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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО РАЗУМКОВ:
 «На цій сесії стратегічним 

буде питання державного 
бюджету на наступний 

рік. Він має надійти  
до 15 вересня. Верховна 

Рада готова до цього 
повністю, готові 

працювати, вносити 
пропозиції  

та робити  
його кращим».

МН17: третій раунд суду 
ПРАВОСУДДЯ. У Нідерландах у судовому комплексі «Схіп-

хол» біля Амстердама розпочалася третя сесія судового процесу 
у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17. За по-
переднім графіком слухань, перший блок третьої сесії має відбу-
тися з понеділка, 31 серпня, по п’ятницю, 11 вересня, другий — з 
понеділка, 28 вересня, по п’ятницю, 9 жовтня, третій — з понеділ-
ка, 2 листопада, по п’ятницю, 13 листопада. Головною темою цих 
слухань стануть вимоги родичів загиблих щодо компенсації. Суд 
планує заслухати захист щодо вимог додаткового розслідуван-
ня. Очікують, що під час третьої сесії буде надано слово адвока-
там рідних загиблих.

Однак у суді зазначили, що через коронавірус слухання можуть 
призупинити чи навіть скасувати, повідомляє Укрінформ. Кіль-
кість людей, які можуть бути присутніми, обмежено. Загалом у 
пресцентрі дозволено перебувати максимум 100 журналістам. Усі 
інші стежать за процесом за допомогою прямої трансляції. 

За оцінками експертів, вироку у процесі варто очікувати не 
раніше, ніж через кілька років.

101 
українського політв’язня незаконно 

утримують на території Російської 
Федерації та окупованого нею Криму. 

78 з них — кримські татари

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ. Новий навчальний рік розпочинається 
з певними особливостями залежно від епідемічної ситуації 
у кожному конкретному регіоні або адміністративно-
територіальній одиниці

Перше вересня 
особливого режиму

Голова Верховної Ради про важливість конструктиву  
в роботі, попри наближення місцевих виборів 

4 8 
ДОКУМЕНТИ

Учені Інституту агроекології і 
природокористування НААН обґрунтовують, 
чому всім лісосмугам і захисним 
насадженням потрібно більше державної 
опіки й прозорого громадського контролю

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про схвалення Концепції 
реалізації державної політики щодо 
соціального захисту населення  
та захисту прав дітей»
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Країна ще довго потребуватиме вугілля 
ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО. Беззбитковість, європейські умови, безпека праці — орієнтири  
для важливої галузі 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

Цими вихідними країна тра-
диційно відзначала День 

шахтаря. З цієї нагоди Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль разом із 

в.о. міністра енергетики Ольгою 
Буславець відвідав Донбас.

«Ваша професія одна з най-
небезпечніших і водночас од-
на з найдостойніших у світі. Не-
дарма груди кожного з вас при-
крашають ордени й медалі, бо 

це виклик — щодня спускати-
ся в шахту», — наголосив Де-
нис Шмигаль, виступаючи перед 
гірниками Краматорська.

Вугільна галузь — одна з важ-
ливих складових паливно-енер-
гетичного комплексу нашої кра-

їни. Найближчими роками укра-
їнська економіка, енергетична 
галузь усе ще потребуватимуть 
вугілля, адже це основний енер-
горесурс для теплової генерації. 
Він відіграє важливу роль у зба-
лансуванні енергосистеми. 

«Високо цінуємо працю гір-
ників — мужніх і витривалих 
людей, професіоналів, які де-
монструють відповідальність 
і згуртованість у вико-
нанні поставлених за-
вдань. 



1 вересня 2020 року, вівторок, № 168 www.ukurier.gov.ua 9

ДОКУМЕНТИ

 

 Про призначення А. Назаренка головою 
Кіровоградської обласної державної адміністрації
Призначити НАЗАРЕНКА Андрія Валерійовича головою Кіровоградської обласної 

державної адміністрації.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
27 серпня 2020 року
№361/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення Р. Боднара з посади голови 
Черкаської обласної державної адміністрації

Звільнити БОДНАРА Романа Миколайовича з посади голови Черкаської обласної 
державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 серпня 2020 року
№362/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення С. Сергійчука головою  

Черкаської обласної державної адміністрації
Призначити СЕРГІЙЧУКА Сергія Івановича головою Черкаської обласної держав-

ної адміністрації.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
28 серпня 2020 року
№363/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення О. Музиченко з посади  

державного уповноваженого Антимонопольного 
комітету України

Звільнити МУЗИЧЕНКО Ольгу Валеріївну з посади державного уповноваженого 
Антимонопольного комітету України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 серпня 2020 року
№364/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення О. Музиченко першим  

заступником Голови Антимонопольного комітету 
України — державним уповноваженим

Призначити МУЗИЧЕНКО Ольгу Валеріївну першим заступником Голови Антимо-
нопольного комітету України — державним уповноваженим.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 серпня 2020 року
№365/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ОГОЛОШЕННЯ

ТОВ «Контакт-інформ» (ЄДРПОУ 36045376) у відповіднос-

ті  до Постанови Верховної Ради України №3809 «Про призна-

чення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 

року)» та Виборчого Кодексу України публікує наступні розцін-

ки за одиницю (секунду)  ефірного часу для розміщення мате-

ріалів передвиборної агітації в ефірі радіостанції  «Люкс ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00

ЧЕРНІГІВ 105,4 0,81

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

ТОВ «Радіо «Континент» (ЄДРПОУ 31815315) у відпо-

відності  до   Постанови Верховної Ради України №3809 

«Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 ро-

ці (25 жовтня 2020 року)» та Виборчого Кодексу України 

публікує наступні розцінки за одиницю (секунду)  ефір-

ного часу для розміщення матеріалів передвиборної агі-

тації в ефірі радіостанції  «МАКСИМУМ ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00

КИЇВ 94,2 4,05

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

ТОВ «ТРК «БЕЛКОМ» (ЄДРПОУ 32276619) у відпо-

відності  до   Постанови Верховної Ради України №3809 

«Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 ро-

ці (25 жовтня 2020 року)» та Виборчого Кодексу України 

публікує наступні розцінки за одиницю (секунду)  ефір-

ного часу для розміщення матеріалів передвиборної агі-

тації в ефірі радіостанції  «Люкс ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00

БІЛА ЦЕРКВА 104,3 0,56

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

ТОВ «Телерадіокомпанія «Радіо великих доріг» (ЄДРПОУ 

32355150) у відповідності  до   Постанови Верховної Ради Укра-

їни №3809 «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 

році (25 жовтня 2020 року)» та Виборчого Кодексу України пу-

блікує наступні розцінки за одиницю (секунду)  ефірного ча-

су для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі  

радіо станції  «Люкс ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00

ОЛЕКСАНДРІЯ 105,1 0,56

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

Приватне підприємство «Вісма-радіо-ТБ» (ЄДРПОУ 

24388823) у відповідності  до   Постанови Верховної Ра-

ди України №3809 «Про призначення чергових місцевих 

виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)» та Виборчо-

го Кодексу України публікує наступні розцінки за одини-

цю (секунду)  ефірного часу для розміщення матеріалів 

передвиборної агітації в ефірі  радіостанції  «Люкс ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00

КРЕМЕНЧУК 101,7 0,41

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

Приватне акціонерне товариство «Радіокомпанія 

Люкс» (ЄДРПОУ 23158131) у відповідності  до Поста-

нови Верховної Ради України №3809 «Про призначення 

чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 

року)» та Виборчого Кодексу України публікує наступні 

розцінки за одиницю (секунду)  ефірного часу для роз-

міщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі радіо-

станції  «Люкс ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00

КИЇВ 103,1 9,48

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

ТОВ Телерадіокомпанія «СВІТ» (ЄДРПОУ 24989553) 

у відповідності  до   Постанови Верховної Ради України 

№3809 «Про призначення чергових місцевих виборів у 

2020 році (25 жовтня 2020 року)» та Виборчого Кодексу 

України публікує наступні розцінки за одиницю (секунду)  

ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної 

агітації в ефірі радіостанції  «МАКСИМУМ ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00

Дніпро  107,7 1,90

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

Приватне підприємство «Агенція відеорішень»  

(ЄДРПОУ 36299802) у відповідності  до   Постанови Вер-

ховної Ради України №3809 «Про призначення чергових 

місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)» та 

Виборчого Кодексу України публікує наступні розцін-

ки за одиницю (секунду)  ефірного часу для розміщен-

ня матеріалів передвиборної агітації в ефірі радіостанції   

«МАКСИМУМ ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00

ЧЕРКАСИ 101 0,80

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

Дочірнє підприємство «Телевізійна та радіомовна компанія «Люкс»  
(ЄДРПОУ 36885235) у відповідності  до   Постанови Верховної Ради України 
№3809 «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жов-
тня 2020 року)» та Виборчого Кодексу України публікує наступні розцінки за 
одиницю (секунду)  ефірного часу для розміщення матеріалів передвибор-
ної агітації в ефірі радіостанції  «Люкс ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00

ХАРКІВ 105,2 2,81

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

Донецький апеляційний суд у м. Бахмуті повідомляє, що розгляд апеля-
ційної скарги прокурора відділу нагляду за додержанням законів Службою 
безпеки України та Державною прикордонною службою країни Вінницької 
області Сопруна В.В. на ухвалу Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області від 14.05.2020 про повернення обвинувального акта за ч. 1 ст. 
258-3 КК України відносно Балти Юлія Івановича, 04 травня 1987 року на-
родження, який зареєстрований та мешкає за адресою: Луганська область, 
м. Сєвердонецьк, вул. Вілєсова, 7а/65, призначений на 15 вересня 2020 ро-
ку на 10-00 годину.

Обвинуваченого Балту Ю.І. просимо з’явитися у судове засідання на за-
значену дату за адресою: м. Бахмут, вул. Свободи, 10.

Суддя В.В. Акуленко

ТОВ «Телерадіокомпанія «Ностальгія» (ЄДРПОУ 30632797) у відповід-
ності  до   Постанови Верховної Ради України №3809 «Про призначення чер-
гових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)» та Виборчого 
Кодексу України публікує наступні розцінки на одиницю (секунду)  ефірно-
го часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі радіостан-
ції  «Radio NOSTALGIE».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00

КИЇВ 99,0 5,36

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про надання Харківському науково-дослідному 

інституту судових експертиз ім. Засл. проф.  
М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України статусу 

національного наукового центру
Ураховуючи загальнодержавне значення наукових досліджень, які проводять-

ся Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф.  
М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, міжнародне визнання та вагомий вне-
сок цієї установи у розвиток судової експертизи і криміналістики, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Підтримати пропозицію Кабінету Міністрів України про надання Харківському 
науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Мі-
ністерства юстиції України статусу національного наукового центру і надалі іменува-
ти його — Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. 
М.С. Бокаріуса».

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 серпня 2020 року
№366/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 серпня 2020 р. № 762 
Київ

Деякі питання територіальних органів Державної 
служби з питань праці

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Ліквідувати як юридичні особи публічного права Головне управління Державної 

служби з питань праці у Донецькій області та Головне управління Державної служби 
з питань праці у Луганській області.

2. Утворити Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці 
як юридичну особу публічного права.

3. Установити, що:
Головне управління Державної служби з питань праці у Донецькій області та Го-

ловне управління Державної служби з питань праці у Луганській області, які ліквіду-
ються згідно з пунктом 1 цієї постанови, продовжують виконувати свої повноважен-
ня та функції до завершення здійснення заходів, пов’язаних з утворенням Східного 
міжрегіонального управління Державної служби з питань праці;

здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Головного управління Державної 
служби з питань праці у Донецькій області та Головного управління Державної служ-
би з питань праці у Луганській області згідно з пунктом 1 цієї постанови та утворен-
ням Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці згідно з 
пунктом 2 цієї постанови, покладається на Державну службу з питань праці;

Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, що утворю-
ється згідно з пунктом 2 цієї постанови, є правонаступником Головного управління 
Державної служби з питань праці у Донецькій області та Головного управління Дер-
жавної служби з питань праці у Луганській області, які ліквідуються згідно з пунк-
том 1 цієї постанови.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 серпня 2020 р. № 1051-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених  Міністерству у справах 

ветеранів на 2020 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійсни-

ти у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству у 
справах ветеранів на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозпо-

діл видатків за програмою 1501010 «Керівництво та управління у справах ветеранів» 
шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 8 264 тис. гривень та вста-
новлення на зазначену суму обсягу видатків розвитку.

2. Міністерству фінансів забезпечити після погодження Міністерством у справах 
ветеранів перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 
цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету вне-
сення відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 серпня 2020 р. № 1053-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству  

освіти і науки на 2020 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству осві-
ти і науки на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видат-
ків за програмою 2207010 «Керівництво та управління у сфері стандартів державної 
мови» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 950 тис. гривень та 
встановлення на зазначену суму видатків розвитку.

2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків, передбачено-

го пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань 
бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін 
до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 серпня 2020 р. № 1059-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду 
заступника Голови Державного агентства України  

з питань кіно
Погодитися з пропозицією Міністра культури та інформаційної політики України 

Ткаченка О. В. щодо необхідності призначення на вакантну посаду заступника Голови 
Державного агентства України з питань кіно шляхом укладання контракту про прохо-
дження державної служби.

Визначити Голову Державного агентства України з питань кіно Кудерчук М. М. 
уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 серпня 2020 р. № 1060-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду 
заступника Голови Державної митної служби 

України з питань цифрового розвитку, цифрових 
трасформацій і цифровізації

Погодитися з пропозицією Міністра фінансів Марченка С. М. щодо необхідності 
призначення на вакантну посаду заступника Голови Державної митної служби Укра-
їни з питань цифрового розвитку, цифрових трасформацій і цифровізації шляхом 
укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити першого заступника Міністра фінансів Улютіна Д. В. уповноваженою 
особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

До відома споживачів доводиться актуальна редакція типового (публічно-
го) договору постачання природного газу побутовим споживачам (далі — До-
говір),  зміненого згідно Постанови НКРЕКП від 10 червня 2020 року №1080, 
публікація якого відбулась Постачальником 25.07.2020 року на своєму сайті:  
http: energy.kyivgaz.ua у відповідності до вимог Правил постачання природного 
газу, затверджених Постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2496 зі змі-
нами.  

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
постачання природного газу побутовим споживачам

I. Загальні положення
1.1. Цей Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам 

(далі — Договір) є публічним і регламентує порядок та умови постачання природ-
ного газу Споживачу як товарної продукції Постачальником.

1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України «Про ри-
нок природного газу» та Правил постачання природного газу, затверджених по-
становою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року N 2496 (далі — Пра-
вила постачання), та є однаковими для всіх побутових споживачів України.

1.3. Цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням ви-
мог статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на невизначений строк 
у порядку, передбаченому Правилами постачання. Фактом укладення цього До-
говору є включення Постачальником Споживача до свого Реєстру споживачів по-
стачальника на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи 
на підставі заяви-приєднання, поданої Споживачем в установленому законодав-
ством порядку.

1.4. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають такі значення:
ЕІС-код — персональний код ідентифікації Споживача як суб’єкта ринку при-

родного газу, присвоєний йому в установленому порядку Оператором ГРМ, до га-
зових мереж якого підключений об’єкт Споживача;

заява-приєднання — письмова заява-приєднання до умов Договору, скла-
дена Споживачем відповідно до вимог Договору за формою, наведеною в до-
датку до цього Договору, що містить персоніфіковані дані щодо Споживача та є 
невід’ємною частиною Договору;

Оператор ГРМ — оператор газорозподільної системи, до газових мереж якого 
підключений об’єкт Споживача;

особистий кабінет — особиста веб-сторінка Споживача на веб-сайті Поста-
чальника, що містить персоніфіковані дані Споживача, статистичні дані про ці-
ни та нарахування і сплату за Договором та іншу інформацію, пов’язану з вико-
нанням Договору;

персоніфіковані дані — персоніфіковані дані щодо Споживача (П. І. Б.,  
ЕІС-код, види та способи розрахунку тощо), визначені в заяві-приєднанні, які є 
достатніми для проведення розрахунків за природний газ;

Постачальник — суб’єкт господарювання в особі Дочірнього підприємства 
«КиївГазЕнерджи» (найменування Постачальника), що здійснює діяльність з по-
стачання природного газу на підставі ліцензії на право провадження господар-
ської діяльності з постачання природного газу на території України, виданої по-
становою НКРЕКП від 18.05.2017 року № 674;

сайт Постачальника (сайт) — веб-сайт Постачальника в мережі Інтернет, що 
визначений в заяві-приєднанні, який містить чинну редакцію Договору та Пра-
вил постачання, а також загальні умови постачання (у тому числі ціни), права 
та обов’язки Постачальника та Споживача, зазначення актів законодавства, яки-
ми регулюються відносини між Постачальником та Споживачем, наявні способи 
досудового вирішення спорів з Постачальником та іншу необхідну інформацію;

Споживач — фізична особа, об’єкт якої фізично підключений до газорозпо-
дільної системи Оператора ГРМ.

Інші терміни, що не визначені в цьому Договорі, мають значення, передба-
чені Законом України «Про ринок природного газу» та Правилами постачання.

Надалі за текстом цього Договору Постачальник та Споживач, коли вживають-
ся окремо, іменуються — Сторона, коли спільно — Сторони.

II. Предмет Договору
2.1. За цим Договором Постачальник зобов’язується постачати природ-

ний газ Споживачу в необхідних для Споживача об’ємах (обсягах), а Споживач 
зобов’язується своєчасно сплачувати Постачальнику вартість природного газу у 
розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором.

2.2. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу є наяв-
ність у Споживача укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ дого-
вору розподілу природного газу, на підставі якого Споживач набуває право пра-
вомірно відбирати газ із газорозподільної системи.

Використання природного газу може здійснюватися Споживачем виключно на 
власні побутові потреби, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опа-
лення своїх жилих приміщень, що не включає професійну та комерційну діяль-
ність.

2.3. Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані 
ним, регулюються згідно із Законом України «Про ринок природного газу», Пра-
вилами постачання, Кодексом газотранспортної системи, затвердженим поста-
новою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493, Кодексом газорозподільних 
систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494.

III. Надійність та якість газопостачання
3.1. Для забезпечення безперервного постачання природного газу Споживачу 

Постачальник зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю природного газу 
в обсягах, які за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання 
природного газу Споживачем.

3.2. Постачальник зобов’язується забезпечити якість комерційних послуг, які 
надаються Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інфор-
мування Споживача про умови постачання, ціни на природний газ та вартість на-
даваних послуг, роз’яснення значення актів законодавства, якими регулюються 
відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, до-
кладання всіх можливих зусиль для вирішення спірних питань шляхом досудо-
вого врегулювання.

IV. Ціна, порядок обліку та оплати природного газу
4.1. Споживач розраховується з Постачальником за природний газ за ціною, 

що встановлюється Постачальником на рівні 4495,00 (чотири тисячі чотириста 
дев’яносто п’ять) гривень 00 коп. за 1000 (одну тисячу) куб.м, з урахуванням та-
рифу на транспортування та податку на додану вартість.

 Ціна газу за цим Договором встановлюється та змінюється (може бути змі-
нена) протягом дії цього Договору Постачальником в односторонньому поряд-
ку в зв`язку із зміною чинного законодавства, нормативних актів, що регулю-
ють ринок природного газу в Україні, в тому числі відміни Урядом спеціальних 
обов’язків із постачання природного газу побутовим споживачам, покладених на 
постачальників (ПСО), у разі ринкового коливання цін на природний газ, зміни 
вартості (ціни) послуг газотранспортного підприємства, змін у податковому зако-
нодавстві та інших чинників, що впливають на формування ціни природного га-
зу. Про зміну ціни на природний газ Постачальник повідомляє Споживача шля-
хом публікації на своєму сайті: http: energy.kyivgaz.ua інформації про ціну, зміну 
ціни (нову ціну) на природний газ та дату початку її застосування.  

Споживач, який продовжує отримувати послуги постачання природного га-
зу за опублікованими на сайті Постачальника цінами, фактом споживання під-
тверджує, що ціна газу встановлена та змінена Постачальником в порядку та на 
умовах, передбачених цим пунктом цього Договору, є погодженою Споживачем. 

4.2. Ціна на газ має зазначатися (зазначається) Постачальником у платіжних 
документах (рахунках та/або квитанціях абонентської книжки) про сплату послуг 
за цим Договором, у тому числі у разі її зміни.

У випадках застосування до Споживача диференційованих цін на природ-
ний газ суми, вказані в рахунках, відображають кожну таку диференційовану ці-
ну окремо.

4.3. Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць, крім 
випадків зміни постачальника природного газу.

4.4. Об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу Споживачем за 
розрахунковий період визначається одним із нижченаведених способів:

1) за даними Оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду, що міс-
тяться в базі даних Оператора газотранспортної системи та доведені Споживачу 
Оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу;

2) або за плановими величинами середньомісячного споживання газу в опа-
лювальний або міжопалювальний період.

Якщо об’єми (обсяги) постачання та споживання природного газу будуть ви-
значатись за плановими величинами, Постачальник зобов’язується не рідше од-
ного разу на шість місяців здійснювати звіряння фактичного об’єму (обсягу) спо-
живання природного газу за даними Оператора ГРМ та проводити відповідний 
перерахунок Споживачу.

За відхилення нарахованих сум за плановими величинами та величинами фак-
тичного споживання за даними Оператора ГРМ пеня не стягується.

4.5. Розрахунки Споживача за цим Договором здійснюються за рахунками та/
або квитанціями абонентської книжки Постачальника. Спосіб оплати має бути ви-
значений Споживачем в заяві-приєднанні.

При цьому Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за цим Дого-
вором через банківську платіжну систему, шляхом он-лайн переказу, поштового 
переказу, внесення готівки через касу Постачальника та в інший не заборонений 
чинним законодавством спосіб.

4.6. При розрахунку за квитанціями абонентської книжки Постачальника Спо-
живач самостійно розраховує суму платежу та сплачує його Постачальнику не 
пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Оплата рахунка Постачальника про сплату послуг за цим Договором має бути 
здійснена Споживачем в термін, визначений в рахунку, який не може бути мен-
шим п’яти робочих днів з моменту отримання Споживачем цього рахунка, який 
повинен бути сплачений не пізніше 25 числа місяця, наступного за розрахунко-
вим.

Усі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, ма-
ють містити чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що 
погоджені Сторонами цього Договору.

4.7. Оплата вартості послуг з газопостачання за цим Договором здійснюється 
Споживачем виключно шляхом перерахування коштів на поточний рахунок По-
стачальника.

Виключенням є постачальник, на якого в установленому законодавством по-
рядку покладені спеціальні обов’язки, якому кошти мають перераховуватися на 
поточний рахунок зі спеціальним режимом використання.

Поточний рахунок (зокрема зі спеціальним режимом використання) зазнача-
ється у платіжних документах Постачальника, у тому числі у разі його зміни.

4.8. У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати природного газу Спожи-
вач вносить плату за цим Договором в установленому законодавством порядку.

 4.9. Якщо Споживач не здійснив оплату за цим Договором протягом деся-
ти днів після встановленого строку, Постачальник має право здійснити заходи 
з припинення постачання природного газу Споживачу у порядку, визначеному 
Правилами постачання, крім випадку отримання ним на інформаційній платфор-
мі оператора газотранспортної системи повідомлення про намір його споживача 
змінити постачальника. 

У разі порушення Споживачем строків оплати за цим Договором він сплачує 
пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний 
розмір нарахованої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми бор-
гу. Нарахування пені здійснюється починаючи з першого робочого дня, наступ-
ного за останнім днем граничного строку здійснення оплати за цим Договором. 

4.10. У разі виникнення у Споживача заборгованості за послуги з газопоста-
чання за цим Договором Споживач може звернутися до Постачальника із заявою 
про складення графіка погашення заборгованості на строк не більше 12 місяців 
та за вимогою Постачальника подати довідки, що підтверджують неплатоспро-
можність Споживача. Графік погашення заборгованості оформлюється окремим 
договором про реструктуризацію заборгованості. Укладення Сторонами та до-
тримання Споживачем графіка погашення заборгованості не звільняє Спожива-
ча від здійснення поточних платежів за цим Договором. 

У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право 
грошові кошти, отримані від Споживача в поточному розрахунковому періоді, за-
рахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача відповідно до 
черговості її виникнення. Укладення сторонами та дотримання споживачем узго-
дженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання 
поточних зобов’язань за договором. 

У разі недотримання графіка погашення заборгованості або прострочення 
оплати поточних платежів Постачальник має право здійснити заходи з припи-
нення постачання природного газу Споживачу у порядку, визначеному Прави-
лами постачання.

4.11. Якщо Споживач не погоджується з рахунком Постачальника (не згоден 
із розрахованою сумою тощо) та має намір оскаржувати його, Споживач сплачує 
рахунок у тій частині, що ним не оспорюється. 

При цьому Споживач у зручний для нього спосіб (за телефоном, визначеним 
на сайті Постачальника, через особистий кабінет або письмово) має звернутися 
до Постачальника за відповідними роз’ясненнями. 

У разі отримання такого звернення Постачальник зобов’язується невідклад-
но та у термін, достатній для його аналізу (не перевищуючи терміни, встанов-
лені законодавством), надати відповідне роз’яснення чи здійснити перерахунок 
Споживачу. 

До вирішення спору по суті величина нарахування встановлюється відповід-
но до даних Постачальника.

4.12. Якщо Споживач буде ініціювати розірвання чи припинення цього Дого-
вору, він має в установленому Правилами постачання порядку попередити про 
це діючого Постачальника та повністю розрахуватися з ним відповідно до 3 умов 
цього Договору (крім випадків зміни діючого постачальника природного газу).

V. Права та обов’язки Споживача
5.1. Споживач має право:
1) отримувати послуги постачання природного газу на умовах, зазначених у 

цьому Договорі;
2) у чіткий та прозорий спосіб безоплатно отримувати всю інформацію сто-

совно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про 
ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу 
інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законо-
давства та/або цього Договору;

3) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного 
споживання природного газу;

4) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних 
з виконанням цього Договору;

5) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору, за-
віреної печаткою (за наявності) Постачальника;

6) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випад-
ку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведен-
ня звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим До-
говором порядку;

7) проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного ак-
та;

8) перейти на постачання природного газу до іншого постачальника; 
9) за умови відсутності заборгованості за цим Договором перед Постачальни-

ком достроково призупинити чи розірвати цей Договір у встановленому цим До-
говором порядку, крім випадків зміни постачальника відповідно до Правил по-
стачання;

10) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачаль-
ника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на 
умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;

11) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Спо-
живачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником 
своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до чинних нормативно-право-
вих актів та/або цього Договору;

12) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами та 
цим Договором.

5.2. Споживач зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасну та повну оплату послуг Постачальника згідно з 

умовами цього Договору;
2) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Опе-

ратором ГРМ для набуття права правомірного відбору газу із газорозподільної 
системи та фізичної доставки газу до межі балансової належності об’єкта Спо-
живача;

3) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікова-
них даних в заяві-приєднанні;

4) раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газо-
вими приладами і пристроями та використовувати отриманий природний газ ви-
ключно для власних побутових потреб;

5) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
6) не пізніше ніж за двадцять один день до звільнення приміщення або повно-

го припинення споживання природного газу письмово повідомити Постачальни-
ка про розірвання цього Договору та розрахуватися за спожитий природний газ;

7) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обся-
гів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні до-
кументи на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати;

8) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконан-
ням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Поста-
чальником, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або цього До-
говору;

9) здійснити відповідні заходи з укладання договору постачання природного 
газу з іншим постачальником у разі отримання від діючого Постачальника пові-
домлення про неможливість подальшого виконання цього Договору;

10) безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де роз-
ташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представників Постачальни-
ка після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння по-
казань фактично використаних обсягів природного газу;

11) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинними нормативно-
правовими актами та цим Договором, у тому числі обов’язок зі сплати остаточно-
го рахунку після зміни постачальника.

VI. Права і обов’язки Постачальника
6.1. Постачальник має право:
1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;
2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних докумен-

тів;
3) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та 

на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;
4) безперешкодного доступу до лічильників газу Споживача для перевірки по-

казань фактично використаних Споживачем обсягів природного газу;
5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів 

природного газу з підписанням відповідного акта;
6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачаль-

ником у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем сво-
їх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чин-
ного законодавства;

7) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим 
Договором.

6.2. Постачальник зобов’язується:
1) забезпечити безперервне постачання природного газу в порядку та на умо-

вах, передбачених цим Договором;
2) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу 

відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору;
3) обчислювати і виставляти рахунки Споживачу за поставлений природний 

газ відповідно до вимог, передбачених цим Договором;
4) надавати Споживачу інформацію про свої послуги, ціни на природний газ, 

порядок оплати за спожитий природний газ, іншу інформацію, що вимагаєть-
ся чинними нормативно-правовими актами, а також інформацію про ефективне 
споживання природного газу. Така інформація оприлюднюється на сайті Поста-
чальника і безкоштовно надається Споживачу на його запит;

5) публікувати на сайті (і в передбачених законодавством випадках в засо-
бах масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на природний газ 
за п’ять днів до введення її у дію, але не пізніше 01 числа розрахункового місяця;

6) видавати Споживачеві безоплатно розрахункові книжки з бланками квитан-
цій, платіжні документи та форми звернень;

7) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Спожива-
ча, зокрема з питань нарахувань за природний газ, і за наявності відповідних під-
став задовольняти його вимоги;

8) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості пере-
дачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов’язані з виконанням цьо-
го Договору;

9) приймати плату за надані послуги будь-яким із способів, що передбаче-
ні цим Договором;

10) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або 
неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;

11) інформувати Споживача про умови гарантованого постачання природного 
газу постачальником, на якого в установленому законодавством порядку покла-
дені спеціальні обов’язки із постачання природного газу побутовим споживачам;

12) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;
13) протягом трьох днів від дати, коли Постачальнику стало відомо про не-

спроможність продовжувати постачання природного газу Споживачу, він 
зобов’язується поінформувати Споживача про його право:

вибрати іншого постачальника та про наслідки невиконання цього;
перейти до постачальника, на якого в установленому порядку покладені спе-

ціальні обов’язки (за його наявності), який не має права відмовити Споживачу в 
укладанні договору постачання природного газу;

на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неможливістю подальшого ви-
конання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;

14) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законо-
давством та/або цим Договором.

VII. Порядок припинення та відновлення газопостачання
7.1. За умови порушення Споживачем строків оплати за цим Договором, у 

тому числі за графіком погашення заборгованості та після встановленого цим 
Договором терміну, Постачальник має право у випадках та порядку, визначених 
Правилами постачання, здійснити заходи з припинення постачання природного 
газу, крім випадку отримання ним на інформаційній платформі оператора газо-
транспортної системи повідомлення про намір його споживача змінити поста-
чальника.

7.2. Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов’язку сплати-
ти заборгованість Постачальнику за цим Договором.

7.3. Відновлення газопостачання Споживачу може бути здійснено за умови по-
вного розрахунку Споживача за послуги з газопостачання за цим Договором або 
складання Сторонами графіка погашення заборгованості на умовах цього Дого-
вору та відшкодування витрат Постачальника на припинення та відновлення га-
зопостачання.

7.4. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити газопостачання на 
об’єкт Споживача чи його окремі газові прилади для проведення ремонтних ро-
біт, реконструкції чи технічного переоснащення тощо, Споживач має звернути-
ся до Оператора ГРМ.

VIII. Відповідальність Сторін
8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим До-

говором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чин-
ним законодавством.

8.2. Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків, а 
Споживач відшкодовує збитки, понесені Постачальником, виключно у разі:

порушення Споживачем строків розрахунків з Постачальником — в розмірі, 
погодженому Сторонами в цьому Договорі;

відмови Споживача надати представнику Постачальника доступ до свого 
об’єкта, що завдало Постачальнику збитків, — в розмірі фактичних збитків По-
стачальника.

8.3. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем у 
зв’язку з припиненням постачання газу Споживачу Оператором ГРМ на виконан-
ня неправомірного доручення Постачальника, в обсягах, передбачених Правила-
ми постачання.

8.4. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або роз-
поділі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або 
розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке 
погіршення якості природного газу, що сталося з вини відповідального систем-
ного оператора.

8.5. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, 
а також відшкодування збитків встановлюється Правилами постачання.

8.6. За умови порушення Споживачем строків оплати за цим Договором Спо-
живач сплачує Постачальнику пеню, яка нараховується відповідно до умов цього 
Договору, починаючи з 26 числа місяця, наступного за розрахунковим.

IX. Порядок розв’язання спорів
9.1. Сторони намагаються вирішити всі спори та розбіжності стосовно вико-

нання умов цього Договору шляхом переговорів.
9.2. У разі недосягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів Сто-

рони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора чи 
його територіального підрозділу та/або передати спір на вирішення суду.

9.3. Врегулювання спорів Регулятором чи його територіальним підрозділом 
здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до 
Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на 
вирішення спору в судовому порядку.

X. Форс-мажор
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне неви-

конання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком непе-
реборної сили (форс-мажорних обставин).

10.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідво-
ротні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, перед-
бачених умовами цього Договору.

10.3. Строк виконання зобов’язань за цим Договором відкладається на строк 
дії форс-мажорних обставин.



1 вересня 2020 року, вівторок, № 168 www.ukurier.gov.ua 11

ОГОЛОШЕННЯ
10.4. Сторони зобов’язані негайно повідомити про форс-мажорні обставини та протягом чотирнадцяти днів з дня їх ви-

никнення надати підтвердні документи щодо їх настання відповідно до законодавства.
10.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за послу-

ги, які були надані до їх виникнення.
XI. Строк дії Договору та інші умови

11.1. Цей Договір укладається на невизначений строк та вважається укладеним з моменту реєстрації споживача в Реє-
стрі споживачів постачальника на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи. 

Постачання за цим Договором здійснюється з дня реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника на інфор-
маційній платформі оператора газотранспортної системи. При цьому у випадку зміни постачальника постачання за цим До-
говором здійснюється з дня, наступного за днем реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника на інформацій-
ній платформі оператора газотранспортної системи. 

Постачальник може відмовити Споживачу (за умови виконання Споживачем вимог Правил постачання) в укладенні до-
говору у зв’язку із наявною заборгованістю за поставлений природний газ перед будь-яким постачальником у минулих пе-
ріодах або відсутності можливості у Постачальника постачати природний газ.

11.2. У разі внесення в установленому законодавством порядку змін до змісту Типового договору постачання природно-
го газу побутовим споживачам, затвердженого Регулятором, Сторони погоджуються з такими змінами у цьому Договорі.

11.3. За умови відсутності заборгованості та виконання своїх зобов’язань перед Постачальником Споживач має право 
розірвати цей Договір в будь-який час без сплати будь-яких штрафних санкцій чи іншої фінансової компенсації Постачаль-
нику шляхом надання Постачальнику одностороннього письмового повідомлення щонайменше за три тижні до бажаної да-
ти розірвання, крім випадків зміни постачальника відповідно до Правил постачання. Розірвання (припинення дії) цього До-
говору не звільняє Споживача від обов’язку сплатити заборгованість Постачальнику за цим Договором.

11.4. Постачальник (крім постачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов’язки з постачан-
ня природного газу побутовим споживачам) має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір лише у разі при-
пинення газопостачання Споживачу у випадках, передбачених цим Договором та Правилами постачання, шляхом надан-
ня Споживачу письмового повідомлення про намір розірвати цей Договір щонайменше за тридцять днів до бажаної дати 
розірвання.

11.5. Дія цього Договору також припиняється у разі:
1) анулювання ліцензії постачальника на постачання природного газу;
2) банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальником;
3) зміни власника об’єкта Споживача.
4) реєстрації споживача в Реєстрі споживачів іншого постачальника на інформаційній платформі оператора газотран-

спортної системи у порядку, визначеному Правилами постачання та Кодексом газотранспортної системи, затвердженим 
постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493. У такому випадку дія цього Договору припиняється на наступний 
день після реєстрації споживача в Реєстрі іншого постачальника.

11.6. У разі якщо об’єкт споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб, укладається один договір з одним 
із співвласників (користувачів) за умови письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відміт-
ка в заяві-приєднанні.

11.7. У разі звільнення займаного приміщення (остаточного припинення користування природним газом) Споживач 
зобов’язаний повідомити про це Постачальника не пізніше ніж за двадцять один день до дня звільнення приміщення (оста-
точного припинення користування природним газом) та остаточно з ним розрахуватись за цим Договором до вказаного 
Споживачем дня звільнення приміщення (остаточного припинення користування природним газом) включно.

У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Споживачем Постачальника про звільнення приміщення (оста-
точне припинення користування природним газом) Споживач зобов’язаний здійснювати оплату послуг за цим Договором, 
виходячи з умов цього Договору.

11.8. Усі повідомлення за цим Договором вважаються зробленими належним чином у разі, якщо Постачальником на 
своєму сайті опубліковано актуальну редакцію Договору, а також інформацію про зміну ціни на природний газ за п’ять днів 
до введення її в дію, але не пізніше 01 числа розрахункового місяця. 

Споживач зобов’язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначе-
них в заяві-приєднанні в письмовій формі шляхом надсилання рекомендованого листа або особисто за зазначеною в цьо-
му Договорі адресою Постачальника. 

Реквізити Постачальника
Дочірнє підприємство «КиївГазЕнерджи»
01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 4Б
Код ЄДРПОУ: 39835779
Рахунок UA983226690000026039300016928
МФО 322669  в філії ГУ АТ «Ощадбанк»   
по м. Києву та Київській області        
Телефон: 495-94-65
Директор А.О. Титаренко

Додаток
до Типового договору постачання природного
газу побутовим споживачам
(пункт 1.3 розділу І)
Постачальнику:
Дочірньому підприємству «КиївГазЕнерджи»
(назва Постачальника)
Споживач: __________________________________
(П.І.Б. та ідентифікаційний номер (за наявності))

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам

Ознайомившись з умовами Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого по-
становою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2500 (далі — Договір), на офіційному сайті НКРЕКП, сайті Постачальника в 
мережі Інтернет за адресою: http: energy.kyivgaz.ua та в друкованому виданні, що публікується в межах території ліцензо-
ваної діяльності, газеті «Урядовий кур’єр» від 1 вересня 2020 року  № 167, приєднуюсь до умов Договору з такими нижче-
наведеними персоніфікованими даними.

Персоніфіковані дані Споживача:
1 Вид об’єкта (приватний будинок, квартира, комунальна квартира, 

літня кухня тощо)
 

2 Адреса об’єкта  
3 Найменування Оператора ГРМ, з яким Споживач уклав договір 

розподілу природного газу
 

4 ЕІС-код, присвоєний Оператором ГРМ згідно з вимогами Кодексу 
газорозподільних систем

 

Також цим підтверджую, що не маю простроченої заборгованості за спожитий природний газ перед попереднім поста-
чальником та усвідомлюю невідворотність відповідальності, визначеної цивільним та кримінальним законодавством, у ра-
зі надання недостовірної інформації.

За Договором розрахунок Cпоживача за природний газ здійснюється*:
На підставі даних Оператора ГРМ про об’єм (об-
сяг) газу, визначений за договором  
розподілу природного газу, за підсумками місяця

_____________ 
(так/ні)

____________________ 
(підпис Споживача, який
підтверджує його згоду)

За плановою величиною середньомісячного спо-
живання природного газу на рівні**

_________________ 
(в опалювальний період)

________________ 
(у міжопалювальний період)

____________________ 
(підпис Споживача, який
підтверджує його згоду)

____________ 
* Необхідно обрати лише один з варіантів.
** Постачальник зобов’язується не рідше одного разу на шість місяців здійснювати звіряння фактичного об’єму (обсягу) 
газу за даними Оператора ГРМ та здійснювати відповідний перерахунок Споживачу.

Спосіб оплати за цим Договором:
За квитанціями розрахункової книжки  
Постачальника

_____________ 
(так/ні)

____________________ 
(підпис Споживача, який
підтверджує його згоду)

За платіжними документами (рахунками), 
які виписує Постачальник

_____________ 
(так/ні)

____________________ 
(підпис Споживача, який
підтверджує його згоду)

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:
______________ 

(дата)
_________________________ 

(особистий підпис)
______________________ 

(П.І.Б. Споживача)

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним за-
конодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодав-
ством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

Примітки:
1. За наявності іншого співвласника об’єкта Споживача або за відсутності у Споживача документа, яким власник (спів-

власник) об’єкта уповноважує його на укладання Договору, заява-приєднання додатково має містити погоджувальний під-
пис такого власника (співвласника).

2. Якщо Постачальником є суб’єкт господарювання, на якого відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природ-
ного газу» покладені спеціальні обов’язки із постачання природного газу побутовим споживачам, заява-приєднання має 
містити нижченаведену інформацію:

Порядковий 
номер

Прізвище, ім’я 
та по батькові пільговика

Розмір пільги Підтвердний документ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

УХВАЛА
26 серпня 2020 року 

Київ
справа № 580/2371/20

адміністративне провадження № Пз/9901/21/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: 

судді-доповідача — Бучик А.Ю.,
суддів: Желєзного І.В., Рибачука А.І., Стрелець Т.Г., Шарапи В.М., 

розглянувши подання судді Черкаського окружного адміністративного суду Гайдаш В.А. від 29 липня 2020 року про 
розгляд Верховним Судом адміністративної справи №580/2371/20 за позовом ОСОБА 1 до Головного управління Пенсій-
ного фонду України в Черкаській області про визнання протиправною бездіяльності, зобов’язання провести нарахуван-
ня та виплату підвищення до пенсії, як зразкової справи, а також матеріали типових справ,

ВСТАНОВИВ:
До Верховного Суду надійшло подання судді Черкаського окружного адміністративного суду Гайдаш В.А. про розгляд 

адміністративної справи №580/2371/20 за позовом ОСОБА 1 до Головного управління Пенсійного фонду України у Чер-
каській області (далі — ГУ ПФУ у Черкаській області, відповідач) про визнання дій протиправними та зобов’язання вчи-
нити певні дії, як зразкової.

Доцільність розгляду цієї справи Верховним Судом як зразкової обґрунтовано тим, що у провадженні Черкаського 
окружного адміністративного суду станом на 29.07.2020 знаходяться типові справи    (більше 100), що мають ознаки да-
ної справи: позивач – особа, яка отримує пенсію та має статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської ката-
строфи та проживає у зоні посиленого радіоекологічного контролю (4 зона) внаслідок Чорнобильської катастрофи; від-
повідач — один і той самий суб’єкт владних повноважень — територіальний орган Пенсійного фонду України, на облі-
ку в якому перебуває пенсіонер; предмет спору — рішення, дії (бездіяльність) відповідача щодо відмови у нарахуван-
ні та виплаті з 17.07.2018 підвищення до пенсії, який проживає на території зони посиленого радіоекологічного контро-
лю, у розмірі, визначеному статтею 39 Закону №796-ХІІ, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі (згідно із Зако-
ном про Державний бюджет України на відповідний рік). Спір у вказаних справах виник з аналогічних підстав, у відно-
синах, що регулюються одними нормами права, зокрема:  №580/2619/20; №580/2592/20; №580/2591/20; №580/2614/20; 
№580/2578/20; №580/2567/20; №580/2568/20; №580/2561/20; №580/2610/20; №580/2620/20 та інші (більше 100).

Суддя, який звернувся з поданням, вказує, що з огляду на кількість проваджень в Черкаському окружному адміні-
стративному суді щодо розгляду подібних спорів, зважаючи, що право на належний розмір пенсії може розглядатися 
в контексті передбаченого ст. 1 Протоколу першого Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод пра-
ва на мирне володіння своїм майном, вирішення вказаної справи має істотне значення для правозастосовчої практики.

Відтак, із вирішенням Верховним Судом як судом першої інстанції даної категорії спорів буде постановлено зразкове 
рішення та буде встановлено єдину практику, а судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконан-
ня всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фі-
зичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на території України.

Провадження у зазначеній справі відкрито ухвалою судді Черкаського окружного адміністративного суду Гайдаш В.А. 
від 06 липня 2020 року.

У позовній заяві позивачка просить:
— визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо ненарахування та невиплати з 17.07.2018 підвищення до її 

пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території зони посиленого радіоекологічного контролю, у розмі-
рі, визначеному статтею 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» №796-ХІ від 28.02.1991 (далі — Закон №796-ХІ);

— зобов’язати відповідача здійснити з 17.07.2018 нарахування та виплату підвищення до її пенсії як непрацюючому 
пенсіонеру, який проживає на території зони посиленого радіоекологічного контролю, у розмірі, визначеному статтею 
39 Закону №796-ХІІ, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі (згідно із Законом про Державний бюджет Украї-
ни на відповідний рік).

Звернення з таким позовом до суду обґрунтовано тим, що позивачка має статус особи, яка постраждала внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, є непрацюючою пенсіонеркою та проживає у АДРЕСА 1, яке відповідно до Переліку насе-
лених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (до набрання чин-
ності Законом України від 28.12.2014 №76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких за-
конодавчих актів України») відносилось до зони посиленого радіоекологічного контролю (4 зона), тому, враховуючи рі-
шення Конституційного Суду України від 17.07.2018 №6-р/2018, позивачка вважає, що має право на щомісячне отриман-
ня підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, вста-
новленого ст. 39 Закону №796-ХІІ, у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Однак, відповідач відмовив їй у нараху-
ванні та виплаті вказаного підвищення до пенсії.

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за якою надійшло подання про її розгляд як зразко-
вої, Верховний Суд дійшов висновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначених пунктом 21 частини пер-
шої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС України), оскільки:

позивачами у них є пенсіонери, які мають статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи та 
проживають на території, яка відповідно до Переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднен-
ня внаслідок Чорнобильської катастрофи (до набрання чинності Законом України від 28.12.2014 №76-VIII «Про внесен-
ня змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України») відносилось до зони посилено-
го радіоекологічного контролю (4 зона);

відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень (територіальний орган Пенсійного фонду Украї-
ни), на пенсійному обліку якого перебувають позивачі;

спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними нормами права (у зв’язку з невиплатою тери-
торіальним органом Пенсійного фонду України підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на те-
риторіях радіоактивного забруднення, встановленого частиною другою ст.39 Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному висловлені, але однакові по суті: визнати протиправною без-
діяльність та зобов’язати відповідача провести нарахування та виплату підвищення до пенсії непрацюючим пенсіоне-
рам).

Відповідно до частини п’ятої статті 290 КАС України Верховний Суд вирішує зразкові справи за правилами спрощено-
го позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 263 КАС України справи щодо оскарження фізичними особами рішень, 
дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, 
одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим держав-
ним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допо-
моги, захисту, пільг суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників спра-
ви (у письмовому провадженні).

Відповідно до частини другої статті 263 КАС України справи, визначені частиною першою цієї статті, суд розглядає у 
строк не більше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, передбачені частиною третьою статті 291 КАС 
України, якою встановлено, що при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні 
Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, 
викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Згідно з частиною одинадцятою статті 290 КАС України рішення Верховного Суду у зразковій справі підлягає пере-
гляду Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду рішень в апеляційному порядку, визначеному цим 
Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 257 — 263, 290 КАС України, 
УХВАЛИВ:
1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за позовом ОСОБА 1 до Головного управління Пенсій-

ного фонду України в Черкаській області про визнання протиправною бездіяльності, зобов’язання провести нарахуван-
ня та виплату підвищення до пенсії.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п’яти суддів.
3. Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сторін на 23 вересня 2020 року в приміщенні суду за 

адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.
4. Роз’яснити відповідачу його право на подання відзиву на позовну заяву та доказів, які підтверджують обставини, 

на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і до-
даних до нього доказів позивачу, протягом п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

5. Роз’яснити позивачу його право на подання до суду відповіді на відзив та документів, що підтверджують надіслан-
ня (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів відповідачу, протягом п’ятнадцяти днів з дня відкриття про-
вадження у справі.

6. Роз’яснити відповідачу його право на подання до суду заперечень проти відповіді на відзив і документів, що під-
тверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до нього доказів позивачу, протягом п’ятнадцяти днів з дня від-
криття провадження у справі.

7. Повідомити сторін, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення та пояснення повинні від-
повідати вимогам частин другої — четвертої статті 162 КАС України.

8. Повідомити сторін, що інформацію у справі, яка розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному 
веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за адресою: supreme.court.gov.ua.

9. Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій справі на офіційному веб-порталі судової влади 
України, а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.

10. Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважається, що всі заінтересовані особи належним чином 
повідомлені про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач                                      (підпис)    А.Ю. Бучик
судді                                                 (підпис)    І.В. Желєзний
    (підпис)    А.І. Рибачук
                                                       (підпис)    Т.Г. Стрелець
    (підпис)    В.М. Шарапа
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ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +15 +20 +25 +30 Черкаська +14 +19 +31 +36
Житомирська +13 +18 +24 +29 Кіровоградська +15 +20 +31 +36
Чернігівська +14 +19 +25 +30 Полтавська +14 +19 +31 +36
Сумська +14 +19 +26 +31 Дніпропетровська +15 +20 +32 +37
Закарпатська +11 +16 +21 +26 Одеська +17 +22 +31 +36
Рівненська +11 +16 +21 +26 Миколаївська +17 +22 +31 +36
Львівська +10 +15 +20 +25 Херсонська +16 +21 +32 +37
Івано-Франківська +10 +15 +20 +25 Запорізька +16 +21 +32 +37
Волинська +10 +15 +20 +25 Харківська +14 +19 +31 +36
Хмельницька +11 +16 +22 +27 Донецька +15 +20 +32 +37
Чернівецька +11 +16 +21 +26 Луганська +13 +18 +31 +36
Тернопільська +11 +16 +21 +26 Крим +15 +20 +29 +34
Вінницька +13 +18 +29 +34 Київ +17 +19 +27 +29

Укргiдрометцентр

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове 
засідання, яке відбудеться о 12 годині 00 хвилин 09 вересня 2020 року в 
приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, 
обвинувачену Губарєву Катерину Юріївну, 05 липня 1983 року народжен-
ня, в рамках кримінального провадження № 22014000000000242, внесе-
ного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2014 року, за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Є.О. Мартинов

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Люкайті-
са Д.В. за ч. 1 ст. 110 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досу-
дових розслідувань за №22015101110000037 від 26.02.2015 року, розгляд 
якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться, 08.09.2020 
року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 31 А, каб. №501, в яке ви-
кликається обвинувачений Люкайтіс Дмитро Володимирович, який прожи-
ває за адресою: Російська Федерація, м. Москва, вул. Баришиха, буд. 25, 
корп. 1, кв. 323.

Суддя Щебуняєва Л.Л.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження відносно Мухутдінова Дмитра Михайловича, 
17.09.1988 р.н., по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 408 ч. 1 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Мухутдінов 
Дмитро Михайлович, 17.09.1988 р.н., обвинувачений у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 408 ч. 1 КК України, яке 
відбудеться 10 вересня 2020 року о 12.15 год. в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, під 
головуванням судді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Смолянова Михайла Олек-
сандровича, 06.10.1956 р.н., який на даний час проживає за адресою: Укра-
їна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Московська, 18/4, кв. 2, обвинувачено-
го у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, призначене 07.09.2020 року о 
09 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що по-
свідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в 
приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Севастопольська, 7/13.

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

Суддя Коляденко П.Л.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Тіткова Сергія Яковича, 
15.03.1952 р.н. (який зареєстрований за адресою: Україна, АР Крим, м. Сім-
ферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11), обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, призначене 11 вересня 2020 року о 13 год. 40 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що по-
свідчує особу.

Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщен-
ні  Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севасто-
польська, 7/13.

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

Суддя Коляденко П.Л.

Приватне акціонерне товариство  «Телерадіокомпанія Люкс» (ЄДРПОУ 20765851) у відповідності до По-

станови Верховної Ради України №3809 «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 

2020 року)» та Виборчого Кодексу України публікує наступні розцінки за одиницю (секунду)  ефірного часу 

для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі:

24 телеканалу новин:

Місто 00:00-24:00

ЛЬВІВ 28,00

СУПУТНИК 120,00

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

 Радіостанції  «Люкс ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00
ДНІПРО 100,5 2,81
ЖИТОМИР 107,7 0,75
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 103,8 1,00
КРОПИВНИЦЬКИЙ 107,2 0,63
ПОКРОВСЬК 92,5 0,81
КРИВИЙ РІГ 91,6 0,56
ЛУЦЬК 106,9 1,00
ЛЬВІВ 104,7 3,59
МИКОЛАЇВ 107,1 1,00
ПОЛТАВА 99,5 0,75
РІВНЕ 90,9 1,00
ТЕРНОПІЛЬ 104,5 1,25
УЖГОРОД 105,2 0,75
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 101,2 1,00
ЧЕРКАСИ 106,1 1,00
ЧЕРНІВЦІ 102,4 1,25
МЕРЕЖА 19,16
Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Рябкова Олександра Павло-
вича для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР за №42016010000000284 віднос-
но Рябкова Олександра Павловича, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, та повідомляє, що ухвалою Святошинського 
районного суду м. Києва від 07.02.2018 року прийня-
то рішення про здійснення судового розгляду у фор-
мі спеціально судового провадження, яке відбудеть-
ся 09.09.2020 року о 10.30 годин в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

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

Суддя Оздоба М.О.

ТОВ «Телерадіокомпанія «Праймедіа» (ЄДРПОУ 31362476) у відповідності до Постанови Верховної Ради 
України №3809 «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)» та Вибор-
чого Кодексу України публікує наступні розцінки за одиницю (секунду)  ефірного часу для розміщення мате-
ріалів передвиборної агітації в ефірі радіостанції  «МАКСИМУМ ФМ»

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00
ЛЬВІВ 102,1 2,09
РІВНЕ 90 0,80

ТЕРНОПІЛЬ 88,1 1,05
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 104,7 0,80

ЛУЦЬК 88,7 0,80
ПОЛТАВА 92,4 0,60
МЕРЕЖА 6,14

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Самойлову Олену Василівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за №42016000000003292 відносно Самойлової 
Олени Василівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, 
що ухвалою Святошинського районного суду м. Ки-
єва від 10.11.2017 року прийнято рішення про здій-
снення судового розгляду у формі спеціального су-
дового провадження, яке відбудеться 09.09.2020 ро-
ку о 10.00 годин в приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Я. Коласа, 27-А.

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

Суддя Оздоба М.О.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Полєтаєва Олексан-

дра Миколайовича як обвинуваченого на 12 год. 00 хв. 08 вересня 2020 ро-

ку у кримінальному провадженні за № 420151103500001201 від 08 вересня 

2015 року за обвинуваченням Полєтаєва Олександра Миколайовича у вчи-

ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 

КК України за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 45.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 

відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Мельниченко Л.А.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання, яке 
відбудеться о 09 годині 00 хвилин 09 вересня 2020 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвинуваченого 
Пальчука Валерія Васильовича, 27 квітня 1958 року народження, в рамках 
кримінального провадження № 42016010000000283, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2016 року, за ознаками вчинен-
ня кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

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

Суддя Є.О. Мартинов

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Єгоров Сергій 
Вікторович, 16.05.1957 року народження, обвинувачений у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 08 вересня 2020 року о 16:40 год. в приміщенні Солом’янського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 
26, під головуванням судді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапортова Станіслава Во-
лодимировича, 16.02.1967 року народження (який зареєстрований за адре-
сою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 49, кв. 202, на даний час проживає за 
адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Щорса, 20, кв. 2), обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, що призначене на 07.09.2020 року о 09 
год. 30 хв.

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

Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в 
приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Севастопольська, 7/13.

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

Суддя Коляденко П.Л.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену 
Альошину Світлану Михайлівну для розгляду кримінального провадження з 
дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до 
ЄРДР за № 42016000000004018 відносно Альошиної Світлани Михайлівни, 
обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та 
повідомляє, що судове засідання відбудеться 07.09.2020 р. о 10 год. 00 хв. в 
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань № 5.

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

Суддя Бандура І.С.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого 
Кудряшова Петра Яковича для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР №22018011000000010 від 21.02.2018 відносно Кудряшова 
Петра Яковича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, та повідомляє, що ухвалою Святошинського районного су-
ду м. Києва від 26.05.2020 року прийнято рішення про здійснення судово-
го розгляду у формі спеціального судового провадження, яке відбудеться 
08.09.2020 року о 10.00 годин в приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

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

Суддя Оздоба М.О.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Зінькова Віктора Іванови-
ча, 09.04.1970 року народження (який зареєстрований та проживає за адре-
сою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленко, б.2), обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, що призначене на 11.09.2020 року о 13 
год. 50 хв.

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

Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в 
приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Севастопольська, 7/13а».

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

Суддя Коляденко П.Л.
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