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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 1 липня 2020 року
USD 26.6676 EUR 29.8677 RUB 3.7456 / AU 47164.05 AG 476.1 PT 21639.69 PD 50824.98

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:
«Ми практично завершили 

реформу децентралізації, 
переходимо до фінішної 

прямої — виборів місцевих 
рад. Вони відбудуться 

восени. Немає загроз 
тому, що вибори будемо 

переносити чи їх буде 
скасовано». 

У МОЗ попередили про 
обмеження на виїзд до країн ЄС

РОЗ’ЯСНЕННЯ. Через стрімке зростання кількості хворих на 
коронавірус в Україні буде обмежено коло осіб, які зможуть виїха-
ти до країн ЄС. Про це під час традиційного онлайн-брифінгу пові-
домив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його слова-
ми, до ЄС дозволено в’їзд іноземним громадянам з країн, де кіль-
кість активних хворих на 100 тисяч населення становить 16 і мен-
ше. В Україні позаминулого тижня цей показник становив 37, а 
минулого — вже 57. Тому буде обмежено можливість в’їзду укра-
їнців до ЄС, окрім дипломатів, громадян, які мають сезонну робо-
ту в сільськогосподарському секторі, виїжджатимуть на навчан-
ня, які шукають притулку в країнах ЄС. «Цей перелік динамічний 
і його змінюватимуть у разі, якщо в Україні поліпшиться ситуа-
ція з рівнем захворюваності на COVID-19. А це можливо лише за 
умов повного дотримання рекомендацій МОЗ: соціальної дистан-
ції, маскового режиму в громадських закладах і транспорті, де-
зінфекції рук», — наголосив міністр. Також він нагадав, що до  
31 липня заборонено роботу дитячих оздоровчих таборів.

350 млн дол. 
надає Україні Світовий банк у межах 
Першої позики на політику розвитку 

в галузі економічного відновлення — 
задля підтримки реформ і пом’якшення 

наслідків пандемії COVID-19  
COVID-19. Медики Рівного найбільше бояться італійського 
варіанта розвитку пандемії влітку

Коронавірусний 
конвеєр не знає 
вихідних

Прем’єр-міністр про відсутність застережень для 
місцевих виборів, окрім епідеміологічної ситуації
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НОРМОТВОРЧІСТЬ

Народний депутат України 
Микола КУЧЕР пояснює, чому  
не можна зволікати з 
ухваленням євроінтеграційних 
аграрних  законопроєктів

Цього літа українців 
на відпочинок чекає 
мальовнича Херсонщина, 
яка вражає розмаїттям 
мандрівних турів

ТУРИЗМ

Вакцина від Covid-19 з’явиться у 2021 році
Оксана КРАМАРЧУК 

для «Урядового кур’єра»

ЗА КІЛЬКА КРОКІВ ВІД ВИНАХО-
ДУ. Один із головних світових вироб-
ників вакцин французька фармацев-
тична компанія Sanofi працює над роз-
робкою двох вакцин проти Covid-19, 
які, за прогнозами, буде запущено у 
виробництво 2021 року. Компанія за-
являє, що має всі можливості вигото-
вити вакцину, яка буде ефективною, 

надійною та доступною широкому за-
галу. 

Інша вакцина, над розробленням 
якої працює британська компанія 
GSK, використовує так звану техно-
логію рекомбінантних ДНК, яку вже 
застосовують для вакцини проти гри-
пу. Очікується, що вона пройде клініч-
ні випробування у вересні й буде до-
ступною в першій половині 2021 ро-
ку. Представники GSK стверджують, 
що компанія здатна виробляти до мі-

льярда доз протикоронавірсуної вак-
цини на рік.

Проте керуючий директор Sanofi 
Пол Хадсон запевняє, що його ком-
панія досягне успіху раніше, ніж бри-
танські колеги. «Ми трохи повільніші, 
але ми швидше досягнемо успіху», 
— своєрідно пожартував він. Sanofi 
планує розпочати клінічні досліджен-
ня до кінця року і якщо їхні резуль-
тати виявляться позитивними, отри-
мати дозвіл на масове виробництво 

вакцини у другій половині наступно-
го року.

Тим часом американська біотехно-
логічна компанія Moderna вже розпоча-
ла клінічні випробування і хоче завер-
шити останню фазу роботи над вакци-
ною вже у липні. А британський фар-
мацевтичний гігант AstraZeneca та Ок-
сфордський університет стверджують, 
що цієї осені очікують на результати до-
сліджень щодо ефективності вакцини, 
яку вони розробляють спільно. 

Загалом у світі тривають роботи 
над 17 вакцинами проти коронавіру-
су, проте близько половини з них роз-
робляють наукові лабораторії Китаю, 
інформує ВООЗ. Серед них китай-
ська компанія CanSinoBIO, яка спів-
працює з Військовою академією ме-
дичних наук. Центральна військова 
комісія, котрій підпорядковані військо-
ві КНР, дала зелене світло на випро-
бовування вакцини серед китайських 
військових.

У повній амуніції працювати нелегко, але по-іншому не можна
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ОГОЛОШЕННЯ

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

З метою дотримання вимог Закону України «Про ринок природного газу», 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Націо нальної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг (НКРЕКП) від 30 вересня 2015 року  № 2496 «Про затвердження Пра-
вил постачання природного газу» та Постанови  НКРЕКП від 30 вересня 2015 ро-
ку №2500 «Про затвердження Типового договору постачання природного газу 
побутовим споживачам»,  із змінами до вище вказаних Постанов, внесеними По-
становою НКРЕКП від 10 червня 2020 року №1080, Дочірнє підприємство «Київ-
ГазЕнерджи» публікує актуальну редакцію договору постачання природного га-
зу побутовим споживачам.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
постачання природного газу побутовим споживачам

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

чам (далі — Договір) є публічним і регламентує порядок та умови постачання 
природного 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 № 2496 (далі — 
Правила 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 
постачальника на інформаційній платформі оператора газотранспортної систе-
ми на підставі заяви-приєднання, поданої Споживачем в установленому законо-
давством 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 
газових 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 яко-
го 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 до-
статніми 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 вжива-
ються 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 на-
явність у Споживача укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ 
договору розподілу природного газу, на підставі якого Споживач набуває право 
правомірно 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 
опалення своїх жилих приміщень, що не включає професійну та комерційну ді-
яльність.

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 Спожива-

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

3.2. Постачальник зобов’язується забезпечити якість комерційних послуг, які 
надаються Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне ін-
формування Споживача про умови постачання, ціни на природний газ та вар-
тість надаваних послуг, роз’яснення значення актів законодавства, якими регу-
люються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Спожива-
чем, докладання всіх можливих зусиль для вирішення спірних питань шляхом 
досудового 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 ціни продажу/постачання природ-
ного газу Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» у відпо-
відному розрахунковому періоді (календарному місяці), встановлену з ураху-
ванням норми пункту 13 Положення про покладення спеціальних обов’язків на 
суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтере-
сів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року № 867, збільшеної на 
торговельну надбавку (націнку) постачальника та податок на додану вартість.

Ціна газу за цим Договором встановлюється та змінюється (може бути змі-
нена) Постачальником в односторонньому порядку шляхом публікації на своє-
му сайті інформації про ціну, зміну ціни (нову ціну) на природний газ та дату по-
чатку її застосування. 

Споживач підтверджує, що ціна газу встановлена та змінена Постачальни-
ком в порядку та на умовах, передбачених цим пунктом цього Договору, є по-
годженою Споживачем.

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

У випадках застосування до Споживача диференційованих цін на природний 
газ суми, вказані в рахунках, відображають кожну таку диференційовану ціну 
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 Спожива-
чу 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 
одного разу на шість місяців здійснювати звіряння фактичного об’єму (обсягу) 
споживання природного газу за даними Оператора ГРМ та проводити відповід-
ний перерахунок Споживачу.

За відхилення нарахованих сум за плановими величинами та величинами 
фактичного 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 бу-
ти визначений Споживачем в заяві-приєднанні.

При цьому Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за цим До-
говором через банківську платіжну систему, шляхом он-лайн переказу, пошто-
вого переказу, внесення готівки через касу Постачальника та в інший не заборо-
нений 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 бу-
ти здійснена Споживачем в термін, визначений в рахунку, який не може бути 
меншим п’яти робочих днів з моменту отримання Споживачем цього рахунка, 
який повинен бути сплачений не пізніше 25 числа місяця, наступного за роз-
рахунковим.

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 здійснюєть-
ся Споживачем виключно шляхом перерахування коштів на поточний рахунок 
Постачальника.

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) зазна-
чається 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 захо-
ди з припинення постачання природного газу Споживачу у порядку, визначено-
му Правилами постачання, крім випадку отримання ним на інформаційній плат-
формі оператора газотранспортної системи повідомлення про намір його спо-
живача змінити постачальника. 

У разі порушення Споживачем строків оплати за цим Договором він спла-
чує пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. За-
гальний розмір нарахованої пені не може перевищувати 100 відсотків загаль-
ної суми боргу. Нарахування пені здійснюється починаючи з першого робочо-
го дня, наступного 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 зая-
вою про складення графіка погашення заборгованості на строк не більше 12 мі-
сяців та за вимогою Постачальника подати довідки, що підтверджують непла-
тоспроможність Споживача. Графік погашення заборгованості оформлюється 
окремим договором про реструктуризацію заборгованості. Укладення Сторона-
ми та дотримання Споживачем графіка погашення заборгованості не звільняє 
Споживача 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, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача 
відповідно до черговості її виникнення. Укладення сторонами та дотримання 
споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє спо-
живача від виконання поточних зобов’язань за договором. 

Приватний нотаріус Роменського районного нота-
ріального округу Сумської області Кравченко А.В. по-
відомляє, що після смерті 

Семич Сергія Павловича, 
громадянина України, 13 жовтня 1957 року наро-

дження, який помер 24 березня 2013 року, останнім 
місцем реєстрації якого було: село Посад, вулиця Та-
лалаївська, будинок 49 Роменського району Сум-
ської області, була заведена спадкова справа. Про-
симо усіх спадкоємців у строк до 06 серпня 2020 ро-
ку звернутися до нотаріуса за адресою: 42000, місто 
Ромни, вулиця Аптекарська, будинок 1 (офіс нотарі-
уса), або за телефонами: (05448) 5-18-85, 098-556-
86-85, 066-430-24-47.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Наточеєва Олексія Миколайовича, 23.12.1973 
р.н., як обвинуваченого у кримінальному прова-
дженні № 296/8814/19 по обвинуваченню у вчинен-
ні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді По-
катілова О.Б. у підготовче судове засідання, що від-
будеться 15 липня 2020 року о 10.30 год. в примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал  
№ 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’яз-
кова.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Бардашевського Віктора Володимировича та 
Бардашевського Олега Вікторовича як обвинуваче-
них у кримінальному провадженні № 296/12587/15-к 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Украї-
ни, під головуванням судді Покатілова О.Б. у судо-
ві засідання, що відбудуться 13 липня 2020 року о 
09.30 год. та 10 серпня 2020 року о 09.30 год. в при-
міщенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал  
№ 9 (каб. 300).

Явка обвинувачених в судове засідання обов’яз-
кова.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Удовіченка Олексія Олексійовича, 26.08.1981 
р.н., як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/2603/20 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покаті-
лова О.Б., в підготовче судове засідання, що від-
будеться 07 липня 2020 року о 09-15 год. в примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал  
№ 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’яз-
кова.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Сарафанюк Валерій Євгенович, 

15.05.1966 року народження, відповідно до ст.ст. 
134,135, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня на 12 год. 00 хв. 08 липня 2020 року до Хмельницько-
го міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 401, головую-
чий — суддя Навроцький В.А., конт. тел. (0382) 65-74-
43) для проведення судового засідання у кримінальному 
провадженні № 22015240000000043 про обвинувачення 
Сарафанюка Валерія Євгеновича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Поважні причини та наслідки неприбуття на ви-
клик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Діваков Олександр Олександрович, 

15.09.1969 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається в судове засідання на  
17 год. 00 хв. 08 липня 2020 року до Хмельницького місь-
крайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, 
вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, головуючий — суд-
дя Навроцький В.А., конт. тел. (0382) 65-74-43) для про-
ведення судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22017240000000024 про обвинувачення Дівакова Олек-
сандра Олександровича, обвинуваченого у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик 
передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Протасенко Михайло Михайлович, 

15.11.1968 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається в судове засідання 
на 16 год. 00 хв. 08 липня 2020 року до Хмельницько-
го міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 208 (2 поверх), го-
ловуюча — суддя Бацуца Т.М., конт. тел. (0382) 76-28-
40) для проведення судового розгляду у кримінальному 
провадженні № 22017240000000016 про обвинувачення 
Протасенка Михайла Михайловича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Поважні причини та наслідки неприбуття на ви-
клик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Чумеля Дмитра Анатолійовича, 21.01.1985 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/6198/18 1-кп/296/361/20 у вчиненні кримі-
нальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Шимон Л.C., в 
судове засідання, що відбудеться 08 липня 2020 ро-
ку о 10 год. 00 хв. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’яз-
кова.

Василівський районний суд Запорізької області 
викликає Попова Олександра Олеговича, 05.02.1981 
р. н., у судове засідання по кримінальному прова-
дженню № 1-кп/311/8/2020 відносно Попова Олек-
сандра Олеговича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.258,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться  06.07.2020 
року  о  13-30 год. у приміщенні суду за адресою: вул. 
Державна, 2, м. Василівка Запорізької області. 

Суддя Пушкарьова С.П.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження. 
Обвинувачений Жигайлов Микола Володимиро-

вич, який народився 02.05.1975 року, зареєстрова-
ний за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 
буд. 50-А, кв. 14, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 07.07.2020 року об 11 годині 00 хвилин в за-
лі судових засідань №231 Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засіданні як обвину-
вачений.

Суддя Попревич В.М.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження. 
Обвинувачений Гавриленко Андрій Олександро-

вич, 10.12.1989 року народження, за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст. 258-
3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 07.07.2020 року oб 11 годині 00 хвилин в за-
лі судових засідань №231 Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засіданні як обвину-
вачений.

Суддя Попревич В.М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження. 
Обвинувачений Буран Юрій Юрійович, який наро-

дився 07.09.1972 року, зареєстрований за адресою: 
Роздільнянський р-н, смт Лиманське, вул. Кірова, 6, 
відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання на 08.07.2020 року об 11.00 
год., зал 231 Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі 
в судовому засіданні як обвинувачений. 

Суддя Попревич В.М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження. 
Обвинувачений Гудко Володимир Ігорович, 

03.01.1991 року народження, зареєстрований за 
адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Пере-
моги, 91, кв. 202, відповідно до вимог 297-5, 32З КПК 
України викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 07.07.2020 року об 11 годині 00 хвилин в за-
лі судових засідань №231 Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засіданні як обвину-
вачений.

Суддя Попревич В.М.

Повістка про виклик обвинуваченого
Ягельський Ігор Валентинович, що мешкає за 

адресою: Донецька область,  м. Бахмут (Артемівськ), 
вул. Миру, 47/7, на підставі ст. ст. 9, 135, 137, 314 КПК 
України викликається на 07.07.2020 року на 10-00 го-
дину до Артемівського міськрайонного суду (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, каб. 308) для учас-
ті у підготовчому судовому засіданні у кримінально-
му провадженні № 219/1224/20 1-кп/219/753/2020 за 
ст. 258-3 ч. 1 КК України. 

Суддя Любчик О.В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження. 
Обвинувачений Работа В’ячеслав Анатолійович, 

06.02.1962 року народження, зареєстрований за 
адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, 1-й провулок 
Короленка, 2, відповідно до вимог ст.ст. 297- 5,323 
КПК України викликається в судове засідання, що 
відбудеться 07 липня 2020 року о 10 годині 30 хви-
лин в залі судових засідань № 233 Приморського ра-
йонного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Суддя Кічмаренко С.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Малєєвої Зінаїди Іванівни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по даному кримінальному проваджен-
ню викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру, 5, кім. 307) для участі у розгляді справи: Ма-
лєєва Зінаїда Іванівна, 08.09.1964 р.н. (яка зареєстрова-
на та мешкає за адресою: Донецька область, м. Вугле-
гірськ, вул. Калініна, 104 ) на 08 липня 2020 року на 12 
годину 50 хвилин.

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л.В. Шевченко
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ОГОЛОШЕННЯ

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

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 спла-
чує 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 До-
говору, 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 природно-
го 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 власно-
го 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, 
завіреної печаткою (за наявності) Постачальника;

6) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випад-
ку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати прове-
дення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим 
Договором 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 Постачаль-

ником достроково призупинити чи розірвати цей Договір у встановленому цим 
Договором порядку, крім випадків зміни постачальника відповідно до Правил 
постачання;

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

11) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Спо-
живачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальни-
ком своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до чинних нормативно-
правових 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 

Оператором ГРМ для набуття права правомірного відбору газу із газорозподіль-
ної системи та фізичної доставки газу до межі балансової належності об’єкта 
Споживача;

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

4) раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з га-
зовими приладами і пристроями та використовувати отриманий природний газ 
виключно для власних побутових потреб;

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

вного припинення споживання природного газу письмово повідомити Поста-
чальника про розірвання цього Договору та розрахуватися за спожитий при-
родний газ;

7) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних об-
сягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні 
документи на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати;

8) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невико-
нанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед По-
стачальником, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або цього 
Договору;

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 Постачаль-
ника після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння 
показань фактично використаних обсягів природного газу;

11) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинними норматив-
но-правовими актами та цим Договором, у тому числі обов’язок зі сплати оста-
точного 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 

показань 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 своїх 
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 га-

зу 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 засобах 
масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за 
п’ять днів до введення її у дію;

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

7) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Спожи-
вача, зокрема з питань нарахувань за природний газ, і за наявності відповідних 
підстав 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 природ-
ного газу постачальником, на якого в установленому законодавством порядку 
покладені спеціальні обов’язки із постачання природного газу побутовим спо-
живачам;

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 
виконання 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, визначе-
них Правилами постачання, здійснити заходи з припинення постачання природ-
ного газу, крім випадку отримання ним на інформаційній платформі операто-
ра газотранспортної системи повідомлення про намір його споживача зміни-
ти постачальника.

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 
повного розрахунку Споживача за послуги з газопостачання за цим Договором 
або складання Сторонами графіка погашення заборгованості на умовах цього 
Договору та відшкодування витрат Постачальника на припинення та відновлен-
ня газопостачання.

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 збит-
ків, 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 вико-
нання неправомірного доручення Постачальника, в обсягах, передбачених Пра-
вилами постачання.

8.4. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або 
розподілі 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 відповідально-
го системного оператора.

8.5. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Дого-
вору, 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 цьо-
го 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, пе-
редбачених умовами цього Договору.

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

10.4. Сторони зобов’язані негайно повідомити про форс-мажорні обставини 
та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні докумен-
ти щодо їх настання відповідно до законодавства.

10.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Спо-
живача від сплати Постачальнику за послуги, які були надані до їх виникнення.

XI. Строк дії Договору та інші умови
11.1. Цей Договір укладається на невизначений строк та вважається укладе-

ним з моменту реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника на ін-
формаційній платформі оператора газотранспортної системи. 

Постачання за цим Договором здійснюється з дня реєстрації споживача в Ре-
єстрі споживачів постачальника на інформаційній платформі оператора газо-
транспортної системи. При цьому у випадку зміни постачальника постачання за 
цим Договором здійснюється з дня, наступного за днем реєстрації споживача в 
Реєстрі споживачів постачальника на інформаційній платформі оператора газо-
транспортної системи. 

Постачальник може відмовити Споживачу (за умови виконання Споживачем 
вимог Правил постачання) в укладенні договору у зв’язку із наявною заборго-
ваністю за поставлений природний газ перед будь-яким постачальником у ми-
нулих періодах або відсутності можливості у Постачальника постачати природ-
ний газ.

11.2. У разі внесення в установленому законодавством порядку змін до зміс-
ту Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, за-
твердженого Регулятором, Сторони погоджуються з такими змінами у цьому 
Договорі.

11.3. За умови відсутності заборгованості та виконання своїх зобов’язань пе-
ред Постачальником Споживач має право розірвати цей Договір в будь-який час 
без сплати будь-яких штрафних санкцій чи іншої фінансової компенсації Поста-
чальнику шляхом надання Постачальнику одностороннього письмового повідо-
млення щонайменше за три тижні до бажаної дати розірвання, крім випадків 
зміни постачальника відповідно до Правил постачання. Розірвання (припинен-
ня дії) цього Договору не звільняє Споживача від обов’язку сплатити заборгова-
ність Постачальнику за цим Договором.

11.4. Постачальник (крім постачальника, на якого в установленому порядку 
покладені спеціальні обов’язки з постачання природного газу побутовим спожи-
вачам) має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір лише у ра-
зі припинення газопостачання Споживачу у випадках, передбачених цим Дого-
вором та Правилами постачання, шляхом надання Споживачу письмового пові-
домлення про намір розірвати цей Договір щонайменше за тридцять днів до ба-
жаної 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 ін-

формаційній платформі оператора газотранспортної системи у порядку, визна-
ченому Правилами постачання та Кодексом газотранспортної системи, затвер-
дженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493. У такому випад-
ку дія цього Договору припиняється на наступний день після реєстрації спожи-
вача в Реєстрі іншого постачальника.

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

11.7. У разі звільнення займаного приміщення (остаточного припинення ко-
ристування природним газом) Споживач зобов’язаний повідомити про це По-
стачальника не пізніше ніж за двадцять один день до дня звільнення приміщен-
ня (остаточного припинення користування природним газом) та остаточно з ним 
розрахуватись за цим Договором до вказаного Споживачем дня звільнення при-
міщення (остаточного припинення користування природним газом) включно.

У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Споживачем Поста-
чальника про звільнення приміщення (остаточне припинення користування при-
родним газом) Споживач зобов’язаний здійснювати оплату послуг за цим Дого-
вором, 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 ре-
дакцію Договору, а також  інформацію про зміну ціни на природний газ за п’ять 
днів до введення її в дію. 

Споживач зобов’язується у місячний  строк повідомити Постачальника про 
зміну будь-якої інформації та даних, зазначених в заяві-приєднанні в письмовій 
формі шляхом надсилання рекомендованого листа або особисто за зазначеною  
в цьому 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 га-

зу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 
2015 року № 2500 (далі — Договір), на офіційному сайті НКРЕКП, сайті Поста-
чальника в мережі Інтернет за адресою: http: energy.kyivgaz.ua та в друкованому 
виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності, газеті «Уря-
довий кур’єр» 1 липня 2020 року №122, приєднуюсь до умов Договору з такими 
нижченаведеними персоніфікованими даними.

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

нальна 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 ви-
могами Кодексу газорозподільних систем

 

Також цим підтверджую, що не маю простроченої заборгованості за спожи-
тий природний газ перед попереднім постачальником та усвідомлюю невідво-
ротність відповідальності, визначеної цивільним та кримінальним законодав-
ством, у разі надання недостовірної інформації.

За Договором  розрахунок  Cпоживача за природний газ здійснюється*:
На підставі даних Опера-
тора ГРМ про об’єм (об-
сяг) газу, визначений за 
договором розподілу при-
родного газу, за підсумка-
ми місяця

________________ 
(так/ні)

_______________________ 
(підпис Споживача, який
підтверджує його згоду)

За плановою величиною 
середньомісячного спожи-
вання 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 здій-
снювати звіряння фактичного об’єму (обсягу) газу за даними Оператора ГРМ та 
здійснювати відповідний перерахунок Споживачу.

Спосіб оплати за цим Договором:
За квитанціями розрахунко-
вої книжки Постачальника

______________ 
(так/ні)

_______________________ 
(підпис Споживача, який
підтверджує його згоду)

За платіжними документа-
ми (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 йо-

го персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх переда-
чу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним за-
конодавством, 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 (співвласник) об’єкта уповноважує його на 
укладання Договору, заява-приєднання додатково має містити погоджувальний 
підпис такого власника (співвласника).

2. Якщо Постачальником є суб’єкт господарювання, на якого відповідно до 
статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» покладені спеціальні 
обов’язки із постачання природного газу побутовим споживачам, заява-приєд-
нання має містити нижченаведену інформацію:
Порядковий номер Прізвище, ім’я 

та по батькові пільговика
Розмір пільги Підтвердний 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +15 +20 +28 +33 Черкаська +14 +19 +28 +33

Житомирська +14 +19 +27 +32 Кіровоградська +15 +20 +28 +33
Чернігівська +15 +20 +28 +33 Полтавська +15 +20 +28 +33
Сумська +14 +19 +27 +32 Дніпропетровська +15 +20 +28 +33
Закарпатська +13 +18 +24 +29 Одеська +18 +23 +29 +34
Рівненська +14 +19 +25 +30 Миколаївська +17 +22 +31 +36
Львівська +13 +18 +23 +28 Херсонська +18 +23 +29 +34
Івано-Франківська +14 +19 +23 +28 Запорізька +16 +21 +28 +33
Волинська +13 +18 +23 +28 Харківська +15 +20 +28 +33
Хмельницька +14 +19 +25 +30 Донецька +17 +22 +27 +32
Чернівецька +13 +18 +26 +31 Луганська +15 +20 +27 +32
Тернопільська +14 +19 +23 +28 Крим +17 +22 +27 +32
Вінницька +14 +19 +27 +32 Київ +18 +20  +30 +32

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ
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28..33
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27..32
15..20

28..33
15..20

31..36
17..22

23..28
14..19

температура
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ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД
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напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза
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Міністерство молоді та спорту України 
оголошує конкурс  

про надання спортивній федерації статусу національної з видів спорту: 
Олімпійські види спорту:
1. бобслей, 
2. тхеквондо (ВТФ). 

 

Неолімпійські види спорту: 
1. естетична групова гімнастика, 
2. комбат самозахист ІСО,
3. пейнтбол, 
4. пляжна боротьба,
5. спортивна акробатика,
6. спортивна аеробіка, 
7. флорбол.

Позбавлення спортивної федерації статусу національної з неолім-
пійських видів спорту: 

1. практична стрільба (розгляд звернення громадської організації).
Документи приймаються протягом 30 днів з дня оголошення кон-

курсу за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, кабінети 806, 516 по-
неділок — п’ятниця: з 10:00 до 16:00

Секретар комісії з олімпійських видів спорту — Кравченко Олеся 
Михайлівна (тел. для довідок:  +380442899567)

Секретар комісії з неолімпійських видів спорту — Душинська Оле-
ся Вікторівна (тел. для довідок:  +380442890998)

Засідання комісії відбудеться протягом п’ятнадцяти днів після за-
кінчення строку подання документів.

На розгляді в Куйбишевському районному суді Запорізької облас-
ті перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Шпакова 
Ю.М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 
ст.258-3, ч.3 ст.258 КК України, по якому, відповідно до ухвали коле-
гії суддів Куйбишевського районного суду Запорізької області від 28 
листопада 2019 року у справі № 324/1098/18, здійснюється спеціаль-
не судове провадження.

Колегія суддів Куйбишевського районного суду Запорізької облас-
ті під головуванням судді Мальованого В.О. викликає обвинувачено-
го Шпакова Юрія Миколайовича, 31 травня 1979 р.н., зареєстровано-
го за адресою: вул. Генерала Максима Козиря, буд. 13, кв. 52, м. До-
нецьк Донецької області для участі в  судовому засіданні у криміналь-
ному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22018000000000061 від 
20.02.2018 року, яке відбудеться о 14-00 год. 08 липня 2020 року в за-
лі засідань № 1 Куйбишевського районного суду Запорізької облас-
ті за адресою: вул. Центральна,26-а, смт Більмак Запорізької облас-
ті. Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачен-
ні ст. 138 КПК України.

Приватний нотаріус Роменського районного нотаріального окру-
гу Сумської області Кравченко А.В. повідомляє, що після смерті Бі-
лоцерковець Василя Михайловича, громадянина України, 10 березня 
1958 року народження, який помер 11 квітня 2013 року, останнім міс-
цем реєстрації якого було: село Москалівка, вулиця Довженка, буди-
нок 20, Роменського району Сумської області, була заведена спадко-
ва справа. Просимо усіх спадкоємців у строк до 06 серпня 2020 року 
звернутися до нотаріуса за адресою: 42000, місто Ромни, вулиця Ап-
текарська, будинок 1 (офіс нотаріуса), або за телефонами: (05448) 
5-18-85, 098-556-86-85, 066-430-24-47.

У провадженні слідчої судді Вищого анти-
корупційного суду перебуває заява захисни-
ка Добоша Владислава Андрійовича, який діє 
в інтересах Майка Вадима Михайловича про 
відвід слідчого судді Воронька Володимира 
Дмитровича у справі № 991/4134/20 (прова-
дження  № 1-кс/991/4257/20).

Ухвалою слідчого судді Вищого антико-
рупційного суду від 10.01.2020 постановлено 
здійснювати спеціальне досудове розсліду-
вання відносно підозрюваного Майка Вадима 
Михайловича, 22.04.1966 р.н. 

На підставі вищевикладеного, Вищий ан-
тикорупційний суд у порядку ст. 297-5 КПК 
України викликає в судове засідання об  
11 год. 00 хв. 10 липня 2020 року підозрюва-
ного  Майка Вадима Михайловича, 22.04.1966 
р.н., для розгляду вищезазначеної заяви (су-
дове засідання відбудеться  в приміщенні Ви-
щого  антикорупційного суду за адресою:  
м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про ви-
клик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження підозрю-
ваний вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.  

Слідча суддя: К.Ю. Широка

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудо-
вим розслідуванням у кримінальному провадженні №42016000000002849 від 12.10.2016 за підо-
зрою Захарової Катерини Павлівни, 11.03.1977 року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вказаного кримінального провадження стосовно вказаної особи зібрано достатньо до-
казів для складання обвинувального акта, у зв’язку з чим, керуючись ст. ст. 110, 290 КПК Украї-
ни, пропонуємо підозрюваній Захаровій Катерині Павлівні, 11.03.1977 року народження, прибути 
разом зі своїм захисником до прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Лисі-
юка Є.М. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 01.07.2020 по 03.07.2020 (з 09:00 по 
18:00) для проведення вказаної процесуальної дії, у тому числі ознайомлення з матеріалами кри-
мінальних проваджень в порядку ст. 290 КПК України.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати про-
курору у кримінальному провадженні доступ та можливість скопіювати або відобразити відповід-
ним чином будь-які речові докази, документи або копії з них, які ви маєте намір використовува-
ти як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані пись-
мово підтвердити протилежній стороні — прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із за-
значенням найменування таких матеріалів.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, Сидоренка Олександра Ва-
лерійовича, 15 березня 1965 року народження, уродженця міста Слов’янськ Донецької області, заре-
єстрованого за адресою: Донецька область, місто Слов’янськ, вулиця Свободи, 31, кв.16, у судове за-
сідання, яке відбудеться 07 липня 2020 року о 09 год. 45 хв. в залі судових засідань Тернопільського 
міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі). 
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу. У ра-
зі неявки обвинуваченого Сидоренка О.В. у судове засідання оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.                                 Суддя Т. Багрій

Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 
25.06.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 12, фак-
тично проживає: Донецька область, м. Новоазовськ, 
вул. Кірова, 147а, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання в порядку спе-
ціального судового провадження, яке відбудеть-
ся 07.07.2020 року о 13-00, 30.07.2020 року о 09-
00 год. та 17.08.2020 року о 09-00 год., до Якимів-
ського районного суду Запорізької області (Запо-
різька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел.
(06131)6-13-20) для участі в судовому засіданні як 
обвинувачений.

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

Суддя Нестеренко Т.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля Донецької області, 
вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне 
провадження № 242/3056/15-к за обвинуваченням 
Дузенка Олександра Вікторовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 
12 березня 1981 року народження, останнє відо-
ме місце мешкання якого: вул. Генерала Антонова, 
5/104, м. Донецьк Донецької області, викликається 
на 15:30 годину 08 липня 2020 року до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 10, для учас-
ті у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В.В, судді Левченко А.М., 
Здоровиця О.В.

Втрачені документи на судно 

Казанка-5М3 з бортовим номером 

«ДАП-6591-К», видані на ім’я Ро-

манченко Дмитро Олександрович, 

вважати недійсними.

Судновий білет СБ 001682, вида-

ний 23.07.2012 на ім’я Корман Ігор 

Антонович, 

вважати недійсним у зв’язку з 

втратою.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 25 червня 2020 р. № 516 
Київ

Про внесення змін у додаток до постанови 
Кабінету Міністрів України  

від 31 жовтня 2007 р. № 1278
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 

2007 р. № 1278 «Про межі акваторії морського порту Чорноморськ» (Офіційний ві-
сник України, 2007 р., № 83, ст. 3079; 2013 р., № 44, ст. 1579; 2017 р., № 13, ст. 363; 
2019 р., № 47, ст. 1616) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 червня 2020 р. № 516

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток  до постанови Кабінету Міністрів України  

віл 31 жовтня 2007 р. № 1278
1. Абзац другий викласти в такій редакції:
«частину водного об’єкта Сухого лиману (до урізу води) в межах:».
2. В абзаці третьому слова «обмежувальної лінії» замінити словами «обмежу-

вальною лінією».
3. В абзаці четвертому слова і цифри «обмежувальних ліній» замінити словами 

«обмежувальними лініями».
4. В абзаці дев’ятому слова і цифри «акваторію району якірної стоянки N 351, 

обмежену» замінити словами і цифрами «частину водного об’єкта (якірна стоян-
ка № 351), обмежену».

5. В абзаці чотирнадцятому слова «акваторію зовнішнього рейду, обмежену» за-
мінити словами «частину водного об’єкта зовнішнього рейду, обмежену».

6. В абзаці п’ятнадцятому слово «акваторію» замінити словами «частину водного 
об’єкта».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 25 червня 2020 р. № 517 
Київ

Про внесення зміни до Порядку розпорядження 
майном, конфіскованим за рішенням суду  

і переданим органам державної виконавчої служби
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням 

суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 985 (Офіційний вісник Украї-
ни, 2002 р., № 29, ст. 1371), доповнивши його пунктом 71 такого змісту:

«71. Дикі тварини безоплатно передаються притулкам для тварин, зоологічним 
паркам, іншим установам для утримання тварин.

Коти, собаки та інші домашні тварини безоплатно передаються притулкам для 
тварин або іншим установам для утримання тварин.

Нереалізовані у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче про-
вадження», сільськогосподарські тварини безоплатно передаються фізичним, 
юридичним особам у порядку, встановленому пунктом 14 цього Порядку.».

Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2020 р. № 743-р 
Київ

Про призначення Шафаренка Ю. А. 
заступником Голови Державного агентства 
з енергоефективності та енергозбереження 

України
Призначити Шафаренка Юрія Анатолійовича заступником Голови Державного 

агентства з енергоефективності та енергозбереження України з дати початку фак-
тичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою пра-
ці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2020 р. № 744-р 
Київ

Про призначення Свіріна В. В.  
заступником Голови Державної аудиторської 
служби України з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації
Призначити Свіріна Вадима Володимировича заступником Голови Державної 

аудиторської служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансфор-
мацій і цифровізації з 26 червня 2020 р. шляхом укладення контракту про прохо-
дження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запо-
бігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2020 р. № 746-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків 
Голови Державного агентства  

з енергоефективності та енергозбереження 
України на Гуру К. Ю.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Дер-
жавного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, виконан-
ня обов’язків Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбере-
ження України на першого заступника Голови зазначеного Агентства Гуру Костян-
тина Юрійовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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