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КУРси ВалЮт/БаНКІВсЬКІ МЕтали  встановлені Національним банком України на 6 листопада 2019 року
USD 2471.9467 EUR 2746.0856 RUB 3.9083 / AU 371929.10 AG 4495.24 PT 234093.35 PD 444208.82

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА:  «Головне, чого ми
прагнемо і в чому 

нас підтримують 
європейські партнери, — 

пришвидшення інтеграції 
з ЄС там, де її відчують 

українські громадяни  
та бізнес».

Геть мотлох  
із залізниці

ОФІЦІЙНО. В Україну заборонено ввозити старі залізничні ваго-
ни з РФ. Рішення набуває чинності з 20 листопада, його спрямова-
но на збереження стану наших залізниць, сказав на брифінгу за під-
сумками засідання уряду його глава Олексій Гончарук. А Миколаїв-
ський бронетанковий завод внесено до Переліку об’єктів державної 
власності, які не підлягають приватизації, адже він має стратегічне 
значення для економіки й безпеки країни. Надано кошти на купівлю 
822 поліцейських авто. У 2020 році проєкт охопить майже 30 тисяч 
маленьких міст і передбачає ще 3200 офіцерів громади для робо-
ти в ОТГ. 1,2 мільярда гривень спрямовано на впровадження 2041 
проєкта з термомодернізації багатоквартирних житлових будинків 
і зменшення втрат на теплоенергію із 20% до 50% залежно від ти-
пу термомодернізації. Створено Національну комісію зі стандартів 
державної мови, яка перевірятиме рівень володіння нею для набут-
тя громадянства України чи зайняття визначених законом посад. 
Ішлося про вдосконалення роботи митниці та розвиток дорожнього 
будівництва за рахунок кредитних коштів європейських партнерів.

20 млн тонн 
зернових культур експортовано  

від початку цього маркетингового року. 
Торік цей показник становив 14,5 млн тонн

ІСТОРІЯ ВЧИТЬ. Експерти переконані, що наша держава 
успішно пройде євроінтеграційний шлях, але має запастися 
терпінням і не повинна беззастережно покладатися  
на партнерів 

Повалення 
Берлінського муру: 
уроки для України

Віцепрем’єр-міністр про «промисловий безвіз», 
спрощення митних процедур і умов ведення бізнесу, 
наближення наших ринків до європейських норм
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АКТУАЛЬНО

Про формування та функції 
Служби судової охорони 
«Урядовому кур’єру» 
розповів її голова  
Валерій Бондар

В Авдіївці на Донеччині 
розгортається активний 
громадський рух: з’являються 
креативні люди з новими ідеями, 
які вони хочуть реалізувати

ПРИФРОНТОВА ЗОНА

Урядовці отримали чіткі завдання
ДЛЯ КРАЇНИ І ЛЮДЕЙ. Глава держави окреслив пріоритети в роботі міністерств  
на найближчу перспективу

Відділ новин  
«Урядового кур’єра»

Президент Володимир Зелен-
ський поставив перед урядов-

цями досить амбітні завдання для 
вирішення важливих для країни 

питань, розвит ку економіки й по-
ліпшення життя людей. Озвучив 
він їх під час зустрічі з урядом і ке-
рівництвом Верховної Ради, яка 
відбулася в Офісі Президента. 

Міністрові розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 

Тимофієві Милованову доручено 
до 31 грудня 2019 року передати до 
Фонду державного майна на при-
ватизацію 500 державних підпри-
ємств. А ще до кінця року фахівці 
міністерства мають здійснити про-
даж на електронних аукціонах по-

над 40 єдиних майнових комплек-
сів об’єктів малої приватизації та 
пакетів акцій. А також визначи-
ти п’ять пріоритетних об’єктів для 
підготовки до великої приватиза-
ції, повідомляє Офіс Президента. 
Щодо продажу землі Мінеконо-

міки має до 31 грудня підготува-
тися до запровадження в Украї-
ні такого ринку. «Створити елек-
тронний реєстр інженерів-зем-
левпорядників і надати їм 
право здійснення держав-
ної реєстрації цієї землі. 2
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НКРЕКП Повідомляє

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

Оголошення  
про проведення конкурсу з придбання квартир на умовах пайової участі  

та на вторинному ринку для забезпечення житлом   
військовослужбовців Національної гвардії України

1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:
Модлінський Микола Володимирович, Курлов Андрій Юрійович (тлф: 044-249-2723, 

m.modlinskiy@ngu.gov.ua);
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету України.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупів-

лю: mvs.gov.ua. 
4. Інформація про предмет конкурсу:
4.1. Найменування предмета закупівлі: придбання квартир на умовах пайової учас-

ті та на вторинному ринку для забезпечення житлом військовослужбовців Національ-
ної гвардії України.

4.2. Опис предмета конкурсу чи його частин:
Лот 1 — 7 квартир у м. Харків, у тому числі: 3 — однокімнатні квартири, 3 — дво-

кімнатні квартири, 1 — трикімнатна квартира;
Лот 2 — 6 квартир у м. Одеса, у тому числі: 2 — однокімнатні квартири, 2 — дво-

кімнатні квартири та 2 — трикімнатні квартири;
Лот 3 — 2 однокімнатні квартири у м. Полтава;
Лот 4 —  50 квартир у населених пунктах Києво-Святошинського району Київської 

обл., у тому числі: 20 — однокімнатних квартир, 20 — двокімнатних квартир та 10 — 
трикімнатних квартир.

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

4.3. Термін передачі квартир: до  25 грудня 2019 року.
4.4. Термін завершення внутрішніх опоряджувальних робіт: до 01.04.2020.
5. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
6. Подання конкурсних пропозицій:
6.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А, каб. № 705-Б, Управлін-

ня розквартирування і капітального будівництва логістики.
6.2. Строк: до 18 листопада 2019 року.
6.3. Час: до 10:00 год.
7. Розкриття конкурсних пропозицій:
7.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А.
7.2. Дата: 18 листопада 2019 року.
7.3. Час: об 11:00 год.
8. Додаткова інформація: Конкурсна документація та зміни до неї розміщуються 

на веб-сайті mvs.gov.ua.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сидоренко Ігор Володимирович, 17.11.1969 р.н., 

останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, квартал Півден-
ний, буд. 3, кв. 13, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 14.11.2019 о 09 год. 30 хв. до Івано-
Франківського міського суду Івано-Франківської області за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. № 11, 2 по-
верх, зал 21, для розгляду кримінального провадження про обви-
нувачення Сидоренка Ігоря Володимировича у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 КК України. 

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Виконавцем робіт із землеустрою ТОВ «Горизонт» запланова-
но проведення робіт по встановленню меж земельної ділянки пло-
щею 0,0683 га, яка належить за державним актом ІV-КВ № 108660 
від 19.07.2002 року Подимі Василю Миколайовичу та знаходиться  за 
адресою: Київська область, Обухівський район, село Підгірці, ділян-
ка № 292. Роботи будуть проводитися 18.11.2019 року о 10-00. Для 
уникнення (вирішення) земельного спору просимо бути присутніми 
під час виконання робіт представника Підгірської сільської ради та 
суміжного землевласника (землекористувача) Удоденко Ольгу Гри-
горівну,  ділянка № 298. В разі вашої неявки буде вважатися, що акт 
встановлення меж погоджений, встановлений та підписаний.

Вважати втраченим Договір іпотеки, посвідчений Приватним 

нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кирилю-

ком Дмитром Володимировичем за реєстровим номером 547 від 

30 січня 2014 p., укладений між Публічним акціонерним товари-

ством «Златобанк» (правонаступник — ТОВ «Фінансова компа-

нія «Фінєвровектор») та Товариством з обмеженою відповідаль-

ністю «Науково-виробнича упроваджувальна комерційна фірма 

«ЕСКО» ЛТД.

Дніпровcький районний суд міста Києва викликає Петюшеву 
Нану Миколаївну як обвинувачену о 16 год. 30 хв. 14 листопа-
да 2019 року у справі за обвинуваченням Петюшевої Нани Мико-
лаївни, 18.03.1958 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Бірса О.В.

Повідомлення
Адмінколегією Київського обласного тервідділення АМКУ прийня-

то рішення від 25.09.2019 № 60/67-р/к у справі № 23/60/23-рп/к.19 
про порушення ТОВ «Глобал біо-маркетинг груп» та ТОВ «Інтел Трей-
дінг» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаче-
ного пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону Укра-
їни «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення анти-
конкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результа-
тів торгів. З детальним текстом рішення можна ознайомитись на офі-
ційному веб-сайті АМКУ за посиланням: http://www/amc.gov.ua/amku/
doccatalog/document?id=90826&schema=kyivr.

Представництво «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРСЕЛОРМІТТАЛ ДІСТРИБЬЮШН 
СОЛЮШНС ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26619731, зареєстроване Мі-
ністерством економіки України (реєстр. № ПІ-5053), оголошує 
про припинення діяльності Представництва на підставі наказу 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРСЕЛОР-
МІТТАЛ ДІСТРИБЬЮШН СОЛЮШНС ВОСТОК» (РОСІЙСЬКА ФЕ-
ДЕРАЦІЯ) від 06.08.2019 р.

Претензії приймаються протягом двох місяців за адресою: 
01001, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 4.

Повідомлення
Адмінколегією Київського обласного тервідділення АМКУ прийня-

то рішення від 04.06.2019 № 60/28-р/к у справі № 141/60/84-рп/к.18 
про порушення ТОВ «Тред-Юніон Форм» і ТОВ «НПП «Техпром» за-
конодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунк-
том 1 статті 50 та пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурент-
них узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів. З 
детальним текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-
сайті АМКУ за посиланням: http://www/amc.gov.ua/amku/doccatalog/
document?id=90323&schema=kyivr.

Розшукуються спадкоємці ПОБЕРЕЖНОгО Василя Володимирови-
ча, 01.02.1953 р.н., померлого 03.04.2019 р. Можливим спадкоємцям 
звертатися до відокремленого підрозділу П’ятої Харківської держав-
ної міської нотаріальної контори за адресою:  м. Харків, вул. Яросла-
ва Мудрого, 26. 

Втрачений додаток до атестата про повну загальну середню 
освіту, серія 12АТ № 495792, виданий Вечірньою середньою 
школою № 4 м. Києва на ім’я Гомоли Антона Генадійовича,  

вважати недійсним.

Приватне 
акціонерне товариство «Готель «Дніпро»

повідомляє
про втрату оригіналу свідоцтва  
про реєстрацію випуску акцій  

від 28 квітня 2011 року № 222/1/11,  
виданого Державною комісією з цінних  

паперів та фондового ринку.

Втрачені документи: свідоцтво про право 
на спадщину за №2-7561, видане 2-ю ХДНК 

17.10.1998 р., свідоцтво про право  
на спадщину за №2-7563, видане 2-ю ХДНК 

17.10.1998 р., рішення Ленінського  
районного суду м. Харкова від 28.05.2004 р. 

по справі №2-179/04,  
вважати недійсними.

 Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підготовче судове засідання як обвинуваченого  Гріба-
чова Віктора Миколайовича, зареєстрованого за адресою:  вул. Тюленіна, 8, смт Станиця Луганська Луганської області  по 
кримінальній справі  № 409/2296/18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК 
України.

Підготовче судове засідання відбудеться 18.11.2019 року о 13:00 год. у залі Білокуракинського районного суду Луган-
ської області  за адресою: 92200, Луганська область Білокуракинський район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі,  на підставі ст. 297-1 КПК України. 
Головуючий суддя Максименко О.Ю.

Оголошення щодо продажу активів (майна)  
ПАТ «ВБР»

Номер лота: GL21N013513, GL21N013548, GL21N013549, 
GL21N013550

Короткий опис активів в лоті: Основні засоби
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/  
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

25.11.2019 р.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
26-vseukr-bank-rozv/45386-asset-sell-id-223356

Стрийський міськрайонний суд Львівської області повідомляє, що в 
провадженні суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному про-
вадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ре-
єстраційним №42016000000000932 від 05.04.2016 р. стосовно Андру-
ховця Ігоря Миколайовича, який обвинувачується у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених частиною 1 ст. 263, частиною 
3 ст. 365 КК України.

Підготовче судове засідання відкладено на 14.30 год. 14.11.2019 (в 
приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області за 
адресою: Львівська область, м. Стрий вул. Валова, 12) .

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Андруховцю Ігорю 
Миколайовичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Багря-
ного, 9/18, м. Стрий.

Головуючий суддя Сас С. С.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
ченого Марфіча Михайла Михайловича, 23.12.1959 р.н. (місце про-
живання: м. Харків, вул. Кибальчича, буд. 141) у підготовче судове 
засідання у кримінальному провадженні № 1-кп/328/174/19 (справа  
№ 461/3087/17), внесеному 28.04.2016 року до Єдиного державного ре-
єстру досудових розслідувань за № 22016140000000036, за обвинува-
ченням Марфіча М.М. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 20.11.2019 ро-
ку о 15-00 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. 

Колегія суддів: головуючий суддя Новікова Н.В., судді: Гавілей М.М., 
Курдюков В.М.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕгУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРгЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУг 
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
05.11.2019                                                                                                                 № 2267

Київ

Про затвердження Змін до Кодексу системи 
передачі

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про На-
ціональну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Кодексу системи передачі, затвердженого постано-

вою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 309, що додаються.

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

Голова НКРЕКП В. Тарасюк
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг  
05.11.2019   № 2267 

Зміни 
до Кодексу системи передачі

І. Пункт 10.3 глави 10 розділу IV викласти в такій редакції:
«10.3. Орган з оцінки відповідності та його персонал не має права здійснюва-

ти випробування обладнання електроустановок, стосовно якого роботи з про-
єктування, виготовлення, монтажу, налаштування обладнання ПДП (потенцій-
ного ПДП) здійснювались органом з оцінки відповідності після набрання чин-
ності цим Кодексом.».

ІІ. У додатку 5:
1. У преамбулі слова та знаки «ДП «НЕК «Укренерго» замінити словами та 

знаками «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧ-
НА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО».

2. Пункт 2.5 розділу 2 викласти в такій редакції:
«2.5. Користувач здійснює розрахунок з Виконавцем за послуги з диспетчер-

ського (оперативно-технологічного) управління протягом 3 банківських днів з 
дати отримання та на підставі акта надання Послуги. Акт надання Послуги ОСП 
надає Користувачу протягом перших 5 робочих днів місяця, наступного за роз-
рахунковим.».

3. Підпункти 3.4.3 та 3.4.4 пункту 3.4 розділу 3 вважати відповідно підпунк-
тами 3.4.1 та 3.4.2.

4. Пункти 12.5 та 12.5 розділу 12 вважати відповідно пунктами 12.5 та 12.6.
5. Абзац другий пункту 13.3 розділу 13 викласти в такій редакції:
«перелік точок комерційного обліку, зареєстрованих за Користувачем (спо-

живачем)/перелік віртуальних точок комерційного обліку Користувача на межі 
з оператором системи передачі (додаток 1);».

ІІІ. У додатку 6:
1. У преамбулі слова та знаки «ДП «НЕК «Укренерго» замінити словами та 

знаками «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧ-
НА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО».

2. Пункт 3.1 розділу 3 викласти в такій редакції:
«3.1. Ціна Договору визначається згідно з діючим на момент надання Послу-

ги тарифом на послуги з передачі електричної енергії.
Тариф на послуги з передачі електричної енергії встановлюється Регулято-

ром та оприлюднюється Оператором системи передачі на власному офіційно-
му вебсайті в мережі Інтернет.».

3. У розділі 10:
1) у пункті 10.2 слово та цифру «Додатку 7» замінити словом та цифрою 

«додатку 3»;
2) у пункті 10.4 слова «Акти приймання-передачі» замінити словами та зна-

ком «Рахунки, акти приймання-передачі».
IV. У додатку 7:
1. У розділі І:
1) у главі 5:
пункт 5.8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«ОСП вносить ПДП до реєстру ПДП, який оприлюднюється ОСП на власно-

му вебсайті в мережі Інтернет, протягом одного робочого дня з моменту отри-
мання інформації від ПДП про отримання ним Свідоцтва про відповідність ви-
могам до ДП.»;

доповнити трьома новими пунктами такого змісту:

«5.10. Починаючи з 01 листопада 2019 року та на період, протягом якого по-
тенційний ПДП здійснюватиме організаційно-технічні заходи, визначені вимо-
гами глави 4 цього розділу, ОСП може надати потенційному ПДП, який мав під-
тверджений ОСП успішний досвід надання ручних резервів відновлення часто-
ти та/або резервів заміщення протягом попередніх 12 місяців (в обсягах, що 
відповідають зазначеним у декларативних даних електроустановки), Свідоцтво 
про відповідність вимогам до ДП на підставі декларативних даних електроуста-
новки щодо надання РЗ, рРВЧ з терміном дії до 01 травня 2020 року на підста-
ві подання потенційним ПДП:

1) заяви-декларації про відповідність положенням КСП в частині РЗ, рРВЧ;
2) декларативних даних електроустановок (енергоблок, гідроагрегат тощо) 

одиниці надання ДП щодо мінімальної і максимальної потужності (Pmin і Рmax), 
швидкості завантаження і розвантаження, обсягу РЗ, рРВЧ (на завантаження 
і розвантаження), що планується використовувати для надання ДП відповід-
но до Правил ринку;

3) протоколів останніх випробувань електроустановок одиниці надання ДП;
4) пропозиції щодо дати проведення випробувань відповідно до вимог цьо-

го Порядку;
5) підтвердження відповідності системи моніторингу ПДП вимогам додат-

ка 6 до Правил ринку.
5.11. ОСП повинен розглянути документи, подані потенційним ПДП відпо-

відно до пункту 5.10 цієї глави, протягом 10 робочих днів та, за відсутності за-
уважень та спроможності здійснення ОСП моніторингу надання ДП ПДП, нада-
ти йому Свідоцтво про відповідність вимогам до ДП з терміном дії до 01 трав-
ня 2020 року.

У випадку отримання Свідоцтва про відповідність вимогам до ДП за резуль-
татами проведення перевірки ПДП згідно з пунктами 5.1 — 5.9 цієї глави до 31 
грудня 2019 року Свідоцтво про відповідність вимогам до ДП, видане відповід-
но до пункту 5.10 цієї глави, втрачає дію.

5.12. Якщо за результатами моніторингу виконання ПДП зобов’язань з на-
дання ДП відповідно до Правил ринку ОСП 2 рази поспіль виявлена невідпо-
відність встановленим критеріям щодо обсягів чи якості надання ДП, термін 
дії Свідоцтва про відповідність вимогам до ДП на підставі декларативних даних 
електроустановки достроково завершується. Повторно надана заява-деклара-
ція про відповідність положенням КСП ОСП не розглядається.»;

2) главу 7 доповнити новим пунктом такого змісту:
«7.3. У випадку завершення терміну дії Свідоцтва про відповідність вимогам 

до ДП та ненадання інформації ПДП про продовження терміну дії ОСП виклю-
чає інформацію про такого ПДП з Реєстру ПДП.».

Директор Департаменту із регулювання відносин  
у сфері енергетики А. Гудаченко

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 ЛИСТоПада

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +9 +14 Черкаська +4 +9 +11 +16

Житомирська +3 +8 +7 +12 Кіровоградська +5 +10 +14 +19
Чернігівська +4 +9 +8 +13 Полтавська +5 +10 +13 +18
Сумська +3 +8 +8 +13 Дніпропетровська +6 +11 +14 +19
Закарпатська +3 +8 +10 +15 Одеська +8 +13 +17 +22
Рівненська +3 +8 +8 +13 Миколаївська +8 +13 +16 +21
Львівська +2 +7 +9 +14 Херсонська +7 +12 +17 +22
Івано-Франківська +3 +8 +9 +14 Запорізька +6 +11 +15 +20
Волинська +2 +7 +7 +12 Харківська +5 +10 +13 +18
Хмельницька +3 +8 +8 +13 Донецька +7 +12 +14 +19
Чернівецька +2 +7 +8 +13 Луганська +4 +9 +13 +18
Тернопільська +3 +8 +9 +14 Крим +8 +13 +17 +22
Вінницька +3 +8 +10 +15 Київ +7 +9  +11 +13

Укргiдрометцентр

Тернополян 
відзначатимуть 
премією імені 
бургомістра-українця

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

НАГОРОДА. Тернопільська міська рада затвердила положення 
про присудження премії імені Володимира Лучаківського. В облас-
ному центрі є вулиця Володимира Лучаківського, йому кілька ро-
ків тому відкрили барельєф. Премію призначатимуть за добрі спра-
ви для обласного центру в таких номінаціях: «Майбутнє створюєть-
ся сьогодні», «Формування позитивного іміджу міста» та «Культур-
но-мистецькі, наукові й інноваційні досягнення». обсяг винагоро-
ди становитиме 10 тисяч гривень. Вручатимуть її щорічно у грудні 
до дня місцевого самовряду вання. Кандидатури на здобуття пре-
мії імені Володимира Лучаківського подаватимуть керівники уста-
нов, підприємств та організацій, вищих навчальних закладів Тер-
нополя, засобів масової інформації, а також громадських організа-
цій та галузевих спілок.

Володимир Лучаківський 
жив і працював у час, коли 
Галичина входила до скла-
ду австро-Угорської імперії. 
Він 24-річним був у Тернопо-
лі єдиним адвокатом-україн-
цем. 1896-го обіймав посаду 
бургомістра і ввійшов в істо-
рію як перший міський посад-
ник українського походжен-
ня. Саме за його керівництва 
в місті вперше взялися обла-
штовувати електричне освіт-
лення вулиць, будувати те-
леграф, каналізацію, водогін, 
впорядковувати парки, зводи-
ти храми. Відкрили також пер-
шу українську гім назію. Він 
долучився до створення в Тернополі кількох українських товариств. 
Плідною була літературна діяльність В. Лучаківського. Він написав 
чимало комедій, оповідань, поетичних і гумористичних творів, пе-
реклав українською майже 20 п’єс німецьких і польських авторів, 
які знайшли сценічне втілення в театрі «Руська бесіда». Як прав-
ник переклав з німецької «Карний закон». 

Сумчанин організував пересувний  
музей історії АТО

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. Ім’я оле-
га Литвиненка добре знане 
не тільки в Сумах, а й далеко 
поза межами міста. Учасник 
аТо, волонтер, активіст, голо-
ва громадської організації «Та-
ланти Сумщини» три роки то-
му разом з однодумцями  за-
снував пересувний інтерактив-
ний музей історії аТо. За його 

словами, так вдається донести 
до сучасників і насамперед мо-
лоді правду про буремні події 
на сході України, учасників бо-
їв  і земляків.

За заздалегідь розробле-
ним графіком музей виїжджає 
у навчальні заклади, де орга-
нізовують відкриті уроки для 
учнів і молоді. Уже відбулося 
понад 620 тематичних зустрі-
чей «Шлях до патріотизму», 
під час яких учасники знайом-

ляться з експозицією, а в ній 
понад 100 артефактів з різних 
військових частин і підрозділів. 
Кожному заняттю передує пе-
регляд фільму «Від козаків до 
кіборгів», створеного за сце-
нарієм олега на основі доку-
ментальних матеріалів, одер-
жаних від чотирьох військових 
бригад. Як зазначають ті, хто 
відвідали такі уроки, музейний 
матеріал розкриває і доносить 
суть подій в Україні, почасти 

щемливу й болючу, однак по-
трібну нинішньому і майбутнім 
поколінням.

В олега Литвиненка та його 
побратимів є задум створити 
масштабний музейний комп-
лекс «діорама історії аТо», 
аналогів якого немає в Украї-
ні. активісти сподіваються на 
підтримку влади, громадських 
організацій, усіх, кому дорога 
історія, сьогодення і майбутнє 
країни. 

Харківський креатив — балет на воді 
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ПРЕМ’ЄРА. Харків-
ський національний ака-
демічний театр опери 
та балету ім. М. Лисен-
ка відкрив листопад уні-
кальними прем’єрними 
показами вистави, які 
не лише здивували, по-
радували та полонили 
шанувальників, а й впи-
сали в історію україн-
ських театрів нову сто-
рінку. Упродовж чотирьох 
днів на сцені ХаТоБу ста-
вили «Лебедине озеро. 
Water Fantasy».

аналогів такого те-
атрального дійства в 
Україні ще не було. 
для здійснення заду-
му французького ба-
летмейстера Йогана 
Нуса, якого харків’яни 
пам’ятають за блиску-
че втіленими проєкта-
ми «Маленький принц» 
та «Красуня і чудовись-
ко», сцену театру об-
ладнали великим негли-
боким басейном, а від-
чуття справжньої водної 
стихії додали оригіналь-
ні спецефекти.

Вистава «Лебедине 
озеро», яку французь-
кому хореографу до-
помогли втілити дири-
гент-постановник дми-
тро Морозов, художник-
постановник і художник 
по костюмах олександр 
Лапін, автор відеокон-
тенту Гарольд Симон, 
художник по світлу Те-
тяна альошина,  стала 
однією з найдорожчих 
за всі роки діяльності  
ХаТоБу.

Щодоби майже тисяча дзвінків! 
Павло КУЩ,  

«Урядовий кур’єр» 

ТЕЛЕФОННИЙ РЕКОРД. 
досить сумнівний рекорд вда-
лося встановити 30-річному 
жителеві Краматорська, у яко-
го відбулося різке загострен-
ня досі не відомого захворю-
вання з поки що неофіційною 
назвою телефоноголізм. Із 1 
жовт ня минулого року і до 12 
лютого цього зробив майже 47 
тисяч телефонних дзвінків! І всі 

за тим самим номером. Навіть 
не до коханої, що ще можна бу-
ло б спробувати зрозуміти. а до 
швидкої допомоги. Робив він це 
щодня із завидною впертістю, 
затятістю, невтомністю і періо-
дичністю. Хоч про стабільність 
активності таки що не йдеть-
ся: бувало, протягом доби «те-
лефоноголік» набирав номер 
«103» всього 100 разів, а іншої 
— майже тисячу. а ще, як свід-
чать медики, телефонозакло-
потаний дядько встигав крича-

ти у трубку «грубі та цинічні об-
рази» на їхню адресу. 

Цей рекорд зафіксувати бу-
ли змушені правоохоронці, до 
яких звернулися лікарі. а потім 
відбувся суд: «телефонну га-
рячку», тобто дії підозрюваного, 
кваліфікували за ч. 1 ст. 296 КК 
України (грубе порушення гро-
мадського порядку, яке супро-
воджується особливою зухва-
лістю чи винятковим цинізмом). 
Судді визнали: незвичайна те-
лефонна активність громадяни-

на призвела до тимчасового по-
рушення нормальної діяльності 
станції швидкої медичної допо-
моги Краматорська. 

Судово-медична експертиза 
підтвердила наявність у підо-
зрюваного психічного захворю-
вання, тому його визнали не-
підсудним. отож його відпра-
вили на примусове лікування 
до психіатричної лікарні зі зви-
чайним наглядом. але, сподіва-
ються медики швидкої допомо-
ги, без телефону. 

Під час вистави  танцівники, наче справжні білі та чорні лебеді, опинялися у природному для себе 
водному середовищі
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За часів керівництва 
Володимира 
Лучаківського  
в Тернополі вперше 
взялися облаштовувати 
електричне освітлення 
вулиць, будувати 
телеграф, каналізацію, 
водогін, впорядковувати 
парки, зводити храми.
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