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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ КОБОЛЄВ:
«Принципова домовленість 

щодо поступового 
зростання ціни й 

виведення українського 
ринку на так званий 

повний імпортний 
паритет до квітня 

2020 року є».

Експортери 
дихатимуть вільніше 

ІМІДЖ. Експортний бренд України, за допомогою якого наші 
товари й послуги просуватимуться на міжнародні ринки, пре-
зентував перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного 
розвитку і торгівлі Степан Кубів.

«Експортний бренд допоможе покупцям у всьому світі кра-
ще впізнавати українську продукцію. Це зможе об’єднати різні 
за асортиментом і типом товари та послуги під єдину візуаль-
ну концепцію та стилістику. Так буде створено додатковий ві-
зуальний зв’язок між різними галузями та секторами. Що, сво-
єю чергою, сприятиме торгівлі й кращій конкурентоспромож-
ності українських товарів на світових ринках. Адже цей бренд 
створено на базі бренда UkraineNow, раніше затвердженого 
Кабінетом Міністрів», — цитує прес-служба Мінекономрозвит-
ку слова урядовця. 

Запуск експортного бренда — важливий крок у наданні до-
помоги українським компаніям у використанні в повному обсязі 
унікальних можливостей, відкритих Угодою про вільну торгівлю 
між Україною та ЄС. Крім того, це посилить репутацію та про-
зорість України на міжнародній арені

2%
становило зростання індексу 

сільгосппродукції за 8 місяців  
2018 року порівняно з торішнім 

аналогічним періодом
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ. Батьки новонароджених у семи областях 
почали отримувати пакунки малюка

Перші речі  
для малечі

Голова правління НАК «Нафтогаз України»  
про результати переговорів з МВФ
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ДОКУМЕНТИ

Рівненські 
аграрії  
відчули 
урядову 
підтримку

ГРОШІ ДЛЯ СЕЛА

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення 
змін до Порядку ведення 
Державного земельного 
кадастру»
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Разом з Європою маємо позбутися газової залежності від Росії
АЛЬТЕРНАТИВА. Реалізація 

енергетичного проекту будівництва 
газопроводу «Північний потік-2» 
призведе до повної залежності Єв-
ропи від Кремля. Про це в інтерв’ю 
німецькому виданню Frankfurter 
Allgemeine Zeitung сказав Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман.

Москва під тиском світової гро-
мадськості може піти на поступки, 

пообіцяти транзит газу через Украї-
ну в обмін на запуск «Північного по-
току-2». «Та не існує жодної гаран-
тії, що Росія дотримається своєї обі-
цянки. На мою думку, Росія може 
вдатися до обману, щоб реалізува-
ти цей проект», — вважає Володи-
мир Гройсман. 

Прем’єр подякував передусім 
уряду Німеччини та особисто кан-

цлеру Ангелі Меркель за позицію 
та підтримку України в часи, коли 
Росія веде проти нас політику агре-
сії та загарбництва, повідомляє де-
партамент інформації та комуніка-
цій з громадськістю Секретаріату 
КМУ.

«І як альтернативу ми пропонує-
мо європейським партнерам спіль-
но управляти нашими транзитними 

лініями. Вони надійні. Ми маємо уні-
кальні сховища», — додав Володи-
мир Гройсман.

До слова, ситуація в Азовському 
морі, де росіяни постійно затриму-
ють міжнародні судна, — ще один 
доказ протиправних намірів агресо-
ра. «Це ще один елемент гібридної 
війни, яку Росія веде не лише про-
ти України, а й усього демократич-

ного світу. Блокада закордонних 
торгових суден, які заходять у на-
ші порти, — це, на мою думку, бан-
дитизм. Це серйозний сигнал сві-
ту, який вимагає серйозної відпові-
ді міжнародної спільноти. Ми реагу-
ємо на це дипломатичними та пра-
вовими засобами, а також посилю-
ємо нашу обороноздатність», — ре-
зюмував Прем’єр.
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Вересневі немовлята у Запорізькому обласному перинатальному центрі вже обдаровані
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

До Шевченківського районного суду м. Києва викликається держатель 
безкупонного ощадного (депозитного) сертифіката на пред’явника, серія 
СР19804, на суму вкладу 10 000,00 доларів США, виданий Акціонерним то-
вариством «Сбербанк», на умовах договору банківського вкладу (депозиту) 
№3330/206/589104 від 13.03.2014 року, укладеного між Надєєвою Оленою 
Олександрівною та Акціонерним товариством «Сбербанк».

Держателю втраченого цінного паперу повідомити Шевченківський ра-
йонний суд м. Києва (вул. Дегтярівська, 31-А, м. Київ) у тримісячний строк з 
дня публікації про виклик щодо своїх прав на цінний папір.

Суддя Н. Г. Притула

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Колодія Анатолія Миколайовича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 334/8961/16-к за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Колодія Анатолія Миколайови-
ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 27 вересня 2018 року о 14.10 годині.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Осіпенко Л. М., Скрипник С. М.

Вважати втраченим 

орден «За мужність» III ступеня 

разом з орденською книжкою, 

яким було нагороджено 

ДЕЙДЕЯ Євгена Сергійовича 

згідно з Указом Президента 

України № 631 від 03.08.2014 р.

03.09.2007 р. померла Бороді-
на Любов Захарівна та 02.03.2018 
р. помер Бородін Петро Микола-
йович. Спадкоємцям необхідно 
протягом 10 діб з дня опубліку-
вання оголошення з’явитися до 
ПНХМНО Кєсян К. С. за адресою: 
м. Харків, майдан Конституції, 1, 
каб. 43-08, тел. (057)720-95-35.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Іванющенко Юрій Володимирович, 21.02.1959 р.н., 

місце реєстрації: м. Єнакієве, вул. Гірнича, буд. 5, корп. 
А, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 01.10.2018 о 12 годині 00 хвилин 
до слідчого в особливо важливих справах слідчого від-
ділу управління особливо важливих справ Департамен-
ту міжнародно-правового співробітництва Генеральної 
прокуратури України Гайдара В. А. за адресою: м. Київ, 
вул. Різницька, 13/15, каб. 808-В, для участі у проведен-
ні слідчих та процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ознака-
ми злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3  
ст. 209 та іншими статтями КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Пшонка Артем Вікторович, 19.03.1976 р.н., місце ре-

єстрації: м. Краматорськ, вул. Марії Приймаченко (Гвар-
дійців Кантемирівців), буд. 9, кв. 70, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 
01.10.2018 о 13 годині 00 хвилин до начальника слідчо-
го відділу управління особливо важливих справ Департа-
менту міжнародно-правового співробітництва Генераль-
ної прокуратури України Бугайця А. В. за адресою: м. Ки-
їв, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б, для участі у прове-
денні слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за озна-
ками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч. 3 
ст. 209 та іншими статтями КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гуржій Сергій Григорович, 05.03.1963 р.н., місце реє-

страції: м. Київ, вул. Братиславська, буд. 22, кв. 93, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхід-
но з’явитися 01.10.2018 о 18 годині 00 хвилин до слідчо-
го в особливо важливих справах слідчого відділу управ-
ління особливо важливих справ Департаменту міжна-
родно-правового співробітництва Генеральної прокура-
тури України Гайдара В. А. за адресою: м. Київ, вул. Різ-
ницька, 13/15, каб. 808-В, для участі у проведенні слід-
чих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та 
іншими статтями КК України.

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

провадження
 Обвинувачений Риживанов Владислав Олексан-

дрович, 05.07.1968 року народження, зареєстрований 
за адресою: м. Одеса,  вул.  Виставочна, 20, відповід-
но до вимог ст. 297-5, 323 КПК України вам необхідно 
з’явитися 04.10.2018 року о 15 год. 30 хв. у зал судових 
засідань №233 Приморського районного суду за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні. Наслідки неприбуття обвинуваченого передба-
чені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя С. М. Кічмаренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Азаров Олексій Миколайович, 13.07.1971 р.н., міс-

це реєстрації: м. Київ, вул. Малопідвальна, буд. 12/10,  
кв. 30, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України 
Вам необхідно з’явитися 01.10.2018 о 09 годині 00 хви-
лин до слідчого в особливо важливих справах слідчого 
відділу управління особливо важливих справ Департа-
менту міжнародно-правового співробітництва Генераль-
ної прокуратури України Гайдара В. А. за адресою: м. Ки-
їв, вул. Різницька, 13/15, каб. 808-В, для участі у прове-
денні слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за озна-
ками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 
ст. 209 та іншими статтями КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Борисов Юрій Сергійович, 16.01.1974 р.н., місце реє-

страції: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 12, кв. 42, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необ-
хідно з’явитися 01.10.2018 о 10 годині 00 хвилин до на-
чальника слідчого відділу управління особливо важли-
вих справ Департаменту міжнародно-правового співробіт-
ництва Генеральної прокуратури України Бугайця А. В. за 
адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б,  для 
участі у проведенні слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні №12013220540000400 від 
31.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Пшонка Віктор Павлович, 06.02.1954 р.н., місце реє-

страції: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 49-А, кв. 123, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися 01.10.2018 о 15 годині 00 хвилин до 
слідчого в особливо важливих справах слідчого відді-
лу управління особливо важливих справ Департамен-
ту міжнародно-правового співробітництва Генеральної 
прокуратури України Гайдара В. А. за адресою: м. Київ, 
вул. Різницька, 13/15, каб. 808-В, для участі у проведен-
ні слідчих та процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ознака-
ми злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 
ст. 209 та іншими статтями КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Присяжнюк Анатолій Йосипович, 15.07.1953 р.н., місце 

реєстрації: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 4-В, кв. 54, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необ-
хідно з’явитися 01.10.2018 о 16 годині 00 хвилин до началь-
ника слідчого відділу управління особливо важливих справ 
Департаменту міжнародно-правового співробітництва Ге-
неральної прокуратури України Бугайця А. В. за адресою:  
м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б, для участі у про-
веденні слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками 
злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 
та іншими статтями КК України.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: F91GL33471, F91GL33472
Короткий опис  
активів (майна)  
в лоті

1. Право вимоги за кредитним догово-
ром №77.2/СЖ-390.07.1 від 16.11.2007, 
укладеним з фіз.особою. Застава: 
квартира
2. Право вимоги за кредитним догово-
ром №77.2/СЖ-164.08.1 від 27.06.2008, 
укладеним з фіз. особою.  
Застава: квартира, машиномісце

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціо-
ну)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону

30.10.2018

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону

Точний час початку проведен-
ня відкритих торгів (аукціо-
ну)/електронного аукціону по 
кожному лоту вказується на 
веб-сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація  
щодо лота

http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/ 
39659-asset-sell-id-179793

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кри-

мінальне провадження № 433/1869/17 стосовно Степіної Олени Сергіївни, обвину-
ваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 
КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд Луган-
ської області викликає Степіну Олену Сергіївну в судове засідання, яке відбудеться 
25 вересня 2018 року об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського 
районного суду Луганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка 
Марківського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі: головуючого судді Рукас О. В., 
суддів Логвіненка Т. Г., Шкирі В. М.

ПОВIСТКА 
про виклик обвинуваченого

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 25 серпня 2018 року 
прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до ЄРДР за № 2201613000000149 
відносно Касьянова Андрія Геннадійовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Касьянов Андрій Геннадійович у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 27 вересня 2018 року о 15 годині 30 хвилин у приміщенні 
Біловодського районного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Бі-
ловодськ Луганської області, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області — судді Юрченко С. О. 

знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/4992/16-к стосовно Дубровсько-
го Віталія Анатолійовича, 14.11.1970 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Дубровський Віталій Анатолі-
йович зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Краснознаменна, буд. 49, кв. 8.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської об-
ласті викликає Дубровського Віталія Анатолійовича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 27 вересня 2018 року об 11 год. 00 хв. у залі Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

ПОВIСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як 
обвинуваченого Фірсова Івана Івановича, 26.07.1959 року народження, зареєстрованого за адресою: 
Луганська область, м. Стаханов, вул. Бурбело, 15/21, за матеріалами кримінального провадження  
№ 425/2611/17, 1-кп/425/97/18, на підставі обвинувального акта відносно Фірсова І.І . за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинуваченому Фірсову І. І. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбу-
деться 27 вересня 2018 року о 16 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: 
Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

Ленінський районний суд м. Миколаєва в спеціальному су-
довому провадженні відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК Укра-
їни викликає в судове засідання Ніконова Дмитра Вікторовича, 
обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ст. 340, ч. 2 
ст. 110, ст. 293, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 109 КК України, Шеслер Ла-
рису Віленівну, обвинувачену у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 2 ст. 110 КК України, Павлову Ганну Володимирівну, обви-
нувачену у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110, ст. 293 
КК України, яке відбудеться 21.09.2018 року о 10.00 годині за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81, каб. № 315.

Суддя Д. В. Захарченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Паламарчук Антон Юрійович, 27.05.1995 року народження, зареєстро-
ваний за адресою: м. Донецьк, вул. Карамзіна, 24, кв. 1, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 
КПК України Вам необхідно з’явитися 24 вересня 2018 року, 25 вересня 2018 року та 26 
вересня 2018 року до каб. №5 слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області до стар-
шого слідчого-криміналіста Лимаренка М. А. за адресою: м. Кропивницький, вул. Шуль-
гиних, 4, для проведення слідчих дій за Вашою участю в кримінальному проваджен-
ні №22018120000000009, в якому Ви підозрюєтесь у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, а саме: для вручення повідомлення про підозру, допиту як пі-
дозрюваного, виконання вимог ст. 290 КПК України, отримання копії обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів досудового розслідування. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у  
ст. 139 КПК України.

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

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

Номер лота: F11GL33820-F11GL33964
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 06.11.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/39729-asset-sell-id-180006

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
24.07.2018 Київ  № 769

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 24 січня 2018 року № 85 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне ре-

гулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енер-
гії» та статті 17 Закону України «Про електроенергетику» Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 січня 2018 року № 85 «Про встанов-
лення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної 
енергії АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» такі зміни:

1) у назві постанови слова «АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» замінити словами «АТ «ХАР-
КІВОБЛЕНЕРГО»;

2) у тексті постанови слова «АКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» заміни-
ти словами «АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»;

3) у назвах додатків 1 та 2 слова «АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» за-
мінити словами «АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офі-
ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП О. Кривенко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

28.08.2018 Київ  № 895

Про внесення змін до Порядку проведення відкритого 
обговорення проектів рішень Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Унести до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та ко-
мунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 
2017 року № 866, такі зміни:

1) у пункті 1.1 глави 1 після слів «державне регулювання діяльності яких здій-
снюється НКРЕКП» доповнити знаком та словами «, та суб’єктів господарювання, які 
зобов’язані отримати нові ліцензії на провадження господарської діяльності з роз-
поділу електричної енергії та постачання електричної енергії споживачу на виконан-
ня заходів з відокремлення відповідно до Закону України «Про ринок електричної 
енергії»;

2) у главі 2:
у пункті 2.1:
в абзаці першому після слів «органів виконавчої влади» доповнити словом та сим-

волом «та/»;
в абзаці третьому слова «та більшим ніж 20 календарних днів» виключити;
абзац десятий пункту 2.2 викласти в такій редакції: 

«Схвалений проект рішення НКРЕКП з питання встановлення цін (тарифів)/змін 
до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них 
оприлюднюється не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати проведення відкритого 
обговорення, крім проектів рішень про встановлення «зеленого» тарифу, які опри-
люднюються не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати проведення відкритого обго-
ворення.»;

у пункті 2.3:
в абзаці третьому після слова «керівник» доповнити словами «або працівник»;
після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту: 
«Керівник або працівник територіального органу НКРЕКП головує на відкритому 

обговоренні проекту рішення НКРЕКП.».
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
доповнити новим абзацом такого змісту: 
«Ліцензіат, якому встановлюються ціни (тарифи)/зміни до них, схвалюється/за-

тверджується інвестиційна програма/план розвитку/зміни до них, не менше ніж за 2 
дні до проведення відкритого обговорення розміщує на власному веб-сайті інфор-
мацію щодо адреси приміщення, в якому буде проведено відкрите обговорення про-
екту рішення.»;

абзац п’ятий пункту 2.4 викласти в такій редакції:
«представники місцевого органу виконавчої влади та/або органу місцевого само-

врядування, якщо проект рішення стосується розвитку окремого регіону та/або тери-
торіальної громади;»;

абзац перший пункту 2.6 викласти в такій редакції:
«2.6. За відсутності уповноважених представників ліцензіата, якому встановлю-

ються ціни (тарифи)/зміни до них, схвалюється/затверджується інвестиційна програ-
ма/план розвитку/зміни до них, місцевого органу виконавчої влади та/або органу міс-
цевого самоврядування (якщо проект рішення НКРЕКП стосується розвитку окремо-
го регіону та/або територіальної громади), крім випадків, коли органом виконавчої 
влади та/або органом місцевого самоврядування надані листи стосовно погоджен-
ня встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних 
програм/планів розвитку/змін до них та розгляду питань без їх участі, відкрите обго-
ворення проекту рішення НКРЕКП переноситься на інший термін (крім випадків пе-
регляду цін (тарифів) за ініціативою НКРЕКП і встановлення «зеленого» тарифу). Ін-
формація про термін, на який переноситься відкрите обговорення, оприлюднюється 
на офіційному веб-сайті НКРЕКП.»;

пункт 2.7 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«На відкритих обговореннях, зокрема, розглядаються зауваження та пропозиції 
до проекту рішення НКРЕКП про встановлення цін (тарифів)/змін до них, про схва-
лення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них, що надій-
шли відповідно до пункту 2.2 цієї глави.»;

3) у тексті Порядку, крім пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, після слів та символу 
«затвердження інвестиційних програм/» у всіх відмінках доповнити словами та сим-
волом «інвестиційної складової/» у відповідних відмінках.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офі-
ційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП О. Кривенко
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +10  +15 +23  +28
Житомирська +9  +14 +23  +28
Чернігівська +10  +15 +23  +28
Сумська +10  +15 +22  +27
Закарпатська +9  +14 +24  +29
Рівненська +9  +14 +23  +28
Львівська +8  +13 +22  +27
Івано-Франківська +8  +13 +22  +27
Волинська +9  +14 +23  +28
Хмельницька +10  +15 +23  +28
Чернівецька +9  +14 +23  +28
Тернопільська +9  +14 +23  +28
Вінницька +9  +14 +23  +28

Oбласть Нiч День

Черкаська +9  +14 +23  +28
Кіровоградська +10  +15 +23  +28
Полтавська +10  +15 +23  +28
Дніпропетровська +10  +15 +24  +29
Одеська +11  +16 +23  +28
Миколаївська +10  +15 +24  +29
Херсонська +12  +17 +24  +29
Запорізька +10  +15 +23  +28
Харківська +10  +15 +22  +27
Донецька +11  +16 +23  +28
Луганська +8  +13 +23  +28
Крим +11  +16 +22  +27
Київ +12  +14 +25  +27

Укргiдрометцентр
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температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ
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напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

ФОТОФАКТ

СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ. Моделі сучасної 
української військової техніки пред-
ставили днями у львівському Пала-
ці мистецтв на шостій всеукраїнській 
виставці-конкурсі масштабних моде-
лей Lviv Scale Models Fest 2018. Тут 
можна було побачити роботи авторів 
з України, Польщі, Литви й Білорусі. 
Окрім конкурсів у «класичних» катего-
ріях, окремою темою цього року стала 
українська військова техніка АТО.

Моделі конкурували за 95 категорі-
ями. Автор найкращої з них отримав 
Гран-прі. Також для учасників прове-
ли безкоштовну екскурсію Львовом з 
найколоритнішим місцевим екскурсо-
водом. 

Виставка-конкурс Lviv Scale Models 
Fest — некомерційний захід, головна 
мета якого — популяризація технічної 
творчості серед дітей, молоді й дорос-
лих. Вона вважається найкращою ви-
ставкою такої тематики в Україні.

Пішки від Слов’янська 
до Канева

Роман ПАНЧЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ВКЛОНИТИСЯ КОБЗАРЕВІ. Шевченкознавець, співзас-
новник волонтерського проекту для допомоги бійцям АТО 
і сім’ям загиблих героїв «Меценати для солдата» Руслан 
Т еліпський здійснює пішу ходу зі Слов’янська Донецької 
області до Канева на Чернечу гору, де поховано Тараса 
Ш евченка. 

Мандрівник уже крокує Черкащиною. А в Канів планує 
прибути 21 вересня. Саме тут, в Успенському (Юріївському) 
соборі у далекому 1861 році відбулася прощальна панахи-
да, а прах Тараса Шевченка перед похованням перебував у 
цьому храмі упродовж двох днів. Руслан запрошує всіх охо-
чих долучитися й пройти останнім шляхом Кобзаря спільно. 

За маршрутом у майже 
800 кілометрів волонтер 
стартував на День Неза-
лежності України з при-
фронтового Слов’янська. 
Він пройде східними і пів-
нічно-східними землями 
через території семи об-
ластей країни. 

Руслан часто зустріча-
ється з жителями ліво-
бережної України, котрі 
теж небайдужі до долі Ві-
тчизни. Це зазвичай від-
бувається біля кобзаре-
вих пам’ятників. За понад 
15 років досліджень мо-
нументальної спадщини 
Кобзаря він сфотографу-
вав понад 1300 пам’ятників у 30 країнах. 

Своєю ходою Руслан Теліпський підтримує воїнів України, 
ветеранів АТО та українських бранців Кремля, які борються 
за свою волю, не припиняючи голодування.

Уже пройдено сотні сіл, багато міст. Попереду — Канів, 
куди Руслан має намір дійти 20 вересня увечері, а 21 верес-
ня — доземно вклонитися Кобзареві на його могилі. 

Перший подібний проект волонтер реалізував 10 років то-
му. Його шлях пролягав до Тарасової гори від Луцька через 
території дев’яти областей України.

Вітряки отримали шанс на збереження
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА. 
Про необхідність збереження 
вітряних млинів як важливих 
історичних пам’яток в Укра-
їні говорять уже давно. Од-
нак вони й далі безповорот-
но руйнуються, зникають. Як 
розповів керівник Української 
млинологічної асоціації Назар 
Лавріненко, за останні роки 
в Україні зникла половина ві-
тряних млинів. 

Ще 2009 року на території 
Черкащини було 16 вітряків, 
зараз лишилося тільки де-
в’ять. Прикро, що й деякі міс-
цеві керівники не вбачають у 
них жодної цінності. Люди по-
малу розбирають пам’ятки 
на будматеріали чи метало-
брухт. У селі Горобіївка Канів-
ського району, наприклад, ді-
ти бавилися сірниками у мли-
ні й спалили його.

Тим часом еволюція від 
примітивної зернотерки до 

жорен та вітряних і водяних 
млинів тривала не одне ти-
сячоліття. Перші вітряні мли-
ни на теренах Русі з’явилися 
у домонгольський період. Та 
апогеєм розвитку цієї галу-
зі млинарства стали XVIII — 
початок XX ст. Найбільша 
кількість млинів перебувала 
у власності великих земле-
власників-магнатів. 

Ярема Вишневецький мав 
понад 420 млинових кіл. По-
ширеною була оренда та суб-
оренда. Орендарями зазви-
чай були шляхтичі. Вони зда-
вали млини міщанам або се-
лянам, які професійно займа-
лися млинарським промис-
лом. Володіла млинами і ко-
зацька старшина. У перепис-
них книгах Стародубського 
полку за 1666 рік зафіксовано, 
що понад 64% млинів належа-
ли магнатам, 18% — козакам, 
10% — монастирям, 3% — се-
лянам, 2% — ратушам.

У ХІХ столітті на сучасній 
Черкащині діяли тисячі віт-

ря них та сотні водяних мли-
нових механізмів. Скажімо, у 
1898 році на території лише 
самого Черкаського повіту 
розміщувалося понад 1600 ві-
тряків! У таких селах як Вере-
міївка та В’язівок було понад 
півсотні вітряних млинів. І це 
не виняток. Вітряк у ту пору 
становив невід’ємну частину 
пейзажу українського села.

Зараз, як розповідає науко-
вець, триває робота зі ство-
рення національного парку ві-
тряків — усі типи млинів збе-
руть в одному місці, адже во-
ни швидко руйнуються і не-
забаром можуть зникнути 
взагалі. Серед них будуть і 
дев’ять млинів з Черкащини.

Викладач Черкаського на-
ціонального університету На-
зар Лавріненко став ініціато-
ром проведення Міжнарод-
ної наукової конференції «Іс-
торія українського традицій-
ного млинарства». Її відвіда-
ло багато людей з усієї Укра-
їни, також приїхали науковці 

з Голландії, Німеччини і Да-
нії. У підсумку — заснува-
ли Українську млинологічну 
асоціацію. Вирішили привер-
нути увагу, сприяти віднов-
ленню млинів, їхній охороні 
та популяризації. Створили 
інтернет-сайт та журнал про 
млини.

Чи є шанси змінити став-
лення до млинів і зберегти їх-
ні залишки? Назар Лаврінен-
ко впевнений: вони таки чи-
малі, адже поступово це розу-
міють і громадськість, і місце-
ві керівники, з’являється чи-
мало небайдужих. На Черка-
щині, приміром, родина Хала-
хурів купила старий водяний 
млин у селі Коржва Умансько-
го району. Зараз його від-
новили — мелють борошно, 
проводять екскурсії. Це місце 
вже обросло певною турис-
тичною інфраструктурою. Ни-
ні ведуть переговори про те-
риторію, де розташують вітря-
ки. Шукають зразки, що гарно 
збереглися, та інвесторів.

Своєю ходою 
Руслан Теліпський 
підтримує воїнів 
України, ветеранів 
АТО та українських 
бранців Кремля, 
які борються за свою 
волю, не припиняючи 
голодування.
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Чи не найбільше гостей виставки 
вразили детальність і масштаб 
моделі авіаносця «Ентерпрайз» 


