, вул. Електротехнічна, 16       
п/р 26002052653343 в ПАТ КБ «Приват-
банк», 
МФО 320649
Індивідуальний податковий № 033276626652
Виконавець є платником податку на за-
гальних умовах
_________________________________ 
(підпис) М. П.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +11  +16 +23  +28
Житомирська +11  +16 +24  +29
Чернігівська +10  +15 +22  +27
Сумська +9  +14 +20  +25
Закарпатська +12  +17 +25  +30
Рівненська +11  +16 +24  +29
Львівська +11  +16 +24  +29
Івано-Франківська +10  +15 +23  +28
Волинська +10  +15 +24  +29
Хмельницька +11  +16 +23  +28
Чернівецька +11  +16 +24  +29
Тернопільська +11  +16 +24  +29
Вінницька +11  +16 +23  +28

Oбласть Нiч День

Черкаська +11  +16 +23  +28
Кіровоградська +11  +16 +23  +28
Полтавська +11  +16 +23  +28
Дніпропетровська +11  +16 +23  +28
Одеська +12  +17 +25  +30
Миколаївська +12  +17 +25  +30
Херсонська +12  +17 +25  +30
Запорізька +12  +17 +25  +30
Харківська +9  +14 +21  +26
Донецька +9  +14 +22  +27
Луганська +8  +13 +21  +26
Крим +12  +17 +24  +29
Київ +14  +16 +25  +27

Укргiдрометцентр
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хмарно

дощ сніг

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримі-
нальне провадження за обвинувачен ням Семергея Володимира Іва-
новича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 368 ч. 3 КК України. На підготовче су дове 
засідання по даній справі, яке призначено на 15 червня 2018 року о 
14.00 годині, ви кликається обвинувачений: Семергей Володимир Іва-
нович, 04.10.1963 року народження, останнє відоме міс це реєстрації: 
вулиця Гастрономічна, 13/7, м. Донецьк Донецької області.

Суддя Лутай A.M.

75 років 
Малинської трагедії

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. 13 липня, в день 75-річчя трагедії в село Малин, 
що у Млинівському районі на Рівненщині, прибуде численна 
делегація Чеської Республіки. Цього дня 1943 року нацисти 
живцем спалили 850 селян — українців та чехів, які тут жили. 
Крім родичів загиблих, у скорботних заходах візьмуть участь 
представники парламенту Чеської Республіки та генеральний 
консул ЧР у Львові Павел Пешек. 

Острожецька об’єднана громада, до складу якої входить 
Малин, упорядковує меморіальний комплекс жертвам тра-
гедії. За дорученням голови облдержадміністрації Олексія 
Муляренка до роботи долучилися обласні служби. «Війна 
— це смерть, сльози і жах, вона не обирає національнос-
тей і поколінь. Бачимо це на прикладі не лише Другої сві-
тової, а й гібридної війни, яку розв’язала проти нас Росія. 
Пам’ятаймо про це і наближаймо в Україну мир», — закли-
кає голова ОДА. 

Черкаських школярів 
турбує якість питної води

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ДО ЧИСТИХ ДЖЕРЕЛ. У 
Катеринопільському район і 
на Черкащині чимало дже-
рел чистої цілющої води. Ко-
респондентові «УК» довелося 
скуштувати її з гуляйпільсько-
го джерела. Не менш відомі 
й кайтанівське, залізняцьке, 
студінське, що в самому Ка-
теринополі. 

Як розповіли в місцевому 
краєзнавчому музеї, малий 
Тарас Шевченко, мандруючи 
з батьком у Крим по сіль, та-
кож тамував спрагу саме в Гу-
ляйполі. А вода в залізняцько-
му джерелі, стверджують міс-
цеві жителі, нічим не поступа-
ється тій, що в Куяльнику. За 
переказами, ченці направля-
ли сюди людей лікувати очі. 
Не заростає стежина і до сту-

дінської кринички. Тут завжди 
багато людей. Інколи треба 
вистояти довгу чергу, щоб на-
брати води.

Проте, на жаль, вода на Ка-
теринопільщині не скрізь та-
ка смачна, не всюди придатна 
для пиття. У багатьох крини-
цях та свердловинах її якість 
викликає великі сумніви, 
адже містить сполуки, шкід-
ливі для здоров’я. Як виявили 
в Катеринопільському ліцеї, у 
місцевій свердловині вміст ні-
тратів перевищує норму в 3,6 
раза, а рівень жорсткості — в 
1,4. Тому сюди привозять пит-
ну воду з Гуляйполя. Враже-
ні такими показниками, ліце-
їсти навіть спробували про-
аналізувати вміст питної води 
у всьому районі.

Як розповіла вчителька хі-
мії ліцею Марія Попович, її 
учні за допомогою леголабо-

раторії провели аналіз пит-
ної води за показником pH 
та солевмісту. Еталоном слу-
гувала вода з гуляйпільсько-
го джерела, яку місцева сані-
тарна служба рекомендувала 
до вживання. Діти привезли 
зразки питної води з кількох 
населених пунктів. Тут їх до-
слідили. Як виявилося, за по-
казником pH майже вся вода 
відповідає нормі, крім зразка, 
привезеного з Тального. Діти 
звернули увагу на підвище-
ний вміст солей. Наскільки це 
критично, повинні встановити 
фахівці. 

На якість питної води скар-
жаться у Єрках, особливо по-
близу колишнього хімскладу. 
У деяких місцевих криницях 
вода каламутна, смердить ка-
налізацією.

Торік на Черкащині роз-
почато проект із забезпе-

чення населення питною во-
дою, який реалізовують у 
межа х Стратегії розвитку 
області до 2020 року. Він пе-
редбачає будівництво, ре-
конструкцію та ремонт во-
догонів у сільській місце-
вості. Ним планували охо-
пити десять сіл у п’яти ра-
йонах: Монастирищенсько-
му, Катеринопільському, Ка-
м’янському, Христинівсько-
му і Тальнівському, де понад 
10 тисяч жителів. Реалізу-
ють його коштом Державно-
го фонду регіонального роз-
витку України та місцевих 
бюджетів. 

Проте це тільки початок. 
У багатьох селах ситуація з 
якістю питної води незадо-
вільна. Очевидно, фахівцям 
та керівникам районів вар-
то дослухатися до висновків, 
яких дійшли навіть діти.

Вінницьке село встановило рекорд
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. Село Борівка 
Чернівецького району настіль-
ки багате історією і цікавими 
людьми, що письменник голо-
вний редактор журналу «Він-
ницький край» Вадим Вітков-
ський упорядкував про нього 
видання «Любов на всі часи». 
Під час презентації чергового 
тому зафіксовано новий ре-

корд країни — видання чоти-
ритомної історії одного села. 

«З радістю відзначаю вста-
новлення рекорду в катего-
рії «Видавництво. Історія» — 
найбагатотомніша історія се-
ла України», — сказав під час 
вручення диплома уповнова-
жений представник Книги ре-
кордів України народний ху-
дожник Володимир Козюк. 

Свідками встановлен-
ня рекорду в Борівці були 

не лише місцеві жителі, а й 
закордонні гості: генераль-
ний консул Республіки Поль-
ща у Вінниці Дамян Цярчин-
ський, брати Анджей та Вой-
цех Маньковські (праправну-
ки Емерика Маньковського, 
колишнього борівського по-
міщика, мецената і благодій-
ника), які приїхали з Варша-
ви, давній друг українсько-
го народу громадянин США 
Волтер Орр Скотт. 

Голова Чернівецької район-
ної ради Василь Мельничук 
вручив гостям українські обере-
ги. Анджей Маньковський пода-
рував селу енциклопедію родо-
вої гілки, а Волтер Орр Скотт — 
американського прапора. Пре-
зентація книжки супроводжува-
лася театралізованим дійством, 
творчими номерами артистів 
обласної філармонії та учасни-
ків художньої самодіяльності 
місцевого будинку культури. 

Учнів Сєверодонецька 
годуватимуть смачно і корисно

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового 

кур’єра»

НА ЧАС І. 
Для кухарі в, 
які готують 
їжу для шкіль-
них їдалень, 
у Сєверодо-
нецьку відбув-
ся майстер-клас 
з нових техноло-
гій приготування й 
різноманітних форм об-
слуговування учнів. Провес-
ти захід запросили коман-
ду компанії Studio Proffi Food 
активісти громадської ор-
ганізації «Кризовий медіа-
центр «С іверський Донець» 
у межа х ініціативи «Шкільне 
харчування — під контроль 
батьків».

У майстер-клас входила 
теоретична частина, в якій 
головною ідеєю була по-
треба налагодження систе-
ми правильного харчуван-
ня, яка закладає основу для 
здорового організму та хо-
рошого настрою. Але голо-
вним, безумовно, став прак-
тичний блок, коли досвідче-
ні кухарі всіх шкіл міста вдо-
сконалювали власне кулі-
нарне мистецтво. 

Ось кілька корисних по-
рад, напрацьованих під час 

спільної роботи, які можна 
використовувати не лише у 
шкільних їдальнях. Здобну 
булочку можна замінити пе-
ченим яблуком з медом. Це-
дра апельсина додасть ком-
поту аромату. А до ікри з бу-

ряків, яку варто заправити 
олією, додають родзинки та 
зелень. 

«Ми поділилися секретами 
приготування здорової їжі й 
дізналися, як можна потіши-
ти смачними стравами учнів 

у шкільних їдальнях. Тепер 
місто може спати спокійно, 
бо дітей годуватимуть про-
фесіонали, які їх люблять», 
— запевнила учасників і гос-
тей майстер-класу майстри-
ня Влада Зяткевич.

Шкільна їжа може радувати
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Колектив редакції газети «Урядовий кур’єр» висловлює 
щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної 
смерті літературного редактора відділу літературного ре-
дагування та перекладу часопису 

ТРИФОНОВОЇ 
Олени Михайлівни.

Нехай земля їй буде пухом. Поділяємо горе та підтри-
муємо у скорботі.


