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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Майже 60% коштів фонду 

спрямовуватимуть на 
дороги державного і 

міжнародного значення 
— стратегічні траси 

та шляхи між 
обласними  

центрами, це 
близько 50 тис. км».

МВФ готовий до діалогу 
СПІВПРАЦЯ. Місія Міжнародного валютного фонду відві-

дає Київ з 6 по 19 вересня. Обговорюватимуть подальші кроки 
співпраці фонду з Україною.

«Приїзд нової повної місії МВФ після довгої перерви — свід-
чення діалогу з багатьох питань, зокрема забезпечення сталої 
бюджетної політики, утримання дефіциту в межах затвердже-
ного бюджету, боротьби з корупцією. Ми зацікавлені обговори-
ти всі поточні питання і продовження співпраці після закінчен-
ня програми в березні 2019 року для забезпечення стабільнос-
ті та передбачуваності розвитку України для громадян, націо-
нального бізнесу та зовнішніх інвесторів», — зазначила в.о. мі-
ністра фінансів Оксана Маркарова. 

За її словами, позитивні підсумки, над досягненням яких мі-
ністерство працюватиме разом з МВФ, дадуть змогу не лише 
поповнити резерви НБУ, а й відкриють шлях до залучення фі-
нансування держбюджету на пільгових умовах з використан-
ням гарантії Світового банку (800 мільйонів доларів США) та 
макрофінансової допомоги ЄС обсягом мільярд євро.

33 млн т зерна 
намолочено в Україні. Збирання ранніх 

культур завершено на Запоріжжі, 
Кіровоградщині, Миколаївщині, 

Одещині, Херсонщині, Полтавщині, 
Закарпатті  

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. У Золотоніському районі на Черкащині 
планують створити громаду-гіганта. Чи корисний такий 
крок з погляду соціального та економічного?

Цейтнот —  
не виправдання.  
Хоч об’єднуватися 
потрібно

Прем’єр-міністр про те, що принцип  розподілу  грошей  
Дорожнього фонду цього року кардинально інший

2 4
ДОКУМЕНТИ

Україна в рейтингу 
Світового банку Logistics 
Performance Index  
у 2018 році піднялася  
на 14 позицій

РЕФОРМИ

Закон України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України 
та деяких законів України щодо 
стимулювання утворення та діяльності 
сімейних фермерських господарств»
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Фінансування для успішних реформ
ПАРТНЕРСТВО. ЄС надає Києву всебічну підтримку для перетворень у сфері державного управління 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

У межах угоди про фінансу-
вання програми «Підтрим-

ка комплексного реформування 
державного управління» Укра-
їна отримала черговий транш. 
Про це повідомив Міністр Ка-

бінету Міністрів Олександр Са-
єнко. За його словами, обсяг 
траншу залежить від успішно-
го виконання реформи в попе-
редній період. Україна вже ви-
конала 75% поставлених інди-
каторів на 2017 рік, тож ЄС на-
дав фінансову підтримку обся-
гом 15,5 мільйона євро. «Перша 

частина траншу фіксована, її 
сума — 5 мільйонів євро. Обсяг 
другої частини залежить від 
успішності впровадження ре-
форми і становить 10,5 мільйо-
на євро», — пояснив Олександр 
Саєнко. 

За словами міністра, укра-
їнська сторона системно спів-

працює з європейськими 
партнерами у впроваджен-
ні в країні системи держав-
ного управління європейсько-
го зразка. «Для простих гро-
мадян це означає, що держа-
ва, яка надає їм послуги, стає 
більш ефективною, сервісно 
орієнтованою», — цитує Олек-

сандра Саєнка прес-служба 
Міністра КМУ.

Керівник групи підтримки 
нашої держави в ЄС Пітер Ваг-
нер вважає, що реформа держ-
управління — один із ключових 
пріоритетів українського уря-
ду,  в межах якої  здійснюють 
багато конкретних кроків. 
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НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

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

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бельсько-
го Юрія Михайловича як засудженого в кримінальному провадженні 
№ 296/3589/18-к щодо подання про вирішення про заміну покаран-
ня за вироком Корольовського районного суду м. Житомира, що від-
будеться 27.08.2018 року о 09.30 год. у приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал 224, головуючий суддя Янчук Н.П.

Явка засудженого в судове засідання обов’язкова!
У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається належним 

повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Бадусєву Ігорю Володимировичу, 17.11.1970 
року народження, зареєстрованому за адресою: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Словацька, буд. 6, кв. 76, на підставі ст.ст. 
133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 18.08.2018 р. о 
09.00 год. до каб. № 308 слідчого відділу 2 управління (з дис-
локацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях, до старшого слідчого Сокола Володи-
мира Андрійовича за адресою: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Нільсена, буд. 33, для вручення процесуальних до-
кументів при здійсненні спеціального досудового розслідуван-
ня, відкриття та ознайомлення із матеріалами досудового роз-
слідування, вручення вам обвинувального акта та реєстру мате-
ріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22018050000000147 від 12.07.2018 за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 110-
2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК України в поряд-
ку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального досудово-
го розслідування.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім об-
ставин, передбачених ст. 138 КПК України настає відповідаль-
ність, передбачена ст. 139 КПК України.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Шаповаленка Ві-
ктора Вікторовича, 12.04.1956 року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Героїв Сталінграда, 53, кв. 62, м. Севастополь, АР Крим), у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться о 15 год. 30 хв. 6 вересня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного су-
ду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 3  
(головуючий суддя Первушина О.С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування оголошення об-
винувачений вважається належним чином ознайомленим з його змістом.

Згідно з Протоколом №06-08/18 Загальних зборів Учасників 
БФ «РОДИННЕ ТЕПЛО» від 6 серпня 2018 року при-
йнято рішення щодо ліквідації (припинення) БЛАГОДІЙНОГО 
ФОНДУ «РОДИННЕ ТЕПЛО» (код за ЄДРПОУ – 37729248, міс-
цезнаходження: 04112, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Дегтя-
рівська, буд. 48, оф. 609-2) шляхом його ліквідації у добровіль-
ному порядку. Ліквідатором призначено Радянську Тетяну Оле-
гівну. Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців від 
дня публікації оголошення.

У провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне прова-
дження відносно Панкова Миколи Олександровича, 02.12.1954 р.н., обвинуваченого у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3 , 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 
ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликається Панков Микола Олександро-
вич, 02.12.1954 року народження, обвинувачений у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України, яке 
відбудеться 6 вересня 2018 року об 11.00 год. у 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, оголошення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської об-
ласті при здійсненні підготовчого судово-
го провадження, викликає як обвинувачено-
го Кормушкіна Ігоря Валерійовича, 11.12.1979 
року народження, зареєстрованого за адре-
сою: м. Луганськ, квартал Южний, буд. 6-а, 
кв. 102, за матеріалами кримінального про-
вадження № 433/1172/18, 1-кп/425/346/18, на 
підставі обвинувального акта відносно Кор-
мушкіна Ігоря Валерійовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 
ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Кормушкіну І.В. необхід-
но прибути до підготовчого судового засідан-
ня, яке відбудеться 23 серпня 2018 року о 09 
год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського місько-
го суду за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, 
обвинувачений вважається повідомленим про 
дату, час та місце розгляду справи. У разі неяв-
ки обвинуваченого справу буде розглянуто за 
його відсутності.

Суддя Ю.Ю. Кобзар

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районно-

го суду Луганської області перебуває кри-
мінальне провадження № 426/1375/16-к 
стосовно Улезька Володимира Івановича, 
01.01.1959 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Улезько В.І. зареєстрований за адре-
сою: м. Луганськ, вул. Ленінградська, 50.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, 
Сватівський районний суд Луганської об-
ласті викликає Улезька Володимира Іва-
новича в судове засідання, яке відбудеть-
ся 23 серпня 2018 року о 12.00 год. у залі 
Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. 
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією 
суддів у складі: головуючий суддя Скрип-
ник С.М., судді Попова О.М., Юрченко С.О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районно-

го суду Луганської області перебуває кри-
мінальне провадження № 426/1537/17 
стосовно Линдіна Дмитра Євгеновича, 
17.07.1973 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Линдін Д.Є. зареєстрований за адре-
сою: м. Луганськ, кв-л Щербакова, 11/6.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, 
Сватівський районний суд Луганської об-
ласті викликає Линдіна Дмитра Євгенови-
ча в судове засідання, яке відбудеться 23 
серпня 2018 року об 11.00 год. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. 
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією 
суддів у складі: головуючий суддя Скрип-
ник С.М., судді Попова О.М., Юрченко С.О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районно-

го суду Луганської області перебуває кри-
мінальне провадження № 426/679/18 від-
носно Мазанова Ярослава Миколайови-
ча, 23.07.1967 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвину-
вачений Мазанов Я.М. зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК Украї-
ни, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає в судове засідання, яке 
відбудеться 23 серпня 2018 року о 15.00 
год. у залі Сватівського районного суду 
Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34.

Справа розглядатиметься колегі-
єю суддів у складі: головуючий суддя 
Скрипник С.М., судді Юрченко С.О., Поло-
винка В.О.

Голосіївський районний суд міста Ки-
єва викликає обвинуваченого Язєва Сер-
гія Олексійовича, 20.11.1962 року наро-
дження (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР 
Крим), у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 
КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться о 15 годині 45 хвилин 
6 вересня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеть-
ся в приміщенні Голосіївського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03127, м. 
Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал 
№ 3 (головуючий суддя Первушина О.С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК Укра-
їни з моменту опублікування оголошення 
обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з його змістом.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного су-

ду Луганської області перебуває кримінальне 
провадження № 426/23033/17 стосовно Іва-
кіна Юрія Володимировича, 13.08.1954 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 
(в редакції Закону від 08.04.2014), ч. 3 ст. 27, 
ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3, ст. 341 КК Украї-
ни. Обвинувачений Івакін Ю.В. зареєстрова-
ний за адресою: м. Перевальськ Луганської 
області.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, 
Сватівський районний суд Луганської облас-
ті викликає Івакіна Юрія Володимировича в 
судове засідання, яке відбудеться 21 серпня 
2018 року о 15.00 год. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів 
у складі: головуючий суддя Скрипник С.М., 
судді Осіпенко Л.М., Половинка В.О.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного 

суду Луганської області знаходиться кримі-
нальне провадження № 426/15996/18 сто-
совно Верещаги Дмитра Олександровича за 
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, по якому 
здійснювалось спеціальне досудове розслі-
дування в порядку, передбаченому ст. 297-1 
КПК України. Обвинувачений Верещага Дми-
тро Олександрович зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, Антрацитівський ра-
йон, смт Маломиколаївка, кв-л Сиволапа, 
буд. 9, кв. 13.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК Укра-
їни, Сватівський районний суд Луганської об-
ласті викликає Верещагу Дмитра Олексан-
дровича, 15.02.1980 року народження у су-
дове засідання, яке відбудеться 22 серпня 
2018 року об 11.00 годині до зали судових 
засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Суддя В.О. Половинка

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного су-

ду Луганської області – судді Половинки В.О. 
знаходиться спеціальне кримінальне про-
вадження № 426/2696/18 стосовно Вереща-
ги Дмитра Олександровича, 15.02.1980 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Верещага Д.О. зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, Антра-
цитівський район, смт Маломиколаївка, кв-л 
Сиволапа, 9/13.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК Укра-
їни, Сватівський районний суд Луганської об-
ласті викликає Верещагу Дмитра Олексан-
дровича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 22 серпня 2018 року об 11.00 
год. у залі Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів 
у складі: головуючого судді Половинки В.О., 
суддів Скрипник С.М., Попової О.М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного су-

ду Луганської області – судді Половинки В.О. 
знаходиться спеціальне кримінальне прова-
дження № 426/7886/18 стосовно Задираки 
Неллі Акопівни, 24.08.1949 року народжен-
ня, обвинуваченої у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-
3 КК України. Обвинувачена Задирака Н.А. 
зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, проспект Переможців (Кі-
рова), 23/10.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК 
України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Задираку Неллі Ако-
півну в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 22 серпня 2018 року об 11.30 год. 
у залі Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів 
у складі: головуючого судді Половинки В.О., 
суддів Скрипник С.М., Осіпенко Л.М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного су-

ду Луганської області – судді Половинки В.О. 
знаходиться спеціальне кримінальне прова-
дження № 426/18968/17 стосовно Корнієв-
ського Аркадія Юрійовича, 11.11.1969 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438, ст. 257, ч. 4 ст. 187, 
ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 146 КК України. Обвину-
вачений Корнієвський А.Ю. зареєстрований 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Перекопська, буд. 125.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК 
України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Корнієвського Арка-
дія Юрійовича в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 23 серпня 2018 року о 09.30 
год. у залі Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів 
у складі: головуючого судді Половинки В.О., 
суддів Осіпенко Л.М., Попової О.М.

Утрачене свідоцтво про право власності на житло, видане згідно з 
розпорядженням приватизації житла Дарницької районної у м. Києві 
держадміністрації від 08.12.2008 р. № 50740 на ім’я – Гришко Михай-
ло Васильович, Гришко Наталія Михайлівна, Гришко Тетяна Михайлів-
на, вважати недійсним.

Суднові реєстраційні документи на моторний човен «MAXUM 2500 SE» 
№ MXPA96MRD404-2500SE «Ніколай – 4», що дійсно знаходиться на 
балансі та належить ТОВ «АКBACTAР», 

вважати втраченими та недійсними.

Були втрачені документи на ім’я Сидорук Юрій Олександрович, а 
саме: судновий білет на судно з бортовим номером «УДД-1344к». У 
зв’язку з вищевикладеним, 

вважати дані документи недійсними.

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

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: F11GL29550
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкрити х 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 12.09.2018
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного 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/39016-
asset-sell-id-177108

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: F11GL24136; F11GL22653; F11GL19559
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: 28.09.2018
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного 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/39018-asset-sell-id-177110

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/39000-asset-sell-id-177076
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/39021-asset-sell-id-177117

Додаток 2 
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг 30.03.2017 № 439 
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
від 14.06.2018 № 404)

Структура тарифів на виробництво теплової енергії Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
Без ПДВ

№ з/п Найменування показників 

Для потреб 
бюджетних 

установ

Для потреб 
інших споживачів 

Для потреб 
релігійних 

організацій
тис. грн 
на рік грн/Гкал тис. грн 

на рік грн/Гкал тис. грн 
на рік грн/Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 96213,77 997,61 114950,82 1093,76 1064,73 618,09

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 96213,77 997,61 114950,82 1093,76 1064,73 618,09

1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії 
котельнями 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 витрати на електроенергію 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, у 

т. ч.: 96213,77 997,61 114950,82 1093,76 1064,73 618,09

1.1.3.1 витрати на паливо у собівартості теплової енергії власних 
ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 84742,32 878,67 100296,14 954,32 859,68 499,05

1.1.4 витрати на покупну теплову енергію, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4.1 витрати на паливо у витратах на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 вода для технологічних потреб та водовідведення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.6 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 внески на регулювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 інші прямі витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Повна собівартість 96213,77 997,61 114950,82 1093,76 1064,73 618,09
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 2549,98 26,45 15906,50 151,35 25,97 15,08

7.1 податок на прибуток 459,00 4,76 2863,17 27,24 4,68 2,71
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, 

КГУ) 2090,98 21,69 13043,33 124,11 21,30 12,37
8 Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами 98763,75 1024,06 130857,32 1245,12 1090,70 633,17
9 Вилучення невикористаних коштів Інвестиційної програми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Тарифи на виробництво теплової енергії, грн/Гкал 1024,06 1245,12 633,17
10.1 Паливна складова 878,67 954,32 499,05
10.2 Решта витрат, крім паливної складової 145,39 290,80 134,12
11 Паливна складова, % 85,80 76,65 78,82
12 Решта витрат, крім паливної складової, % 14,20 23,35 21,18
13 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 96444,13 105096,61 1722,62
14 Рівень рентабельності, % 2,65 2,65 13,84 13,84 2,44 2,44 ».

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +15  +20 +24  +29
Житомирська +13  +18 +23  +28
Чернігівська +14  +19 +25  +30
Сумська +15  +20 +26  +31
Закарпатська +13  +18 +24  +29
Рівненська +12  +17 +22  +27
Львівська +12  +17 +22  +27
Івано-Франківська +12  +17 +21  +26
Волинська +12  +17 +22  +27
Хмельницька +13  +18 +23  +28
Чернівецька +13  +18 +23  +28
Тернопільська +12  +17 +22  +27
Вінницька +14  +19 +25  +30

Oбласть Нiч День

Черкаська +15  +20 +27  +32
Кіровоградська +16  +21 +29  +34
Полтавська +16  +21 +29  +34
Дніпропетровська +17  +22 +30  +35
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Херсонська +18  +23 +31  +36
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Харківська +16  +21 +29  +34
Донецька +18  +23 +30  +35
Луганська +17  +22 +30  +35
Крим +18  +23 +29  +34
Київ +18  +20 +26  +28

Укргiдрометцентр

Ф
от

о 
на

да
не

 а
вт

ор
ом

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

24..29
15..20

30..35
17..22

24..29
15..20

31..36
18..23

23..28
13..18

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

На Сумщині вшанували Пантелеймона Куліша 
та Олександра Олеся

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. Майже од-
ночасно на Сумщині відбули-
ся урочистості на честь двох 
славетних земляків — пись-
менників Пантелеймона Ку-
ліша й Олександра Олеся. 
У Шостці та на хуторі Гукове 
пройшли 14-ті Кулішеві читан-
ня з нагоди 199-ї річниці із дня 
його народження. Вшанува-
ти зірку першої величини на-
ціональної літератури приїха-
ло чимало гостей: представ-
ники Сумського земляцтва в 

Києві, Менського району та 
міста Новгорода-Сіверсько-
го Чернігівської області, Глу-
хова, Кролевця, інших міст і 
місць. Звучали твори Панте-
леймона Куліша, вдячні слова 
за його неоціненний внесок у 
розвиток національної літе-
ратури. До пам’ятного знака, 
встановленого на місці родо-
вого будинку Кулішів, покла-
ли квіти. За традицією, уро-
чистості завершилися смач-
ним кулішем, який приготува-
ли представники місцевої вій-
ськової частини для всіх учас-
ників читань.

А в селі Верхосулка Біло-
пільського району відбулося 
літературно-мистецьке свято 
на честь неперевершеного лі-
рика світової поезії Олексан-
дра Олеся, який у цьому на-
селеному пункті провів дитя-
чі роки. До слова, захід став 
першим для новоствореної 
Миколаївської ОТГ, до складу 
якої ввійшла і Верхосулка, хоч 
цій традиції вже багато років. 

До мальовничого села, 
який пам’ятає малого Саш-
ка Кандибу завдяки Олесе-
вій криниці та історичному ка-
штану, приїхали численні гос-

ті із Сум, Києва, Хмельниць-
кого, Білопілля, Ромен, Не-
дригайлова. Керівник сум-
ської обласної літературної 
студії «Зажинок» Тамара Ге-
расименко разом з юними ви-
хованцями презентувала по-
етичний доробок на честь 
Олександра Олеся.

Творчий перегук між хуто-
ром Гукове та Верхосулкою, 
відстань між якими майже 
200 кілометрів, став ще од-
ним яскравим виявом уваги 
і поваги до літературних сві-
точів, які народилися на сум-
ській землі. 

Карпатські лицарські розваги

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

МИНУВШИНА Й СЬОГО-
ДЕННЯ. Нинішнього серпня 
в українських Карпатах фес-
тиваль «ТуСтань!» організу-
вали втринадцяте. Захід від-
бувався на семи локація. Тут 
були ристалище, реміснич і 
майстер-класи, театр, уні-
верситет, духовна терито-
рія, літературний клуб тощо. 

На цих май-
данчиках від-

булися понад 100 заходів на 
будь-який смак. Учасники мо-
гли взяти участь чи подиви-
тися лицарські поєдинки, кін-
ні турніри, ознайомитися з 
автентичним и ремеслами, 
придбати сувеніри й вироби 
умільців на ярмарку. Як це бу-
ло колись, створили тут окре-
мі ремісничі цехи: книжників, 
ювелірів, малярів та гончарів.

Цьогоріч на фестивалі за-
пропонували й кілька нових 
атракцій. Подбали про лицар-
ську школу, де відвідувачі мо-

гли не лише спостерігати за 
боями, а й спробувати власні 
сили. Технологічною новинкою 
стала локація віртуальної ре-
альності, в межах якої гості ма-
ли змогу здійснити віртуальний 
політ над фортецею. Захоплен-
ня викликали нічний штурм і 
лазерне дійство. Учасники за-
ходу могли взяти участь у різ-
них квестах, що додало непе-
редбачуваності та інтриги.

Відкрили туристичний ба-
рометр Тустані. Як зазна-
чив перший заступник голо-
ви Львівської обласної дер-
жавної адміністрації Ростис-

лав Замлинський, це не лише 
популяризуватиме Тустань 
як осередок, де можна зміс-
товно провести час, а й ста-
не прикладом того, що кожен, 
хто приїжджає, зможе дотор-
кнутися до історії й залишити 
про себе згадку». 

Значну увагу організато-
ри приділили дітям, для яких 
створили дитячу фортецю, де 
було запропоновано безліч 
забав, танців, вистав. 

Серед численних учасників 
фестивалю ми помітили і Го-
лову Верховної Ради України 
Андрія Парубія. «Як і колись, 
наші хлопці на сході країни, 
боронячи кордони, кажуть во-
рогові: «Тут стань!». Хочу по-
бажати воїнам, які сьогодні 
стануть до бою, перемоги. А 
всім учасникам фестивалю — 
гарного настрою та занурен-
ня в середньовічну атмосфе-
ру українського лицарства», 
— зазначив спікер україн-
ського парламенту.

На Луганщині створюють 
Книгу пам’яті героїв АТО

Іванка МІЩЕНКО для 
«Урядового кур’єра»

НЕ ЗАБУДЕМО! Для вша-
нування подвигу та увічнення 
пам’яті про живих і полеглих 
воїнів-учасників АТО Держав-
ний архів Луганської області 
створює колекцію документів 
особового походження щодо 
подій на сході України. Зібра-

ні матеріали згодом стануть 
базою для дослідження історії 
України початку ХХІ століття.

«Реалізуючи цей задум, хо-
чемо донести достовірну ін-
формацію про події, що відбу-
ваються. Проект буде склад-
ним, тому що йдеться про по-
чуття людини, а з учасниками 
АТО слід бути дуже делікат-
ними», — наголосила заступ-

ник голови Луганської ОДА 
Ольга Лішик під час круглого 
столу, де йшлося про впрова-
дження проекту. 

Учасники заходу — керів-
ники структурних підрозділів 
обл держадміністрації, нау-
ковці двох вищих навчальних 
закладів області, представни-
ки громадських організацій 
наголосили: важливо, щоб ця 

книжка вийшла саме на тери-
торії Луганської області.

Перед обласним архівом 
поставлено завдання зібрати 
максимальну кількість свід-
чень та документальних ма-
теріалів, що згодом стануть 
базою для досліджень, яка 
надаватиме нащадкам повну 
інформацію про події, які від-
бувалися на сході України.

Найбільший медовик 
в Україні

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

РЕКОРД. Медовик завдовжки 22 метри 54 сантиметри спе-
кли в Рівному. І встановили новий національний рекорд «Най-
довший медовик в Україні». Його зафіксували представники 
Національного реєстру рекордів України на фестивалі меду та 
трав «Золотіївські ряди», який щороку проходить у серпні, пе-
ред медовим Спасом, на вулиці Золотіївській. Тут представле-
но: виставки-ярмарки творінь народних умільців (віночки, на-
мисто, вироби із соломи), мед і медовуха — на всякий смак і 
гаманець. Раніше це було приміське село Золотіїв, якому випо-
внилося 507 років. Дарма що воно давно вже стало частиною 
Рівного — місцеві жителі дбайливо бережуть свою історію. 
І ось так оригінально діляться нею з нащадками.

Крім офіційного, небайдужі із Золотіївської вста-
новили й неофіційний рекорд — гарного на-
строю: за 10 гривень кожен охочий отри-
мав чималенький шматок медовика-
рекордс мена. 
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ДОВІДКА «УК»
Упродовж IX—XVI століть біля села Урич Сколівського району на 

Львівщині існувало місто-фортеця Тустань, яке було митним, 
адміністративним і військовим центром. Щоб зберегти й 

раціонально використовувати це наскельне поселення, 
майже 25 років тому тут створили Державний істори-

ко-культурний заповідник «ТуСтань», а тепер про-
водять фестиваль.

Гості фестивалю могли подивитися історичні бої, повчитися у рицарській школі і спробувати власні сили

Посмакувати рекордним 
медовиком можна 
було всього за 
10 гривень


