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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ: «Захоплення
й окупація українського 

інформаційного 
простору — не менша 

небезпека, ніж окупація 
українських областей  

і українського  
Криму».

ЄС посилить 
присутність  
у Чорному морі

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. У своїй діяльності в чорноморському регіо-
ні Євросоюз керуватиметься принципами незалежності, сувереніте-
ту й територіальної цілісності. А також Конвенцією ООН з морського 
права включно з вільною навігацією, наголошуючи на відданості по-
літиці невизнання незаконної анексії Криму. Про це йдеться у висно-
вках Ради ЄС щодо залучення Євросоюзу до чорноморської регіо-
нальної співпраці, повідомляє спеціальний кореспондент «Урядового 
кур’єра» у Брюсселі Вікторія Власенко. 

На сьогодні країни ЄС мають змогу ефективніше використовува-
ти нові можливості для економічного розвитку і транспортного спо-
лучення в регіоні. Особливо актуальні спільні дії у галузях транспор-
ту та енергетики,  навколишнього середовища, вважають у Раді ЄС.

Тему співпраці країн Організації чорноморського економічного 
співробітництва (ОЧЕС) та ЄС обговорюватимуть на конференції ви-
сокого рівня, яка відкривається сьогодні у Брюсселі. Україну на цьо-
му заході репрезентуватиме представник нашої держави при ЄС Ми-
кола Точицький. 

16,3 млрд дол. 
становив експорт товарів за чотири місяці 

року. Це на 6% більше, ніж торік за 
аналогічний період 

ВІДВЕРТА ДИПЛОМАТІЯ. Заступниця міністра закордонних 
справ Олена Зеркаль докладно розповідає про перебіг засідань 
Міжнародного суду ООН і Постійної палати третейського 
суду за позовами України проти РФ 

«Ми боремося  
за повернення Росії  
в межі правового поля»

Голова Верховної Ради про висновки, які має 
робити держава з посилення контролю над нашими 
телеканалами з боку «проросійських маріонеток»  

3

4 6 Економіка 
України  
за січень — 
квітень  
2019 року

У Харкові  створюють 
стратегію 
розумного міста та 
реалізуватимуть різні 
інноваційні проєкти

ТРАНСФОРМАЦІЯ У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ 

Затверджено 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 
від 27 березня 2014 року №93, від 27 серпня 2014 року № 818)

рОЗ’яСнення 
Центральної виборчої комісії  

щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим 
комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, 

символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки 
розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних 

білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу)  
під час проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого проце-
су з виборів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори на-

родних депутатів України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і 
будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. 

разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супрово-
джується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, симво-
ліки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розмі-
ру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних біле-
тів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання ви-
борцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів 
або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, ло-
терейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропо-
зиціями голосувати за або не голосувати за певну політичну партію чи кандидата у народ-
ні депутати України або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом 
виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притя-
гаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встанов-
леному законом. 
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НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЇ ЗРОШЕННЯ ТА ДРЕНАЖУ В УКРАЇНІ ДО 2030 РОКУ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ
Повна назва документа державного планування, що пропонується, 

та стислий виклад його змісту
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвален-

ня Стратегії зрошення та дренажу в Україні до 2030 року» розроблено 
проектною групою, створеною Координаційною радою з питань від-
новлення роботи та розвитку зрошувальних систем (утворена поста-
новою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 50), до якої уві-
йшли експерти Світового Банку, ФАО та Агентства США з міжнарод-
ного розвитку (USAID), Інституту водних проблем і меліорації НААН 
України.

Проект Стратегії вноситиметься на розгляд Кабінету Міністрів Укра-
їни як частина комплексної реформи удосконалення системи управ-
ління водними ресурсами та підвищення ефективності управління ін-
женерною інфраструктурою і надання екосистемних послуг з водоко-
ристування.

Проект Стратегії містить 6 розділів, які надають аналіз ситуації у за-
значеній сфері державного управління, розкривають мету і завдання 
Стратегії, зміст і завдання реформ, механізми впровадження та досяг-
нення цілей включно із прогнозованими ризиками та їх попереджен-
ням.

Впровадження Стратегії здійснюватиметься поетапно на основі Пла-
ну дій, сформованого на принципово нових інституційних, науково-
технічних, техніко-технологічних, економічно-організаційних, соціаль-
них та екологічних підходах.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа дер-
жавного планування

Кабінет Міністрів України
Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури
громадське обговорення починається з 14 червня 2019 року і три-

ває до 15 липня 2019 року.
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і 

пропозицій, громадські слухання тощо)
коментарі, зауваження і пропозиції надаються відповідальній особі, 

зазначеній у пункті г), у письмовому та електронному вигляді
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань 

(у разі проведення)
не заплановані
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою 

можна ознайомитися з проектом документа державного планування, 
звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, 
у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується доку-
мента державного планування

Міністерство екології та природних ресурсів України, МОЗ України.
Зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцін-

ку проекту Стратегії зрошення та дренажу в Україні до 2030 року по-
даються до:

Управління охорони земельних та водних ресурсів Міністерства еко-
логії та природних ресурсів України.

Відповідальна особа: заступник начальника Управління охорони зе-
мельних та водних ресурсів — начальник відділу збереження та ра-
ціонального використання водних ресурсів Бонь Олександр Віталі-
йович (контактні дані: bon@menr.gov.ua; тел.: 206-31-76; 206-31-29 
(Кір’янова Катерина Вікторівна, головний спеціаліст).

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та 
електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку 
проекту проекту Стратегії зрошення та дренажу в Україні до 2030 ро-
ку подаються до:

Управління охорони земельних та водних ресурсів Міністерства еко-
логії та природних ресурсів України.

Відповідальна особа: заступник начальника Управління охорони зе-
мельних та водних ресурсів — начальник відділу збереження та ра-
ціонального використання водних ресурсів Бонь Олександр Віталі-
йович (контактні дані: bon@menr.gov.ua; тел.: 206-31-76; 206-31-29 
(Кір’янова Катерина Вікторівна, головний спеціаліст).

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі 
пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа держав-
ного планування

Міністерство екології та природних ресурсів України, МОЗ України.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо про-
екту документа державного планування

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.

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

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

Втрачені судновий білет, 
серія МС №029420, 

та свідоцтво  
на придатність 
малого судна  
для плавання, 

рег. №3-304615, видані 
на ім’я Прихідько  

Олександра Яковича, 
вважати недійсними.

Втрачене свідоцтво 
про право власності  

на житло, а саме  квартиру  
за адресою:  

проспект Перемоги,  
буд. 144-А, кв. 29, м. Київ 

зареєстроване на  ім’я  
Обрусний Микола  

Андрійович, 
Обрусна Тетяна  

Миколаївна, 
Обрусний Артем  
Олександрович,  

вважати недійсним. 

Оголошення  
про проведення конкурсу з придбання квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку для забезпечення 

житлом  військовослужбовців Національної гвардії України
1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок 

з учасниками:
Модлінський Микола Володимирович, Курлов Андрій Юрійович 

(тел. 044-249-2723, m.modlinskiy@ngu.gov.ua);
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ 

України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету 

України.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформа-

ція про закупівлю: mvs.gov.ua. 
4. Інформація про предмет конкурсу:
4.1. Найменування предмета закупівлі: придбання квартир на умо-

вах пайової участі та на вторинному ринку для забезпечення житлом 
військовослужбовців Національної гвардії України.

4.2. Опис предмета конкурсу чи його частин:
Лот 1 – 1 двокімнатна квартира у м. Львів;
Лот 2 – 3 квартири у м. Дніпро, у тому числі 1 – однокімнатна квар-

тири, 2 – двокімнатні квартири;
Лот 3 – 2 квартири у м. Рівне, у тому числі: 1 – двокімнатна кварти-

ра та 1 – трикімнатна квартира;

Лот № 4 – 3 квартири у м. Маріуполь, у тому числі: 1 – однокім-
натна квартира, 1 – двокімнатна квартира, 1 – трикімнатна квартира.

До розгляду приймаються пропозиції на постачання квартир в 
об’єктах, які знаходяться в населених пунктах, розташованих на від-
стані до 15 км від обласного центру. Відстань від обласного центру до 
населеного пункту, в якому пропонується житло — це найкоротша 
відстань від дорожнього знака «Кінець населеного пункту» (обласний 
центр) до дорожнього знака «Початок населеного пункту» (населений 
пункт, в якому пропонується житло) по автомобільним дорогам з ас-
фальтобетонним покриттям.

4.3. Строк поставки квартир: до  1 жовтня 2019 року.
5. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
6. Подання конкурсних пропозицій:
6.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А, каб.  

№ 705-Б, Управління розквартирування і капітального будівництва ло-
гістики.

6.2. Строк: до 9 липня 2019 року.
6.3. Час: до 10:00 год.
7. Розкриття конкурсних пропозицій:
7.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А.
7.2. Дата: 9 липня 2019 року.
7.3. Час: об 11:00 год.
8. Додаткова інформація: Конкурсна документація та зміни до неї 

розміщуються на веб-сайті mvs.gov.ua.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Григорова Андрія Івановича для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за №22017011000000020 відносно Григорова Ан-
дрія Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбу-
деться 03.07.2019 року о 09.00 год. в приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового проваджен-
ня.

Суддя М. О. Оздоба

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (земельні ділянки) АТ «РОДОВІД БАНК»

Номера лотів: G23N03719-G23N03721
Короткий опис активів (майна) в лотах Земельні ділянки для ведення садівництва (5 шт.), 

що розташовані за адресою: Київська обл.,  
Обухівський р., с/рада  Старобезрадичівська

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону: 

02.07.2019

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 лотів: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/42948-asset-sell-id-201890

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

07.06.2019                                                                                                                 № 954
Київ

Про встановлення тарифу на послуги  
з передачі електричної енергії ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»  

на II півріччя 2019 року
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне ре-

гулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енер-
гії», Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної 
енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 квітня 2019 року № 585, 
Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії 
магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва тепло-
вої та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гід-
роакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 
червня 2015 року № 1972, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМ-

ПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» на II півріччя 2019 року тариф на послуги з передачі електрич-
ної енергії на рівні 347,43 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 
структуру тарифу на послуги з передачі електричної енергії згідно з додатком.

2. ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕ-
НЕРГО» подати до НКРЕКП оформлені належним чином зміни до Інвестиційної програ-
ми ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2019 рік.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 грудня 
2018 року № 1905 «Про встановлення тарифу на передачу електричної енергії ДП «НЕК 
«УКРЕНЕРГО» на 2019 рік».

4. Ця постанова набирає чинності з дати початку дії нового ринку електричної енер-
гії згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії», але не раніше дня, на-
ступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні — газеті «Уря-
довий кур’єр». 

Голова НКРЕКП О. Кривенко
Додаток 

до постанови НКРЕКП 
07.06.2019 № 954

Структура тарифу на послуги з передачі електричної енергії

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»  
на II півріччя 2019 року

№ з/п 
Перелік складових  частин витрат з передачі елек-
тричної енергії,  що включаються в розрахунок та-

рифу

Одиниця 
виміру 

У діючому 
тарифі

1 Операційні витрати тис. грн 4 645 031
1.1 Матеріальні витрати тис. грн 179 370

1.1.1 послуги виробничого характеру тис. грн 24 239
1.1.2 сировина та допоміжні матеріали тис. грн 13 506
1.1.3 паливно-мастильні матеріали тис. грн 16 588
1.1.4 витрати на ремонт тис. грн 105 021

1.1.5 витрати на електричну енергію для господарчих по-
треб тис. грн 15 328

1.1.6 витрати на охорону праці тис. грн 4 688

1.2 
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енер-
гії з метою компенсації технологічних витрат елек-
тричної енергії

тис. грн 3 083 090

1.3 Витрати на оплату праці тис. грн 825 239

1.4 Відрахування на соціальні заходи тис. грн 181 552
1.5 Амортизація тис. грн 476 810

1.6 
Витрати (доходи) від управління обмеженнями з 
розподілу пропускної спроможності міждержавно-
го перетину

тис. грн 0

1.7 Інші операційні витрати  (розшифрувати) тис. грн 143 283
1.8 Коригування необхідного доходу (витрат) тис. грн -244 313
2 Фінансові витрати тис. грн 308 935
3 Витрати з прибутку: тис. грн 1 478 096

  3.1 прибуток (чистий прибуток) тис. грн 1 210 851
3.1.1 у т. ч. капітальні інвестиції тис. грн 205 246
3.1.2 у т. ч. на повернення залучених кредитних коштів тис. грн 653 475
3.1.3 у т. ч. інші витрати з прибутку тис. грн 4 881
3.2 відрахування частини чистого прибутку тис. грн 347 249
3.3 податок на прибуток тис. грн 267 245

4
Витрати на виконання спеціальних обов’язків для 
забезпечення загальносуспільних інтересів, у то-
му числі:

тис. грн 12 396 852

4.1
із забезпечення збільшення частки виробництва 
електричної  енергії з альтернативних джерел для 
приватних домогосподарств

тис. грн 114 295

4.2
із забезпечення збільшення частки виробництва 
електричної енергії з альтернативних джерел, крім 
приватних домогосподарств

тис. грн 12 282 557

5

Дефіцит або профіцит коштів у частині надходжен-
ня та витрат, пов’язаних з наданням послуг із при-
єднання електроустановок замовників до електрич-
них мереж

тис. грн 0

6 Усього витрат (необхідний дохід) тис. грн 18 828 914
7 Обсяг передачі електричної енергії  МВт∙год 54 195 000

8 Тариф грн/
МВт∙год 347,43

* Коригування витрат у сумі -244 313 тис. грн (без урахування податку на дода-
ну вартість) відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 04 вересня 2018 року  
№ 945 (залишок на II півріччя 2019 року) та підпункту 1 пункту 3 постанови НКРЕКП від 
01 лютого 2019 року  № 129 із застосуванням коефіцієнта розподілу витрат 79,66 % на 
діяльність з передачі електричної енергії.

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики  
А. Гудаченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

07.06.2019                                                                                                                 № 955
Київ

Про встановлення тарифу на послуги з диспетчерського 
(оперативно-технологічного) управління  

ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на II півріччя 2019 року
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне ре-

гулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енер-
гії», Порядку формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-техноло-
гічного) управління, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 квітня 2019 року 
№ 586, Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної 
енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва 
теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях 
та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою Національної комі-
сії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 30 червня 2015 року № 1972, Національна комісія, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМ-

ПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» на II півріччя 2019 року тариф на послуги з диспетчерського (опе-
ративно-технологічного) управління на рівні 8,90 грн/МВт·год (без урахування податку 
на додану вартість) та структуру тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-тех-
нологічного) управління згідно з додатком.

2. ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕ-
НЕРГО» подати до НКРЕКП оформлені належним чином зміни до Інвестиційної програ-
ми ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2019 рік.

3. Ця постанова набирає чинності з дати початку дії нового ринку електричної енер-
гії згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії», але не раніше дня, на-
ступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні — газеті «Уря-
довий кур’єр». 

Голова НКРЕКП О. Кривенко

Додаток 
до постанови НКРЕКП 

07.06.2019 № 955

Структура тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 
управління ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 

«УКРЕНЕРГО» 

на II півріччя 2019 року

№ з/п
Перелік складових  частин витрат на послуги  

з диспетчерського (оперативно-технологічного) 
управління,  що включаються в розрахунок тарифу

Одиниця  
виміру

У діючому 
тарифі

1 Операційні витрати: тис. грн 729 390
1.1 Матеріальні витрати: тис. грн 31 291

1.1.1 послуги виробничого характеру тис. грн 3 537
1.1.2 сировина та допоміжні матеріали тис. грн 3 450
1.1.3 паливно-мастильні матеріали тис. грн 4 236
1.1.4 витрати на ремонт тис. грн 14 958
1.1.5 електроенергія на господарські потреби тис. грн 3 913
1.1.6 витрати на охорону праці тис. грн 1 197
1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 210 694
1.3 Відрахування на соціальні заходи тис. грн 46 352
1.4 Амортизація тис. грн 27 418
1.5 Витрати на послуги адміністратора розрахунків тис. грн 9 019

1.6 Витрати на послуги адміністратора комерційно-
го обліку тис. грн 4 231

1.7 Витрати на врегулювання системних обмежень тис. грн 0
1.8 Витрати на придбання допоміжних послуг тис. грн 428 742
1.9 Інші операційні витрати (розшифрувати) тис. грн 34 019

1.10 Коригування витрат тис. грн -62 376
2 Фінансові витрати тис. грн 78 874
3 Витрати з прибутку тис. грн 385 662

3.1 прибуток (чистий прибуток) тис. грн 317 431
3.1.1 у т. ч. капітальні інвестиції тис. грн 60 688
3.1.2 у т. ч. на повернення залучених кредитних коштів тис. грн 166 840
3.1.3 у т. ч. інші витрати з прибутку тис. грн 1 247
3.2 відрахування частини чистого прибутку тис. грн 88 656
3.3 податок на прибуток тис. грн 68 231
4 Усього необхідний дохід (витрати) тис. грн 1 193 926
5 Обсяг передачі електричної енергії  МВт∙год 54 195 000
6 Обсяг виробництва електричної енергії МВт∙год 79 939 000

7 Тариф  грн/
МВт∙год 8,90

* Коригування витрат у сумі -62 376 тис. грн (без урахування податку на дода-
ну вартість) відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 04 вересня 2018 року  
№ 945 (залишок на II півріччя 2019 року) та підпункту 1 пункту 3 постанови НКРЕКП від 
01 лютого 2019 року № 129 із застосуванням коефіцієнта розподілу витрат 20,34 % на 
діяльність з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики  
А. Гудаченко
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ЦВК ІНФОРМУЄ

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА 

від 17 червня 2019  року № 1036

Про реєстрацію кандидатів у народні 
депутати України, включених до виборчого 

списку політичної партії «Громадянська 
позиція», у загальнодержавному 

багатомандатному виборчому окрузі  
на позачергових виборах народних депутатів 

України 21 липня 2019 року
До Центральної виборчої комісії 12 червня 2019 року надійшла заява політичної 

партії «Громадянська позиція» разом з іншими документами щодо реєстрації канди-
датів у народні депутати України, висунутих 10 червня 2019 року на ХІV З’їзді цієї пар-
тії та включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати України вказаної 
партії, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових 
виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх від-
повідність вимогам Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, 
частини другої статті 52, частин першої, другої, пункту 1 частини третьої статті 53, час-
тин першої, другої статті 54, частини першої статті 56, частин першої, шостої, восьмої 
статті 58, частин дев’ятої — одинадцятої статті 107 Закону України «Про вибори народ-
них депутатів України», керуючись статтями 11 — 13, пунктом 6 статті 19 Закону Укра-
їни «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зареєструвати кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого 
списку політичної партії «Громадянська позиція», у загальнодержавному багатоман-
датному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 
липня 2019 року згідно з додатком.

2. Копію цієї постанови та посвідчення відповідних кандидатів у народні депутати 
України встановленої форми видати представнику політичної партії «Громадянська 
позиція» у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

3. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр».
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої ко-

місії.
Голова Центральної виборчої комісії  

Т. СЛІПАЧУК
Додаток 

до постанови Центральної виборчої комісії 
від 17 червня 2019 року № 1036

ВИБОРЧИЙ СПИСОК 
кандидатів у народні депутати України політичної партії «Громадянська позиція» 

у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових 
виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року

Гриценко Анатолій Степанович, народився 25 жовтня 1957 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
доцент кафедри політології, Національний університет «Києво-Могилянська акаде-
мія», член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Києві, суди-
мість відсутня, включений до виборчого списку під № 1. 

Добродомов Дмитро Євгенович, народився 13 сiчня 1977 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, на-
родний депутат України, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 2. 

Томенко Микола Володимирович, народився 11 грудня 1964 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
професор кафедри державного управління, Київський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, вклю-
чений до виборчого списку під № 3. 

Катеринчук Микола Дмитрович, народився 19 листопада 1967 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
генеральний директор, ТОВ «Адвокатська компанія «Моор і Кросондович», безпар-
тійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 4. 

Соловйова Марина Михайлівна, народилася 16 листопада 1961 року, громадянка 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
адвокат, адвокатське об’єднання «Невмержицька, Соловйова та партнери», член по-
літичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 5. 

Забарило Анатолій Юрійович, народився 10 травня 1960 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секре-
тар, Львівська міська рада, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає 
в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6. 

Ландяк Петро Дмитрович, народився 25 червня 1961 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, дирек-
тор, ТОВ «Універсам Текстерно», член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 7. 

Ладовський Микола Васильович, народився 13 грудня 1959 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
генеральний директор, ТОВ «СПМК-618», член політичної партії «Громадянська по-
зиція», проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до вибор-
чого списку під № 8. 

Фірсов Єгор Павлович, народився 1 грудня 1988 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ТОВ 
«Юридична компанія»Будинок права», член політичної партії «Громадянська пози-
ція», проживає в місті Авдіївка Донецької області, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 9. 

Трепак Віктор Миколайович, народився 25 серпня 1975 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, до-
цент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, безпартій-
ний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 10. 

Савченко Олександр Володимирович, народився 4 травня 1958 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
ректор, Міжнародний інститут бізнесу, безпартійний, проживає в місті Києві, суди-
мість відсутня, включений до виборчого списку під № 11. 

Кралюк Олександр Олександрович, народився 25 жовтня 1971 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
директор, ТОВ «Мила Кізонька Гай», член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 12. 

Мисик Андрій Іванович, народився 10 липня 1967 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична осо-
ба — підприємець, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, вклю-
чений до виборчого списку під № 13. 

Урсалова Тетяна Олександрівна, народилася 10 березня 1982 року, громадянка 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
фізична особа — підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсут-
ня, включена до виборчого списку під № 14. 

Федоренко Олександр Вікторович, народився 1 липня 1977 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
радник голови, Політична партія «Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна», 
безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 15. 

Харчина Едуард Орестович, народився 28 сiчня 1979 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, 
ТОВ «Блюменталь», безпартійний, проживає в місті Хуст Закарпатської області, су-
димість відсутня, включений до виборчого списку під № 16. 

Новосад Ігор Фадейович, народився 10 березня 1963 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор 
з маркетингу та стратегічного розвитку, ТОВ «Техінкомцентр», член політичної партії 
«Громадянська позиція», проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 17. 

Гайструк Сергій Анатолійович, народився 17 травня 1959 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, го-
ловний лікар, ПП «Медітекс», член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 18. 

Нещадим Микола Іванович, народився 12 лютого 1948 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, 
член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Києві, судимість від-
сутня, включений до виборчого списку під № 19. 

Побідаш Ірина Миколаївна, народилася 31 серпня 1971 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Ки-
ївська обласна організація політичної партії «Громадянська позиція», член політичної 
партії «Громадянська позиція», проживає в селі Демидів Вишгородського району Ки-
ївської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 20. 

Габай Василь Михайлович, народився 1 сiчня 1973 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фер-
мерське господарство «ГВМ-Агро», член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого спис-
ку під № 21. 

Величко Олександр Юлійович, народився 3 липня 1983 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, ди-
ректор, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10, член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 22. 

Перепелиця Василь Володимирович, народився 25 серпня 1978 року, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, фізична особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 23. 

 Гладуняк Іван Васильович, народився 15 травня 1959 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний 
консультант по зв’язках з органами місцевого самоврядування, ТОВ ТРК «Лотел-
СКТБ», безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включе-
ний до виборчого списку під № 24. 

Білоус Андрій Васильович, народився 4 серпня 1975 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший за-
ступник голови, Львівська обласна рада, безпартійний, проживає в місті Львові, су-
димість відсутня, включений до виборчого списку під № 25. 

Макух Василь Іванович, народився 1 сiчня 1961 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична осо-
ба — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті 
Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26. 

Калінін Руслан Олександрович, народився 25 березня 1985 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, тимчасово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в місті Донецьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 27. 

Каплунов Денис Вікторович, народився 27 березня 1987 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, дирек-
тор, ТОВ «Юридична компанія «Будинок права», член політичної партії «Громадян-
ська позиція», проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, включений до вибор-
чого списку під № 28. 

Василюк Віктор Борисович, народився 2 лютого 1966 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Го-
лова правління, ПАТ «Генеральне агентство по туризму «Інтурс-Київ»», безпартій-
ний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 29. 

Цибульський Віталій В’ячеславович, народився 14 травня 1952 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
пенсіонер, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Києві, су-
димість відсутня, включений до виборчого списку під № 30. 

Жимінюк Олександр Володимирович, народився 13 вересня 1972 року, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, директор, споживче товариство «Річ-Аскот», член політичної партії «Громадян-
ська позиція», проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 31. 

Носихіна Вікторія Ігорівна, народилася 16 лютого 1983 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець із 
зв’язків з громадськістю та пресою, політична партія «Громадянська позиція», член 
політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Києві, судимість відсут-
ня, включена до виборчого списку під № 32. 

Коба Олексій Леонідович, народився 20 листопада 1981 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Гав-
ронщинський сільський голова, член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в селі Гавронщина Макарівського району Київської області, судимість відсут-
ня, включений до виборчого списку під № 33. 

Завада Ігор Зіновійович, народився 4 липня 1964 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, дирек-
тор, Багатопрофільне молодіжне підприємство «Ніка», член політичної партії «Гро-
мадянська позиція», проживає в смт Велика Михайлівка Великомихайлівського ра-
йону Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 34. 

Люта Ярина Ярославівна, народилася 6 травня 1983 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-
консультант народного депутата України, безпартійнa, проживає в місті Львові, суди-
мість відсутня, включена до виборчого списку під № 35. 

Шишкін Юрій Іванович, народився 23 сiчня 1955 року, громадянин України, протя-
гом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член 
політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Харкові, судимість від-
сутня, включений до виборчого списку під № 36. 

Чалих Володимир Вікторович, народився 24 грудня 1969 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізич-
на особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає 
в місті Тернівка Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до вибор-
чого списку під № 37. 

Павлик Зоя Борисівна, народилася 26 листопада 1968 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічни-
ця Голови Центрального виконавчого комітету, політична партія «Громадянська по-
зиція», член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Києві, суди-
мість відсутня, включена до виборчого списку під № 38. 

Мазан Андрій Васильович, народився 8 грудня 1981 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, 
Жовківська міська рада Львівської області, член політичної партії «Громадянська по-
зиція», проживає в місті Жовква Львівської області, судимість відсутня, включений 
до виборчого списку під № 39. 

Різник Валентина Анатоліївна, народилася 1 березня 1993 року, громадянка Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник, 
Політична партія «Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна», безпартійнa, 
проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під 
№ 40. 

Васильєв Віталій Олександрович, народився 11 серпня 1971 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
пенсіонер, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Івано-
Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41. 

Свірський Андрій Олегович, народився 18 липня 1983 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, 
ТОВ «Реклен», член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Киє-
ві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42. 

Видря Олександр Володимирович, народився 29 червня 1970 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
заступник директора, ТОВ «Євровент», член політичної партії «Громадянська пози-
ція», проживає в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області, суди-
мість відсутня, включений до виборчого списку під № 43. 

Тарасова Олеся Олександрівна, народилася 16 червня 1983 року, громадянка 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
менеджер, фермерське господарство «ГВМ-Агро», член політичної партії «Громадян-
ська позиція», проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включена до ви-
борчого списку під № 44. 

Боровський Тарас Миколайович, народився 26 вересня 1992 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
головний юрисконсульт, ТОВ «ТРК «ІНТЕРРАДІО», безпартійний, проживає в місті 
Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45. 

Гуменчук Віктор Леонідович, народився 26 липня 1969 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інже-
нер з експлуатації АЗС, ТОВ «АЗЕС», член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 46. 

Гут Антоніна Василівна, народилася 11 грудня 1985 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, 
член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в смт Турійськ Турійсько-
го району Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під 
№ 47. 

Маркуц Олег Ярославович, народився 24 сiчня 1972 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, ди-
ректор, ТОВ «Електроніка-сервіс», член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 48. 

Фомкіна Ольга Петрівна, народилася 13 травня 1963 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна серед-
ня, фізична особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в місті Яворів Яворівського району Львівської області, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 49. 

Микитенко Віталій Григорович, народився 20 грудня 1977 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провід-
ний економіст з фінансової роботи, ТОВ «НВП «АМТЕК», член політичної партії «Гро-
мадянська позиція», проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до ви-
борчого списку під № 50. 

Перун Андрій Анатолійович, народився 6 квiтня 1978 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фі-
зична особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 51. 

Репех Михайло Вікторович, народився 21 листопада 1992 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, мене-
джер зі збуту, ТОВ «Фабрика Здорово», член політичної партії «Громадянська пози-
ція», проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 52. 

Яцків Олександр Михайлович, народився 28 грудня 1977 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спе-
ціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Ужгороді, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 53. 

Чередніченко Анатолій Миколайович, народився 6 серпня 1974 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
тимчасово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в 
місті Боярка Києво-Святошинського району  Київської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 54. 

Михальонок Сергій Анатолійович, народився 7 жовтня 1966 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
заступник директора, ПП «Кіровоградінвестбуд», безпартійний, проживає в місті Кро-
пивницький, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 55. 

Баглей Борис Михайлович, народився 28 вересня 1965 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник 
відділу використання інформації, обласний державний архів Чернівецької області, член 
політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Чернівцях, судимість від-
сутня, включений до виборчого списку під № 56. 

Супрун Сергій Анатолійович, народився 26 березня 1979 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор-
тренер, ТОВ «Хокейний клуб «Беркут», член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 57.

Гошій Ярослав Петрович, народився 29 липня 1968 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа 
— підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Ко-
ломия Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 58. 

Марчишак Арсен Романович, народився 10 травня 1978 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент 
кафедри культурології, релігієзнавства та теології, Чернівецький національний універ-
ситет імені Юрія Федьковича, член політичної партії «Громадянська позиція», прожи-
ває в місті Хоростків Гусятинського району Тернопільської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 59. 

Шпік Оксана Павлівна, народилася 22 жовтня 1973 року, громадянка України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор філії, 
кредитна спілка «Самопоміч», член політичної партії «Громадянська позиція», прожи-
ває в місті Кам’янка-Бузька  Львівської області, судимість відсутня, включена до вибор-
чого списку під № 60. 

Стрелков Валерій Олександрович, народився 11 березня 1952 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, ад-
вокат, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Києві, суди-
мість відсутня, включений до виборчого списку під № 61. 

Сілецький Роман Богданович, народився 15 вересня 1971 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, го-
ловний інженер, ТОВ «Опрон-Плюс», безпартійний, проживає в місті Калуш Іва-
но-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 62. 

Балук Любомир Іванович, народився 5 квiтня 1967 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, 
член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Тернополі, суди-
мість відсутня, включений до виборчого списку під № 63. 

Абрамас Віктор Альфонсасович, народився 17 березня 1957 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
директор, ТОВ «Газета Бегемот», член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, судимість відсутня, включе-
ний до виборчого списку під № 64. 

Воловодюк Володимир Володимирович, народився 20 травня 1968 року, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, фізична особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в селі Агрономічне Вінницького району Вінницької області, судимість від-
сутня, включений до виборчого списку під № 65. 

Ерліх Наталія Михайлівна, народилася 19 березня 1964 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеці-
альна, пенсіонер, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в селі Бу-
ди Харківського району Харківської області, судимість відсутня, включена до вибор-
чого списку під № 66. 

Пейков Валерій Михайлович, народився 16 вересня 1969 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, редак-
тор регіонального суспільно-політичного видання «Бессарбія.УА», ТОВ «Бессараб-
ський Медіа-Холдинг», член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в 
місті Ізмаїл Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 67. 

Болотнов Валерій Едуардович, народився 16 травня 1963 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, льот-
ний директор, авіакомпанія «Джоніка Київ», член політичної партії «Громадянська 
позиція», проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до ви-
борчого списку під № 68. 

Туланова Христина Юріївна, народилася 29 березня 1996 року, громадянка Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, мето-
дист, Каховський районний методичний центр, член політичної партії «Громадянська 
позиція», проживає в місті Каховка Херсонської області, судимість відсутня, включе-
на до виборчого списку під № 69. 

Климович Андрій Володимирович, народився 28 вересня 1991 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
юрисконсульт, Миколаївська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телеба-
чення, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Новий Буг 
Новобузького району Миколаївської області, судимість відсутня, включений до ви-
борчого списку під № 70. 

Суханов Богдан Валерійович, народився 13 травня 1980 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізич-
на особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає 
в смт Калинівка Васильківського району Київської області, судимість відсутня, вклю-
чений до виборчого списку під № 71. 

Паращич Ярослав Ярославович, народився 21 сiчня 1983 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, го-
ловний бухгалтер, Турківська дитячо-юнацька спортивна школа «Юність», член по-
літичної партії «Громадянська позиція», проживає в селі Шум’яч Турківського ра-
йону Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 72. 

Сідлярчук Дмитро Олександрович, народився 24 сiчня 1959 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
заступник директора, територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Снятинського району, член політичної партії «Громадянська пози-
ція», проживає в місті Снятин Івано-Франківської області, судимість відсутня, вклю-
чений до виборчого списку під № 73. 

Ткаченко Андрій Миколайович, народився 9 грудня 1971 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, на-
чальник відділення № 20 Тернопільської дирекції, АТ «АБ «РАДАБАНК», член полі-
тичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Тернополі, судимість відсут-
ня, включений до виборчого списку під № 74. 

Лишневець Тетяна Петрівна, народилася 14 листопада 1984 року, громадян-
ка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, начальник проектного відділу, ДУ «Український культурний фонд», безпартійнa, 
проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під 
№ 75. 

Полугар Олександр Володимирович, народився 3 лютого 1985 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
директор, ПП «Європа-плюс Вест», член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого спис-
ку під № 76. 

Борщ Володимир Вячеславович, народився 29 жовтня 1993 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
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тимчасово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в 
місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 77. 

Мамосюк Світлана Вікторівна, народилася 13 вересня 1963 року, громадянка 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
тимчасово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в 
місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 78. 

Дорощук Ігор Ярославович, народився 27 липня 1965 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізич-
на особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає 
в селі Малий Олексин Рівненського району Рівненської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 79. 

 Аносова Ірина Олександрівна, народилася 7 червня 1990 року, громадянка Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голо-
вний спеціаліст відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформа-
ції та громадських формувань, Головне територіальне управління юстиції у Дніпро-
петровській області, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті 
Тернівка Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого спис-
ку під № 80. 

 Старик Михайло Валерійович, народився 28 вересня 1966 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіо-
нер, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Кременчук Пол-
тавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 81.

Зозуля Микола Миколайович, народився 26 сiчня 1984 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична осо-
ба — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті 
Коростишів Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого спис-
ку під № 82. 

 Остроушко-Черноус Олексій Сергійович, народився 8 липня 1985 року, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
фізична особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 83.

Бевзюк Євгеній Володимирович, народився 7 квiтня 1962 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор 
кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій, Ужгородський національний 
університет, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Ужгоро-
ді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 84. 

 Бондарук Олег Володимирович, народився 25 квiтня 1981 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична 
особа — підприємець, безпартійний, проживає в селі Зміїнець Луцького району Волин-
ської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 85. 

 Александрович Валентин Зігфрідович, народився 3 липня 1967 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тим-
часово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті 
Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 86. 

 Казимірчик Сергій Юрійович, народився 26 сiчня 1986 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична осо-
ба — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в смт 
Кельменці Кельменецького району Чернівецької області, судимість відсутня, включе-
ний до виборчого списку під № 87. 

 Колодяжний Микола Борисович, народився 27 лютого 1959 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пен-
сіонер, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Люботин Хар-
ківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 88.

Гілко Тарас Володимирович, народився 9 березня 1979 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, 
ТОВ «ОЛВІА», член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в смт Завалля 
Гайворонського району Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до ви-
борчого списку під № 89. 

 Озерна Ірина Вікторівна, народилася 4 березня 1979 року, громадянка України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник від-
ділу юридично-договірного та документального забезпечення, Кіровоградська льотна 
академія НАУ, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Кро-
пивницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 90. 

Шевченко Ілля Володимирович, народився 30 вересня 1989 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, 
член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Миколаєві, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 91. 

Федорін Юрій Петрович, народився 29 листопада 1956 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, 
член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Києві, судимість від-
сутня, включений до виборчого списку під № 92. 

Семенов Олексій Леонідович, народився 15 сiчня 1965 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична осо-
ба — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті 
Чигирин Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 93. 

Рефцьо Тетяна Андріївна, народилася 14 травня 1992 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична 
особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в 
місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 94. 

Винокуров Віталій Миколайович, народився 24 червня 1955 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, директор, комунальний заклад «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа 
олімпійського резерву-2 управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської 
облдержадміністрації», безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 95. 

Шуляр Олег Богданович, народився 13 сiчня 1958 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична 
особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в  
смт Козова Козівського району Тернопільської області, судимість відсутня, включе-
ний до виборчого списку під № 96. 

Книш Оксана Миколаївна, народилася 5 серпня 1985 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово 
не працює, безпартійнa, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, вклю-
чена до виборчого списку під № 97. 

Ткаченко Едуард Григорович, народився 3 вересня 1970 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, регіо-
нальний директор, компанія «Партнер», член політичної партії «Громадянська пози-
ція», проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 98. 

Корецький Юрій Андрійович, народився 7 травня 1970 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тим-
часово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті 
Ковель Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 99. 

Березовський Павло Павлович, народився 25 грудня 1981 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, дирек-
тор, КП ЦЖЕО «Житловик», член політичної партії «Громадянська позиція», прожи-
ває в місті Дубно Рівненської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 100. 

Кашубіна Людмила Михайлівна, народилася 16 липня 1963 року, громадянка 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта серед-
ня спеціальна, керівник гуртка, НВК «Дошкільний навчальний заклад — загальноос-
вітня школа І ступеня № 240», член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до 
виборчого списку під № 101. 

Погорілий Валентин Володимирович, народився 27 липня 1981 року, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта 
вища, фізична особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська пози-
ція», проживає в місті Миргород Полтавської області, судимість відсутня, включе-
ний до виборчого списку під № 102. 

Пархомець Віталій Олександрович, народився 26 листопада 1982 року, грома-
дянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта 
вища, тимчасово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 103. 

Повар Марина Григорівна, народилася 5 лютого 1981 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викла-
дач, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, член 
політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Харкові, судимість від-
сутня, включена до виборчого списку під № 104. 

Руденко Володимир Ігорович, народився 15 липня 1990 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня 
спеціальна, оператор, кур’єрська служба доставки «Ін Тайм», безпартійний, прожи-
ває в місті Хмільник Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчо-
го списку під № 105. 

Когуч Тетяна Тарасівна, народилася 2 сiчня 1989 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лабо-
рант, ОКТМО «Фтизіатрія», член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включена до виборчого списку під 
№ 106. 

Воронич Ігор Іванович, народився 20 липня 1968 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізич-

на особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 107. 

Врадій Антоніна Миколаївна, народилася 15 грудня 1985 року, громадянка Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, про-
відний юрисконсульт, ВАТ «Кіровоградгаз», член політичної партії «Громадянська 
позиція», проживає в селі Липняжка Добровеличківського району Кіровоградської 
області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 108. 

Кузяк Наталія Борисівна, народилася 23 сiчня 1982 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, поміч-
ник заступника голови, Львівська обласна рада, безпартійнa, проживає в селі Зим-
на Вода Пустомитівського району Львівської області, судимість відсутня, включена 
до виборчого списку під № 109. 

Куриш Володимир Дмитрович, народився 18 червня 1957 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта се-
редня спеціальна, тимчасово не працює, член політичної партії «Громадянська по-
зиція», проживає в смт Коропець Монастириського району Тернопільської області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 110. 

Гладченко Анатолій Анатолійович, народився 3 сiчня 1983 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
директор, ТОВ «ВЕСТА-ТРИ», член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в місті Славутич Київської області, судимість відсутня, включений до вибор-
чого списку під № 111. 

Бобров Олександр Анатолійович, народився 20 листопада 1975 року, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта 
вища, тимчасово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в місті Полонне Полонського району Хмельницької області, судимість від-
сутня, включений до виборчого списку під № 112. 

Магельницька Валентина Володимирівна, народилася 8 листопада 1963 року, 
громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, 
освіта вища, фінансовий директор, ТОВ «Родинний маєток», член політичної пар-
тії «Громадянська позиція», проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включе-
на до виборчого списку під № 113. 

Семенюк Сергій Олександрович, народився 9 сiчня 1985 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тим-
часово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в міс-
ті Нововолинську Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 114. 

Субботіна Катерина Сергіївна, народилася 21 червня 1994 року, громадянка 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, бухгалтер, Громадська організація «Громадський рух «Народний Контроль», 
безпартійнa, проживає в селі Сукачі Іванківського району Київської області, суди-
мість відсутня, включена до виборчого списку під № 115. 

Міценко Наталя Леонідівна, народилася 16 березня 1975 року, громадянка Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, ке-
руючий відділенням, АТ «Ощадбанк», член політичної партії «Громадянська пози-
ція», проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 116. 

Шевченко Василь Русланович, народився 18 травня 1981 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, директор, ТОВ СП «Балтимор», член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 117. 

Муштаєв Олександр Миколайович, народився 21 червня 1974 року, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, осві-
та вища, тимчасово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 118. 

Савостейко Євгеній Михайлович, народився 1 грудня 1973 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, фізична особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 119. 

Роман Аліса Степанівна, народилася 29 березня 1988 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, 
безпартійнa, проживає в смт Буштино Тячівського району Закарпатської області, 
судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 120. 

Балацко Юрій Іванович, народився 28 квiтня 1984 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізич-
на особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 121. 

Армаш Олена Анатоліївна, народилася 19 листопада 1965 року, громадянка 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, старший діловод, ОКВП «Дніпро-Кіровоград», член політичної партії «Грома-
дянська позиція», проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включена 
до виборчого списку під № 122. 

Стрельцов Сергій Григорович, народився 7 серпня 1960 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тим-
часово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті 
Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 123. 

Кузь Олег Володимирович, народився 5 квiтня 1986 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, дирек-
тор, ТОВ «Юкрейніа солар груп», член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в місті Стрий Львівської області, судимість відсутня, включений до ви-
борчого списку під № 124. 

Добрянська Вікторія Федорівна, народилася 27 травня 1980 року, громадянка 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, фізична особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в селі Нове Залісся Бородянського району Київської області, судимість 
відсутня, включена до виборчого списку під № 125. 

Шерепа Альона Анатоліївна, народилася 17 лютого 1989 року, громадянка Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тим-
часово не працює, безпартійнa, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсут-
ня, включена до виборчого списку під № 126. 

Каліцький Вадим Валентинович, народився 23 червня 1977 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, тимчасово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», прожи-
ває в місті Балта Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 127.

Тарасюк Віталій Васильович, народився 31 березня 1974 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
заступник сільського голови, виконавчий комітет Самарівської сільської ради Рат-
нівського району Волинської області, член політичної партії «Громадянська пози-
ція», проживає в селі Самари-Оріхові Ратнівського району Волинської області, су-
димість відсутня, включений до виборчого списку під № 128. 

Щербаков Євген Олексійович, народився 3 квiтня 1991 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фі-
зична особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений 
до виборчого списку під № 129. 

Левішко Олександр Дмитрович, народився 17 листопада 1977 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
спеціаліст по роботі з партнерами, ПАТ «Укртелеком», член політичної партії «Гро-
мадянська позиція», проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 130. 

Кізуб Ігор Борисович, народився 3 червня 1989 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель ін-
форматики, Гмирянський ЗЗСО І — ІІІ ступенів, член політичної партії «Грома-
дянська позиція», проживає в місті Ічня Чернігівської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 131. 

Николайчук Сергій Іванович, народився 26 липня 1973 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, на-
чальник відділу з питань соціально-трудових відносин та сімейної політики управ-
ління соціального обслуговування, соціальних послуг, інтеграції інвалідів та соці-
альної підтримки населення Департаменту соціального захисту населення, Черні-
вецька обласна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Чернівцях, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 132. 

Непран Віктор Іванович, народився 17 березня 1957 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член 
політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Первомайськ Миколаїв-
ської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 133. 

Йосипенко Ірина Орестівна, народилася 13 вересня 1968 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар-хірург, 
науковий співробітник, державний заклад «Український науково-практичний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я 
України», член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Києві, суди-
мість відсутня, включена до виборчого списку під № 134. 

Котляр Ігор Ярославович, народився 7 березня 1984 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правлін-
ня, ОСББ «АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА 10А», член політичної партії «Громадянська пози-
ція», проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 135. 

Прищепа Катерина Миколаївна, народилася 29 сiчня 1975 року, громадянка Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, техніч-
ний працівник відділу маркетингу, ТОВ з ІІ «Данфосс ТОВ», безпартійнa, проживає в се-
лі Демидів Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, включена до 
виборчого списку під № 136. 

Мельниченко Костянтин Сергійович, народився 17 сiчня 1982 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фі-
зична особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає 
в місті Гайсин Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 137. 

Гетманчук Сергій Анатолійович, народився 28 вересня 1967 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеці-
альна, фізична особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в місті Ківерці Волинської облості, судимість відсутня, включений до вибор-
чого списку під № 138. 

Коваль Станіслав Анатолійович, народився 16 серпня 1958 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна серед-
ня, тимчасово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в 
місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до вибор-
чого списку під № 139. 

Мосієць Наталія Олегівна, народилася 2 червня 1981 року, громадянка України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа 
— підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Пол-
таві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 140. 

Самсоненко Вадим Феодосійович, народився 6 лютого 1957 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіо-
нер, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Чернігові, суди-
мість відсутня, включений до виборчого списку під № 141. 

Проценко Ігор Миколайович, народився 3 жовтня 1966 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсiонер, 
член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Нова Одеса Миколаїв-
ської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 142. 

Прилепа Володимир Миколайович, народився 5 травня 1970 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
голова правління, ОСББ «Стратегічне», член політичної партії «Громадянська пози-
ція», проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 143. 

Мінська Людмила Василівна, народилася 29 травня 1980 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бухгалтер, 
ТОВ «Калина», член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в селі Великі 
Млинівці Кременецького району Тернопільської області, судимість відсутня, включена 
до виборчого списку під № 144. 

Рублевська Анастасія Вікторівна, народилася 20 сiчня 1987 року, громадянка Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасо-
во не працює, безпартійнa, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, вклю-
чена до виборчого списку під № 145. 

Сікоренко Валерій Олександрович, народився 8 липня 1988 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, мене-
джер із збуту, ТОВ «ВП «Маріо», член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в селі Бруслинів Літинського району Вінницької області, судимість від-
сутня, включений до виборчого списку під № 146. 

Бабенчук Михайло Васильович, народився 22 липня 1984 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, керівник, ГО «Національна агенція із захисту прав землевласників», член полі-
тичної партії «Громадянська позиція», проживає в селі Носківці Жмеринського ра-
йону Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 147. 

Попадич Ігор Іванович, народився 20 сiчня 1971 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична 
особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в 
смт Шишаки Шишацького району Полтавської області, судимість відсутня, включе-
ний до виборчого списку під № 148. 

Кислякова Тетяна Василівна, народилася 10 липня 1971 року, громадянка Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тим-
часово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в міс-
ті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 149. 

Мельничук Терентій Володимирович, народився 23 квiтня 1966 року, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта 
вища, спеціаліст-землевпорядник, Вишгородоцька сільська рада Лановецького ра-
йону Тернопільської області, член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в селі Соколівка Лановецького району Тернопільської області, судимість від-
сутня, включений до виборчого списку під № 150. 

Григоренко Ігор Григорійович, народився 26 травня 1961 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, директор, ПП «ЖК Наш Дім», член політичної партії «Громадянська позиція», 
проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсут-
ня, включений до виборчого списку під № 151. 

Скиба Ігор Миколайович, народився 7 лютого 1969 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер 
ГРС, Диканське ЛВУМГ, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає 
в смт Диканька Диканського району Полтавської області, судимість відсутня, вклю-
чений до виборчого списку під № 152. 

Дворжанська Лариса Георгіївна, народилася 11 травня 1957 року, громадянка 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
пенсіонерка, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Киє-
ві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 153. 

Кашуба Ярослав Іванович, народився 26 сiчня 1963 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Соло-
вичівський сільський голова, член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в селі Соловичі Турійського району Волинської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 154. 

Тепляков Олександр Олександрович, народився 20 березня 1982 року, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта 
вища, тимчасово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в місті Хорол Полтавської області, судимість відсутня, включений до вибор-
чого списку під № 155. 

Субоцький Олег Петрович, народився 10 грудня 1979 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, 
член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Києві, судимість від-
сутня, включений до виборчого списку під № 156. 

Красневич Олександр Анатолійович, народився 1 сiчня 1979 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приват-
ний нотаріус, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Луцьку, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 157. 

Глухов Максим Володимирович, народився 21 листопада 1981 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тим-
часово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Ки-
єві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 158. 

Радомська Дарина Ігорівна, народилася 21 червня 1997 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово 
не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Києві, су-
димість відсутня, включена до виборчого списку під № 159. 

Коротченко Дем’ян Сергійович, народився 5 лютого 1977 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, дирек-
тор-співласник, ТОВ «УКРБІСЕМ», член політичної партії «Громадянська позиція», про-
живає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 160.

Урупа Віталій Вікторович, народився 1 вересня 1983 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник від-
ділу податкового обліку управління організації бухгалтерського обліку, звітності та 
контролю, філія — Головне управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощад-
банк», член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Києві, суди-
мість відсутня, включений до виборчого списку під № 161. 

Єрмолаєв Павло Вікторович, народився 7 червня 1967 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасо-
во не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Киє-
ві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 162. 

Кравченко Олексій Миколайович, народився 30 березня 1982 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
головний спеціаліст юридичного відділу, ТУ ДСА України в місті Києві, член політич-
ної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Києві, судимість відсутня, вклю-
чений до виборчого списку під № 163. 

Матвієнко Олександр Сергійович, народився 31 березня 1960 року, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта 
вища, фізична особа — підприємець, член політичної партії «Громадянська пози-
ція», проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 164. 

Секретар Центральної виборчої комісії  
Н. БЕРНАЦЬКА
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови обласної державної 
адміністрації — керівника обласної  
військово-цивільної адміністрації 

11 червня 2019 року № 493
Зареєстровано  

у Головному територіальному управлінні  
юстиції у Луганській області  

13 червня 2019 р. за № 63/1973   
ПОРЯДОК 

надання довгострокових пільгових кредитів внутрішньо переміщеним особам 
та членам їх сімей на будівництво (реконструкцію) або придбання житла  

на території Луганської області
I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює умови та механізм надання довгострокових 
пільгових кредитів (далі — кредит) громадянам України, на яких поширюється 
дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб» (із змінами) та які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо пе-
реміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взят-
тя на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо пе-
реміщених осіб» (із змінами), на будівництво (реконструкцію) або придбання 
житла за рахунок коштів обласного бюджету.

1.2. Кредитування є прямим, адресним (цільовим) і зворотним, здійснюєть-
ся у межах наявних кредитних ресурсів в рамках реалізації регіональної цільо-
вої програми житлового кредитування внутрішньо переміщених осіб та членів 
їх сімей на відповідні роки (далі — програма).

1.3. Одержувачем коштів обласного бюджету є Луганське регіональне 
управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд 
сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі — фінансова установа).

1.4. Право на отримання кредиту має внутрішньо переміщена особа (далі — 
кандидат), з урахуванням членів її сім’ї, за умови відсутності у них іншого жит-
ла, що належить їм на праві власності, окрім того, що розташоване на терито-
рії, яка визначена тимчасово окупованою, відповідно до Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово оку-
пованій території України» (із змінами), та/або у населених пунктах на терито-
рії яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження 
(далі — непідконтрольна територія), та/або які розташовані на лінії зіткнення 
згідно з переліками, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населе-
них пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійсню-
ють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лі-
нії зіткнення» (із змінами).

1.5. Під членами сім’ї кандидата у цьому Порядку розуміються чоловік (дру-
жина), їхні діти (у тому числі повнолітні), які спільно проживають в одному жит-
ловому приміщенні на підконтрольній органам державної влади території Лу-
ганської області (далі — підконтрольна територія), пов’язані спільним побутом, 
мають взаємні права та обов’язки.

1.6. Підтвердженням спільного проживання в житловому приміщенні на під-
контрольній території є укладений в передбаченому чинним законодавством 
порядку договір оренди (найму) житла, у змісті якого окрім кандидата (найма-
ча) повинні бути зазначені члени його сім’ї, які проживають разом.

1.7. Кандидат та члени його сім’ї повинні перебувати на обліку внутрішньо 
переміщених осіб в одному структурному підрозділі з питань соціального за-
хисту населення районної державної адміністрації, виконавчого органу міської 
ради Луганської області, а інформація про них має міститися в Єдиній інфор-
маційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

1.8. Кандидат повинен не менше календарного року перед зверненням за 
отриманням кредиту працювати на підприємстві, в установі або організації на 
підконтрольній території.

Повнолітні працездатні члени сім’ї кандидата повинні працювати на підпри-
ємствах, в установах, організаціях та/або навчатися на денній формі у закладі 
вищої освіти та/або перебувати на обліку у центрі зайнятості як особи, які шука-
ють роботу, на підконтрольній території.

1.9. Об’єктом кредитування згідно із цим Порядком є квартири у багатоквар-
тирних житлових будинках, які будуються (реконструюються) або продаються 
на підконтрольній території.

1.10. Кредит надається один раз за одним кредитним договором строком до 
30 років, але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного ві-
ку, який обчислюється з дати його укладання. 

Відсоткова ставка за користування кредитом становить 3 % річних.
1.11. Обов’язковою умовою для отримання кредиту є платоспроможність 

кандидата, яка визначається за формулою:
П = (сд х 3) – (щп + 3 %) > = Pmin х 3, 
де П – платоспроможність;
сд — сукупний дохід членів сім’ї на місяць (грн);
щп — розмір щоквартального платежу (грн);
3 % — відсотки за користування кредитом, перший квартал погашення;

Pmin — сукупний прожитковий мінімум на кожного члена сім’ї кандидата.
Залишок постійного середньомісячного сукупного доходу кандидата та чле-

нів його сім’ї після сплати щоквартального платежу в рахунок погашення кре-
диту та відсотків не може бути меншим, ніж сукупний прожитковий мінімум 
усіх членів сім’ї кандидата, встановлений згідно із чинним законодавством 
України на відповідний рік.

1.12. Погашення кредиту може забезпечуватися частково або у повному об-
сязі поручителем (поручителями).

У разі, якщо рівень платоспроможності кандидата та членів його сім’ї нижче, 
ніж передбачений цим розрахунком, при визначенні постійного сукупного се-
редньомісячного доходу сім’ї може бути враховано 50 % від середньомісячної 
суми доходу поручителя (поручителів) за останні шість місяців, який має бути 
документально підтверджений.

II. Умови надання та порядок оформлення кредиту
2.1. Кредит не надається, якщо кандидат та/або члени його сім’ї раніше вже 

отримували кредит на будівництво (реконструкцію) або придбання житла за ра-
хунок бюджетних коштів.

У разі, якщо кандидат та/або члени його сім’ї раніше отримували пільговий 
кредит на будівництво (реконструкцію) або придбання житла на непідконтроль-
ній території та/або на лінії зіткнення, кредит можливо отримати лише за умови 
погашення раніше отриманого кредиту.

2.2. Переважне право на отримання кредиту мають кандидати, які:
1) мають трьох і більше дітей;
2) є педагогічними, науково-педагогічними, медичними, фармацевтичними 

працівниками, працівниками культури та мистецтв, державними службовцями, 
серед членів сім’ї мають державного службовця;

3) серед членів сім’ї мають осіб з інвалідністю.
2.3. Для отримання кредиту кандидат надає фінансовій установі такі доку-

менти:
1) заяву у довільній формі;
2) заповнену анкету;
3) копії паспортів кандидата та членів його сім’ї;
4) копії облікових карток платника податків кандидата та членів його сім’ї (не 

подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовили-
ся від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, 
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспор-
ті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

5) копії свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності);
6) копію свідоцтва про шлюб (за наявності);
7) копію свідоцтва про розірвання шлюбу або рішення суду про розірвання 

шлюбу (за наявності);
8) копії довідок кандидата та членів його сім’ї про взяття на облік внутріш-

ньо переміщеної особи;
9) копію договору оренди (найму) житла;
10) довідку (у довільній формі) про те, що кандидат не менше календарного 

року перед зверненням за отриманням кредиту працює на підприємстві, в уста-
нові або організації на підконтрольній території або завірену належним чином 
копію трудової книжки;

11) довідку (у довільній формі) про те, що член сім’ї кандидата навчаєть-
ся на денній формі навчання у закладі вищої освіти на підконтрольній терито-
рії (за наявності);

12) довідку (у довільній формі) про перебування члена сім’ї кандидата на 
обліку осіб, які шукають роботу, у центрі зайнятості на підконтрольній терито-
рії (за наявності);

13) довідку (у довільній формі) про те, що член сім’ї кандидата працює на 
підприємстві, в установі або організації на підконтрольній території (за наяв-
ності);

14) довідку про доходи кандидата та працездатних членів його сім’ї за остан-
ні шість місяців;

15) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (щодо май-
на кандидата та членів його сім’ї);

16) копії документів, що підтверджують переважне право на отримання кре-
диту згідно з пунктом 2.2 цього розділу.

2.4. У разі зміни складу сім’ї, місця роботи чи проживання кандидата та/або 
членів його сім’ї кандидат у десятиденний строк повинен надати фінансовій 
установі копії відповідних підтверджуючих документів.

2.5. Збір та обробка персональних даних кандидата, членів його сім’ї та по-
ручителя (поручителів) здійснюється відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» (із змінами).

2.6. Фінансова установа після отримання від кандидатів документів, перед-
бачених пунктом 2.3 цього розділу, формує список кандидатів.

Протягом п’яти робочих днів після визначення обсягів фінансування фінан-
сова установа передає список кандидатів та документи, передбачені пунктом 
2.3. цього розділу, на розгляд комісії з питань забезпечення житлом внутріш-
ньо переміщених осіб та членів їх сімей (далі — Комісія), яка утворюється роз-
порядженням голови обласної державної адміністрації — керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації.

2.7. За результатами розгляду документів, передбачених пунктом 2.3 цього 
розділу, Комісія у межах обсягів фінансування приймає рішення про визначен-
ня кандидата, який має право на отримання кредиту, враховуючи одну і більше 
переваг, вказаних у пункті 2.2 цього розділу.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який протягом п’яти робочих 
днів надається фінансовій установі.

Дії Комісії щодо визначення кандидатів можуть бути оскаржені в установле-
ному чинним законодавством порядку.

2.8. Фінансова установа протягом п’яти робочих днів після отримання про-
токолу Комісії письмово або іншими засобами зв’язку повідомляє кандидату 
про прийняте рішення.

2.9. У разі прийняття Комісією рішення про визначення кандидата, який має 
право на отримання кредиту, кандидат додатково надає фінансовій установі та-
кі документи:

1) заяву про надання кредиту у довільній формі;
2) звіт про незалежну оцінку об’єкта купівлі-продажу та нотаріально завіре-

ний договір купівлі-продажу житла (у разі придбання житла);
3) договір про участь у фонді фінансування будівництва та/або договір ку-

півлі-продажу майнових прав (у разі будівництва житла);
4) довідку (у довільній формі) про те, що член сім’ї кандидата навчається на 

денній формі у закладі вищої освіти на підконтрольній території (за наявності);
5) довідку (у довільній формі) про перебування члена сім’ї кандидата на об-

ліку осіб, які шукають роботу, у центрі зайнятості на підконтрольній території 
(за наявності);

6) довідку (у довільній формі) про те, що член сім’ї кандидата працює на під-
приємстві, в установі або організації на підконтрольній території або завірену 
належним чином копію трудової книжки (за наявності);

7) довідку про доходи кандидата та працездатних членів його сім’ї за остан-
ні шість місяців;

8) договір поруки та документи, що підтверджують доходи поручителя (по-
ручителів) за останні шість місяців (у разі наявності поручителя);

9) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (щодо май-
на кандидата та членів його сім’ї).

2.10. Фінансова установа приймає рішення про надання або відмову в надан-
ні кредиту визначеним Комісією кандидатам за умови фактичного надходжен-
ня кредитних коштів на поточний рахунок Департаменту будівництва, енергоз-
береження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адмі-
ністрації, який є головним розпорядником коштів. 

У разі відмови в наданні кредиту фінансова установа у п’ятнадцятиденний 
строк з моменту прийняття рішення у письмовій формі інформує про це канди-
дата. Рішення про відмову в наданні кредиту може бути оскаржене кандидатом 
у встановленому чинним законодавством порядку.

2.11. Після прийняття рішення про надання кредиту між фінансовою устано-
вою та кандидатом укладається кредитний договір, після чого кандидат набу-
ває статусу позичальника. 

Зміни та доповнення до кредитного договору, у тому числі у випадку змі-
ни позичальника, вносяться шляхом укладання додаткової угоди, яка є 
невід’ємною частиною кредитного договору.

2.12. Позичальник щороку в період дії кредитного договору за власний раху-
нок укладає договір про добровільне страхування від нещасних випадків. Стро-
ки внесення страхових внесків додатково зазначаються у кредитному договорі.

III. Визначення розміру кредиту та порядок сплати внесків
3.1. Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається фі-

нансовою установою виходячи з норми 21 квадратний метр загальної площі 
житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю (да-
лі — нормативна площа), нормативної вартості 1 квадратного метра будівни-
цтва житла за цінами, що діють на час укладання кредитного договору, та ви-
трат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування 
обов’язкового особистого внеску позичальника. 

При цьому нормативна вартість 1 квадратного метра загальної площі житла 
не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження в регі-
оні, за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, округленої за арифметичними правилами 
до цілого значення в межах однієї гривні.

3.2. Особистий внесок позичальника складається з: 
1) обов’язкового внеску у розмірі 6 % нормативної вартості будівництва (ре-

конструкції) житла, обчисленої відповідно до цього Порядку; 
2) додаткового внеску в розмірі, який перевищує розмір обов’язкового вне-

ску. 
3.3. Якщо фактична площа житла перевищує нормативну площу та/або фак-

тична вартість його будівництва (реконструкції) перевищує нормативну вар-
тість, визначену у кредитному договорі, цю суму, яка є додатковим внеском, 
позичальник сплачує за власний рахунок. 

3.4. Обов’язковий внесок вноситься двома частинами:
1) на момент укладання кредитного договору — не менше половини його 

розміру;
2) під час остаточного розрахунку — решта коштів, з урахуванням фактичної 

площі збудованого (реконструйованого) житла.
3.5. Остаточний розрахунок здійснюється протягом десяти днів після отри-

мання технічного паспорта на збудоване (реконструйоване) житло в установле-
ному чинним законодавством порядку. 

3.6. Строки внесення позичальником додаткового внеску та суми вартості 
частини житла, що перевищує нормативну вартість та/або площу житла, вста-
новлюються у договорі, укладеному між позичальником та замовником будів-
ництва житла або управителем фонду фінансування будівництва.

3.7. Особистий внесок та різниця між фактичною і нормативною вартостя-
ми житла вносяться позичальником на свій особистий рахунок. Після цього, 
за письмовим розпорядженням фінансової установи з розрахункового рахунку 
на особистий рахунок позичальника територіальні органи Державної казначей-
ської служби України перераховують кредитні кошти.

3.8. За письмовим розпорядженням фінансової установи кошти, отримані 
позичальником у вигляді кредиту (без урахування страхових внесків) та внесе-
ні ним як особисті внески, спрямовуються на фінансування будівництва (рекон-
струкції) житла шляхом перерахування банку, який за договором, укладеним з 
фінансовою установою, здійснює операції з обслуговування кредитів (далі — 
банк-агент), з особистого рахунку позичальника на рахунок замовника будівни-
цтва або управителя фонду фінансування будівництва.

3.9. Порядок перерахування вказаних коштів з особистого рахунку пози-
чальника на рахунок замовника будівництва (або управителя фонду фінансу-
вання будівництва) визначається укладеним між ними договором. 

3.10. Розмір кредиту на придбання житла обчислюється виходячи з норма-
тивної площі. При визначенні нормативної вартості житла фінансова установа 
застосовує найменший з таких показників: 

опосередкована вартість спорудження 1 квадратного метра загальної площі 
житла в регіоні за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України;

експертна оцінка вартості житла;
договірна ціна вартості житла без урахування особистого внеску позичаль-

ника.
3.11. Для отримання кредиту на придбання житла кандидат повинен укласти 

з продавцем договір купівлі-продажу, який засвідчується нотаріально. 
За письмовим розпорядженням фінансової установи на особистий рахунок 

позичальника територіальні органи Державної казначейської служби України 
перераховують кредитні кошти.

Особистий внесок позичальника складається з: 
обов’язкового внеску в розмірі 6 % нормативної вартості придбаного житла, 

обчисленої відповідно до цього Порядку; 
додаткового внеску в розмірі, що перевищує розмір обов’язкового внеску. 
3.12. Якщо фактична площа та/або фактична вартість житла перевищують 

його нормативну площу та/або вартість, визначені у кредитному договорі, цю 
суму позичальник сплачує за власний рахунок. 

Особистий внесок у разі придбання житла вноситься на особистий рахунок в 
день укладання кредитного договору.

3.13. З метою забезпечення погашення кредиту між фінансовою установою 
та позичальником відповідно до умов кредитного договору укладається дого-
вір про іпотеку збудованого (реконструйованого) або придбаного житла. 

3.14. Відповідно до умов кредитного договору та договору купівлі-продажу 
кредитні кошти та особисті внески спрямовуються на придбання житла.

За письмовим розпорядженням фінансової установи банк-агент з особисто-
го рахунку позичальника на рахунок продавця перераховує отримані позичаль-
ником кошти у вигляді кредиту та внесені ним як особисті внески.

3.15. Страхування відповідальності  позичальника перед третіми особами за 
несплату основної суми боргу за кредитом у період будівництва (реконструкції) 
житла, добровільне страхування позичальника від нещасних випадків на пері-
од виконання зобов’язань за кредитним договором та обов’язкове страхування 
вже збудованого (реконструйованого) або придбаного житла, яке є предметом 
іпотеки, здійснюються відповідно до чинного законодавства, умов кредитного 
договору та договорів страхування.

Кошти на страхування відповідальності позичальника перед третіми особа-
ми за несплату основної суми боргу за кредитом у період будівництва (рекон-
струкції) житла надаються позичальнику за рахунок кредитних коштів та повер-
таються позичальником при погашенні кредиту згідно з умовами цього Поряд-
ку та кредитного договору.

Страхові внески щодо страхування позичальника від нещасного випадку та 
страхування предмету іпотеки  сплачуються позичальником за власний раху-
нок відповідно до умов кредитного договору та договору, укладеного між ним 
та страховою компанією. 

Копії договорів страхування позичальник надає фінансовій установі.
3.16. Фінансування витрат фінансової установи за рахунок бюджетних ко-

штів, пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, складає 3 % обся-
гів кредитних ресурсів.

Плата за супровід фінансовою установою кредитного договору встановлю-
ється у кредитному договорі та здійснюється за рахунок коштів позичальника.

IV. Порядок погашення кредиту
4.1. Строк погашення кредиту визначається з урахуванням його розміру та 

щоквартального платежу позичальника відповідно до кредитного договору.
4.2. Повернення кредиту і сплата відсотків за користування ним здійснюєть-

ся позичальником починаючи з дати зарахування банком-агентом коштів на ра-
хунок позичальника. 

Платежі з погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним вно-
сяться щокварталу (не пізніше ніж в останній день) в порядку, визначеному 
кредитним договором, на рахунок фінансової установи в банку-агенті.

Порядок та строки внесення платежів з погашення кредиту, сплати відсотків 
та плата за супровід фінансовою установою кредитного договору визначають-
ся у кредитному договорі.

4.3. Розмір щоквартального платежу визначається шляхом ділення суми 
кредиту на кількість кварталів строку дії кредитного договору. 

Нарахування відсотків за користування кредитом починається з дати зараху-
вання коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті.

4.4. При визначенні щоквартальних платежів враховуються такі пільги:
1) позичальник,  який  має одну дитину віком до 18 років, звільняється від 

сплати 3 % річних за користування кредитом;
2) позичальник, який має двох дітей віком до 18 років, звільняється від спла-

ти відсотків за користування кредитом, а також за рахунок бюджетних коштів 
йому погашається 25 % суми зобов’язань за кредитом;

3) позичальник, який має трьох і більше дітей до 18 років, звільняється від 
сплати відсотків за користування кредитом, а також за рахунок бюджетних ко-
штів йому погашається 50 % суми зобов’язань за кредитом.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації — 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

11 червня 2019 р.             Сєвєродонецьк                                              № 493
Зареєстровано 

 у Головному територіальному управлінні  
юстиції у Луганській області  

13 червня 2019 р. за № 63/1973   

Про затвердження Порядку надання довгострокових 
пільгових кредитів внутрішньо переміщеним особам 
та членам їх сімей на будівництво (реконструкцію)  

або придбання житла на території Луганської області
Керуючись статтями 6, 17, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністра-

ції» (із змінами), статтями 1, 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»  
(із змінами), статтею 17 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутріш-
ньо переміщених осіб» (із змінами), враховуючи Порядок оформлення і видачі довід-
ки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затверджений постановою Ка-
бінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо пере-
міщених осіб» (із змінами), з метою забезпечення житлом внутрішньо переміщених 
осіб та необхідністю визначення механізму надання їм довгострокових пільгових кре-
дитів на будівництво (реконструкцію) або придбання житла зобов’язую:

1. Затвердити Порядок надання довгострокових пільгових кредитів внутрішньо 
переміщеним особам та членам їх сімей на будівництво (реконструкцію) або при-
дбання житла на території Луганської області (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної держав-
ної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 16 січ-
ня 2018 року № 36 «Про затвердження Порядку надання довгострокових пільгових 
кредитів внутрішньо переміщеним особам на будівництво (реконструкцію) або при-
дбання житла на території Луганської області», зареєстроване у Головному терито-
ріальному управлінні юстиції у Луганській області 07 лютого 2018 року за № 6/1762 
(із змінами).

3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування 

Луганської обласної державної адміністрації (Діденко Л. І.) забезпечити опублікуван-
ня цього розпорядження в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
В. о. голови обласної державної адміністрації — керівника обласної

військово-цивільної адміністрації 
С. ФІЛЬ
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оголошення

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

ТОВ «МАКС  КРЕДИТ»  публікує договір  приєднання  
про використання аналогу власноручного підпису  

та факсимільного  відтворення печатки для вчинення правочинів

Додаток 8 
до рішення учасника ТОВ «МАКС КРЕДИТ»

№ 5 від 07.06.2019 року

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки  

для вчинення правочинів 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКС КРЕДИТ» (надалі — Кредитор), іденти-
фікаційний код юридичної особи: 42806643, місцезнаходження: м. Київ, проспект Оболонський, буд. 
35, публікує даний Договір, що визначає порядок  використання з боку Кредитора  власноручного під-
пису уповноваженої особи Кредитора  та факсимільного відтворення печатки Кредитора для вчинен-
ня правочинів, що є договором приєднання,  який укладається з урахуванням вимог статей  634, 641, 
642 Цивільного кодексу України на невизначений строк шляхом приєднання  до його умов будь-якої  
фізичної особи (далі — Клієнт),  що має намір укласти з Кредитором  правочин про надання позики, 
в тому числі на умовах фінансового кредиту (далі — Кредитний договір): 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
1.1. Кредитор, керуючись нормами статті 207 Цивільного кодексу України, пропонує Клієнту, за-

стосовувати в майбутньому з метою укладання між Кредитором та Клієнтом Кредитного (-их) догово-
ру (-ів), в т.ч. правочинів про внесення змін до Кредитного (-их) договору (-ів), надання (направлення) 
Клієнту письмової інформації, в тому числі паспорта споживчого кредиту, вимог про погашення забор-
гованості, інших видів документів, адресованих Клієнту, аналог власноручного підпису уповноваженої 
особи  Кредитора та факсимільного  відтворення печатки Кредитора, які відтворені засобами копіюван-
ня та зразки яких наведені в цьому пункті Договору, а саме:

Директор                Сущенко Є. В.
                                                                             

(зразок аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Кредитора та факсимільного відтво-
рення печатки Кредитора)

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ
 2.1. Фактом згоди Клієнта  про приєднання до умов цього Договору є отримання Кредитором по-

даної Клієнтом заяви-приєднання до умов ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ про використання аналогу влас-
норучного підпису та факсимільного відтворення печатки для вчинення правочинів (далі — заява-
приєднання) за формою, встановленою у додатку №1 до цього Договору. 

3. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
3.1. З укладенням  цього Договору Клієнт підтверджує свою беззаперечну згоду на використання з 

боку Кредитора аналогу власноручного підпису уповноваженої особи  Кредитора та факсимільного від-
творення печатки Кредитора при укладенні між Кредитором та Клієнтом Кредитного (-их) договору (-ів) 
та/або правочинів про внесення будь-яких змін до  Кредитного (-их) договору (-ів) та/або наданні (на-
правленні) Клієнту письмової інформації, в тому числі паспорта споживчого кредиту, вимог про пога-
шення заборгованості, інших видів документів, адресованих Клієнту.

3.2. Сторони цілком розуміють природу цього Договору, права та обов’язки Сторін, що виникають на 
підставі Договору, а також наслідки, що настають для Сторін з укладанням Договору. Клієнт та Кредитор  
приймають на себе всі обов’язки та набувають всіх прав, передбачених цим Договором.

3.3. Клієнт визнає, що використання аналогу власноручного підпису уповноваженої особи  Кредито-
ра та факсимільного відтворення печатки Кредитора при укладенні Кредитного (-их) договору (-ів) та/
або вчиненні правочинів про внесення будь-яких змін до Кредитного (-их) договору (-ів) та/або надан-
ні (направленні) Клієнту письмової інформації, в тому числі паспорта споживчого кредиту, вимог про 
погашення заборгованості, інших видів документів, адресованих Клієнту, породжує юридичні наслідки, 
аналогічні використанню  власноручного підпису уповноваженої особи Кредитора та відтиску печатки 
Кредитора у  відповідності до вимог законодавства України, і всі документи, пов’язані з використанням і 
завірені аналогом власноручного підпису уповноваженої особи Кредитора та факсимільним відтворен-
ням печатки Кредитора, прирівнюються до документів, складених в письмовій формі.

3.4. Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України цей Договір є договором приєднання.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ  КРЕДИТОРА:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКС КРЕДИТ»
Місцезнаходження: 04205, м. Київ, пр-т Оболонський, буд. 35, оф. 202
Ідентифікаційний код за ЄДР 42806643
Рахунок 26000056148250 МФО 380775 у КБ «ПРИВАТБАНК»
Контактний телефон 093 00 88 257

Директор                                                                                          Сущенко Є. В.       07 червня 2019 року

Додаток №1 
до ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ

про використання аналогу власноручного підпису 
та факсимільного відтворення печатки для вчинення правочинів

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до умов ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ про використання аналогу  

власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки  
для вчинення правочинів

Я___________________, паспорт серія______, №___________, виданий _____________, реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків __________________, далі — Клієнт, ознайомив-
шись з умовами ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ про використання аналогу власноручного підпису та фак-
симільного відтворення печатки для вчинення правочинів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «МАКС КРЕДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42806643, місцезнаходжен-
ня: м. Київ, проспект Оболонський, буд. 35), далі — Кредитор, затвердженого рішенням єдиного учас-
ника (засновника) ТОВ «МАКС КРЕДИТ» від 07.06.2019 року, далі — Договір, на сайті Кредитора  
http://maxcredit.uafin.net/  та в друкованому виданні «Урядовий кур’єр», приєднуюсь до умов Догово-
ру в повному обсязі.

Відмітка про підписання Клієнтом  заяви-приєднання:
____________                                _______________                             ______________              
      (дата)                            (особистий підпис)                   (П. І. Б. Клієнта)

Своїм підписом Клієнт підтверджує згоду на обробку його персональних даних згідно з чинним за-
конодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згід-
но з чинним законодавством.

  Кому:   ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
   «КОМПАНІЯ «ФПС Україна»
   83001, м. Донецьк, вул.Щорса, 
   буд. 9, кв. 1

  Новий  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
  кредитор: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
   «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
   «ФІНУНІВЕРСАЛ»
   м. Київ, вулиця Михайлівська, 
   буд. 21 Б, н/п 34

  Старий  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
  кредитор:  «КОМЕРЦІЙНИЙ  БАНК 
   «ПІВДЕНКОМБАНК»
    Адреса для листування: 04112, м. Київ,
   вул. Дегтярівська, буд. 48 

Цим листом ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» (надалі — Старий кредитор) та Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінуніверсал» 
(надалі — Новий кредитор) повідомляють Вас, що 23 квітня 2019 року 
між Старим кредитором та Новим кредитором було укладено договір 
№39311/ЮО про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, за яким 
Старий кредитор 23 квітня 2019 р. відступив шляхом продажу Ново-
му кредитору права вимоги до Вас як позичальника за ДОГОВОРОМ 
ПРО НАДАННЯ ВІДКЛИЧНОЇ НЕВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ 
№307К-02Ю від 02.03.2012 року та як заставодавця за ДОГОВОРОМ 
ЗАСТАВИ ОБЛАДНАННЯ №3073_02Ю/1 ВІД 02.03.2012 р. та ДОГОВО-
РОМ ЗАСТАВИ ОБЛАДНАННЯ №3073_02Ю ВІД 02.03.2012 р., що укла-
дені між Вами та ПАТ «КБ «Південкомбанк».

З 23 квітня 2019 р. Вашим кредитором за вказаним(и) у попередньо-
му абзаці договором(ами) є Новий кредитор, а саме ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНУНІ-
ВЕРСАЛ» (місцезнаходження: м. Київ, вулиця Михайлівська, буд. 21 Б, 
н/п 34, ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ): 40909251; контактний 
номер телефону: +380677621279), тому починаючи з 25 квітня 2019 р. 
усі платежі за вказаним(и) вище договором(ами) просимо здійснювати 
за наступними реквізитами Нового кредитора: 

п/р № 26005052669282
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 320649  
З усіх питань, в тому числі щодо внесення відповідних змін до 

вищевказаного(их) договору(ів), прохання звертатись до Нового кре-
дитора за наступними контактними номерами: +380677621279. 

У випадку сплати Вами, починаючи з 23 квітня 2019 р., коштів за 
вищевказаним(и) договором(ами) на рахунок Старого кредитора та-
кі кошти будуть повертатись Вам як сплачені помилково неналежно-
му отримувачу.

Судова повістка
Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засі-

дання по розгляду справи за обвинуваченням Рогачова Дмитра Ми-
колайовича, 09.06.1976 р. н., у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, внесеного в ЄРДР за  
№ 42017010000000194 від 17.11.2017 року, призначено на 25 червня 
2019 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. 
М. Кривоноса, 25, каб. 9.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  
зі статтею 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

вого рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні ли-

ха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення осо-

би на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 

з’явлення до суду.
                               Наслідки неприбуття за викликом суду 
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-

пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Курова О. І.

Сало Сергій Васильович, 24.09.1970 року народження, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 24.06.2019 року до прокуратури Одесь-
кої області за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 3 для 
проведення слідчих дій за Вашою участю в кримінально-
му провадженні № 12018160000000245 від 14.03.2018, за 
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205,  
ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, а саме: для вручення пові-
домлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 4  
ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, та допиту Вас як підозрю-
ваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачено статтею 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя на виклик передбачено статтею 139 КПК України.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинувачену Удовіну Ольгу Максимівну для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№42016010000000251 відносно Удовіної Ольги Макси-
мівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання відбудеться 03.07.2019 року о 15.00 год. в 
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Суддя М. О. Оздоба

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Блейз 
Ірину Геннадіївну, 21 лютого 1978 р. н., як обвинуваче-
ну в підготовче судове засідання по кримінальному про-
вадженню № 42016000000002390, внесеного до ЄРДР 
14.09.2016 року відносно Блейз Ірини Геннадіївни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено під-
готовче судове засідання на підставі обвинувального ак-
та у кримінальному провадженні, за яким висунуте обви-
нувачення Блейз Ірині Геннадіївні у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, у відкритому судовому засіданні на 14 год. 00 хв. 25 
червня 2019 року, про що повідомити зацікавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Сидоренка Олександра Івановича, що обвину-
вачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 25 червня 2019 року о 12:00 годині в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбаче-
ні статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбут-
тя обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обви-
нуваченого Паламарчука Антона Юрійовича, 27.05.1995 ро-
ку народження, проживаючого за адресою: вул. Пацаєва, 14, 
корп. 1, кв. 10, м. Кропивницький Кіровоградської області, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 25.06.2019 ро-
ку о 17.30 год., 26.07.2019 року о 9.30 год., 16.09.2019 року 
о 15.00 год., 29.10.2019 року о 09.30 год., 16.12.2019 року о 
09.30 год. у залі судових засідань №401 за адресою: вул. Ве-
лика Перспективна, 40, м. Кропивницький, по кримінальному 
провадженню за обвинуваченням Паламарчука Антона Юрі-
йовича, 27.05.1995 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Явка обвинуваченого Паламарчука Антона Юрійовича у 
вказане судове засідання обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду просимо повідомити причини неможливос-
ті прибуття в судові засідання.

Суддя С. М. Льон

У зв’язку із втратою вважати недійсним 

судновий білет на судно «Язь», реєстраційний номер 

«УОД 0027К», виданий на ім’я Зайкова Володимира 

Никифоровича.

Втрачений судновий білет 
на човен «Крим 1756», рік побудови 1977, бортовий   

номер ДНУ-1025-К, регістровий номер 3-021410,  
виданий на ім’я Ульянова Віктора Володимировича, 

вважати недійсним.

4.5. Якщо у складі сім’ї позичальника відбулися зміни, які дають йому пра-
во на отримання вказаних пільг, він протягом місяця подає фінансовій устано-
ві заяву та документи, що їх підтверджують.

На підставі цих документів до кредитного договору вносяться зміни із за-
значенням обсягів щоквартальних платежів за кредитом і відсотків за корис-
тування ним.

Після отримання зазначених у пункті 4.4 цього розділу пільг позичальник 
не може бути їх позбавлений, крім випадків, коли пільги отримано на підставі 
документів, що містять неправдиві відомості, позичальника позбавлено бать-
ківських прав або надання пільг у судовому порядку визнано неправомірним.

4.6. У разі прострочення платежу з позичальника стягується пеня у розмі-
рі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка обчислюється 
від суми несвоєчасно сплачених грошових коштів за кожний день прострочен-
ня. При внесенні щоквартальних платежів першочергово стягується нарахова-
на пеня, потім — прострочені платежі, відсотки за користування кредитом та 
основний платіж з погашення кредиту.

4.7. Кошти, які сплачуються в рахунок погашення кредитів, відсотки і пеня 
зараховуються до спеціального фонду обласного бюджету і спрямовуються на 
подальше надання кредитів.

4.8. Наданий позичальнику кредит може бути достроково погашений. 
4.9. У кредитному договорі встановлюються умови його дострокового ро-

зірвання. 
V. Умови набуття права власності на збудоване  

(реконструйоване) або придбане житло
5.1. Порядок набуття позичальником права власності на збудоване (рекон-

струйоване) або придбане за рахунок коштів кредиту житло визначаються чин-
ним законодавством України. Фінансування витрат, пов’язаних з оформленням 
відповідних документів, здійснюється за рахунок позичальника.

Позичальник у тижневий термін з дати складання правовстановлюючих до-
кументів на житло, документів про реєстрацію речових прав позичальника на 
нерухоме майно, технічного паспорта на нерухоме майно надає їх копії фінан-
совій установі.

5.2. У разі смерті позичальника зобов’язання за кредитним, іпотечним дого-
ворами, договорами страхування переходять до спадкоємців у разі надання ни-
ми згоди, що оформлюється відповідними змінами до них.

У разі відсутності спадкоємців або їх відмови взяти на себе зазначені 
зобов’язання фінансова установа вживає передбачені чинним законодавством 
заходи.

5.3. Фінансова установа вправі в односторонньому порядку розірвати кре-
дитний договір у разі невиконання позичальником передбачених ним умов, не-
укладання іпотечного договору, договорів поруки або страхування, встановлен-
ня факту отримання на пільгових умовах позичальником інших кредитів за ра-
хунок бюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) або придбання житла.

Директор Департаменту будівництва, енергозбереження,  
архітектури та містобудування Луганської обласної  

державної адміністрації  
Л. ДІДЕНКО
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Кам’янка:  
і джаз, і класика

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

МУЗИКА ПРОСТО НЕБА. Музичні фестивалі в Кам’янці на чер-
кащині — це завжди цікаво. Надто коли цвях програми — всесвіт-
ньо відомий джазовий колектив з Німеччини Falk Bonitz Trio. Од-
нак тут був не тільки джаз — звучала й класика, чим були особли-
во потішені любителі серйозної музики. Гості Kamianka Music Fest 
насолодилися виступами Національного ансамблю солістів «Київ-
ська камерата» і народної артистки України Богдани Півненко, ко-
лективу Atmawinds, скрипкового квартету і скрипкового ансамблю 
із Кременчука. 

Та чи не найцікавішою 
частиною фестивалю, який 
відбувався на території істо-
рико-культурного заповідни-
ка, були виступи таланови-
тих дітей 6—7 років — пере-
можців всеукраїнського ди-
тячого музичного конкур-
су пам’яті П.І. чайковсько-
го. Лауреати різних років не 
тільки із задоволенням ви-
ступали перед великою пу-
блікою, а й відвідали май-
стер-класи відомих музи-
кантів. Клас для таланови-
тих учасників фесту за роя-
лем, де творив музику композитор Петро чайковський, дав лідер 
групи Falk Bonitz Trio Фальк Бонітц.

Фестиваль — привід іще раз зануритися у творчість композито-
ра, який приїздив до Кам’янки протягом 28 років відвідати роди-
чів, відпочити і надихнутися на написання нових творів. Саме тут 
він створив опери «Євгеній Онєгін», «Мазепа», «Орлеанська ді-
ва», балети «Лебедине озеро», «Спляча красуня», цикли «Дитя-
чий альбом», «Пори року» та інші шедеври. У цьому невеличкому 
затишному куточку великий композитор почувався сповненим на-
тхнення, спокою й надій. Торкнутися клавіш рояля, за яким сидів 
сам чайковський, спуститися парком до річки Тясмин чи проплив-
ти  каньйоном на човнику, щоб зрозуміти, чому саме ці місця впо-
добав композитор, — у цьому одна із принад Кам’янки. Тут мріють 
повернути в цей натхненний край всесвітній фестиваль П.І. чай-
ковського. Можливо, це трапиться в найближчому майбутньому, а 
Kamianka Music Fest — перший крок у цьому напрямі.

ФОТОФАКТ

УПЕРШЕ В ІСТОРІЇ. У цих 
хлопців ще все попереду, та во-
ни вже на вершині. Недосяжній 
поки що для інших наших віко-
вих національних команд. Збір-
на України з футболу U-20 — 
чемпіон світу-2019!

«Слава Україні!» минуло-
го тижня гучно пролунало 
на світовій першості в Поль-
щі, де підопічні талановитого 

тренера Олександра Петра-
кова здивували зрілою  грою. 
На шляху до першого в істо-
рії тріумфу  українці здобули 
шість перемог і одну нічию: у 
груповому турнірі перемогли 
збірні США і Катару та зігра-
ли 1:1 з нігерійцями, в  плей-
оф по черзі виграли у збірних 
Панами, Колумбії та Італії, фі-
нальний поєдинок зі збірною 

Південної Кореї також скла-
дався спершу непросто — до-
велося відігратися та довес-
ти, хто сьогодні номер один 
у світовій когорті майже два-
дцятилітніх.

До цього тріумфу україн-
ські футболісти вигравали 
юнацький мундіаль  ще дале-
кого 1977 року в  складі збір-
ної СРСР. У тій  команді було 

відразу дев’ятеро українських 
гравців. Капітаном коман-
ди був Андрій Баль з «Кар-
пат», а найкращим гравцем 
турніру став київський дина-
мівець володимир Безсонов.  
Примітно, що переможні голи 
у фіналі Україна — Південна 
Корея забили також київські 
динамівці владислав Супряга 
(дубль) та Георгій Ціташвілі.
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Музей ознайомить з найдавнішою Харківщиною
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

РЕКОНСТРУКЦІЯ. До 100-річ-
чя Харківського історичного му-
зею ім. М.Ф. Сумцова, яке від-
значатимуть у січні наступного 

року, відновлять виставкову за-
лу на першому поверсі, де роз-
міщується інтерактивна експо-
зиція «Харківщина з найдавні-
ших часів до сьогодення». Не-
обхідні кошти на реконструкції 
надали з обласного бюджету. 

За словами начальника управ-
ління культури і туризму Хар-
ківської облдержадміністрації 
Олега Яцини, крім ремонтних 
робіт у виставковій залі, до ці-
єї дати заплановано заходи, се-
ред яких випуск поштової мар-

ки і пам’ятної монети. «відпо-
відні листи ми вже спрямували 
генеральному директорові ПАТ 
«Укрпошта» та керівництву На-
ціонального банку України. Пи-
тання вирішують», — розповів 
Олег Яцина.

Як правильно збирати сміття,  
вчили школярів в екотаборі

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАН-
НЯ. Протягом п’яти днів 50 
школярів 8—10 класів із Ми-
колаївської, Кіровоградської 
та Київської областей, не 
байдужих до проблем довкіл-
ля, тренувалися збирати сміт-
тя під час пробіжки та гра-
ли у форум-театр у першо-
му всеукраїнському екологіч-
ному таборі School Recycling 
Camp 2019. Захід відбувся в 
рекреаційній зоні села Міш-
ково-Погорілове Миколаїв-
ської області, де школярі по-
ринули в атмосферу активно-
го літнього відпочинку, спіл-
кувалися на тему охорони на-
вколишнього середовища та 
з користю провели час.

У програмі екотабору були 
щоденні навчальні ігри, ви-
ступи промовців, цікаві май-
стер-класи та багато годин 
дозвілля на свіжому повітрі й 
занурення в дику природу на 
річці Інгул та в Ташкентсько-
му лісі. Крім щоденних еколо-
гічних практик, підлітки гра-

ли у форум-театр, беручи за 
основу ситуації з реального 
життя.

Юні екоактивісти створи-
ли інсталяцію «Земля — на-
ше майбутнє» про агресив-
не використання природних 
ресурсів і поступове засмі-
чення природи, що провоку-
ють незворотні зміни кліма-
ту на планеті. А на практиці 
занепокоєння станом навко-
лишнього середовища дове-
ли прибиранням на природі, 
яке поєднали зі спортивними 
вправами та розділенням від-
ходів. 

Так званий плогінг наби-
рає популярності. Його за-
початкував житель Швеції 
Ерік Альхстром у 2017 році у 
зв’язку з глобальним засмі-
ченням довкілля.

«Плогінг — це прибирання 
зелених зон відпочинку під 
час пробіжки, — пояснила ке-
рівник проєктів комунально-
го управління «Агенція роз-
витку Миколаєва» Анна Ган-
жул. — Плогінг мав формат 
розділення сміття, тобто ко-
жен учасник табору збирав 

конкретну фракцію, щоб по-
тім відправити відходи на пе-
реробку». 

За її словами, щоб потра-
пити до екологічного табору 
School Recycling Camp 2019, 
миколаївські школярі взяли 
участь у відборі. Найуспішні-

ша двадцятка отримала змо-
гу здобути досвід з охоро-
ни навколишнього середови-
ща та цікаво провести час. 
Учасники табору розробили 
екологічні проєкти, які впро-
ваджуватимуть протягом на-
ступного навчального року. 

Феєрія музики полонила юних 
виконавців

Школярі із задоволенням опановують плогінг
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