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за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Положення про покладення
спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 
природного газу для забезпечення загальносуспільних 
інтересів у процесі функціонування ринку 
природного газу»

ЦИФРА ДНЯ

У Мін’юсті гадають, 
як перезавантажити НАЗК

КОНКУРС НЕ ЗА ГОРАМИ? За дорученням Прем’єр-міністра,
яке було дано під час урядового засідання у середу, Міністерство
юстиції готує законопроект про діяльність Національного агент-
ства з питань запобігання корупції, що дасть змогу переобирати
керівників цього органу, інформує прес-служба відомства.

Пропозиції законодавчих змін представлять найближчим ча-
сом і обговорять із громадянським суспільством, зазначають у
Мін’юсті. Як зауважив учора міністр юстиції Павло Петренко,
пропонують створити одноосібний керівний орган у Національ-
ному агентстві з питань запобігання корупції. «Приберемо ко-
легіальність тому, що в нас нині фактично колегіальна
безвідповідальність. Пропонуємо, щоб це був одноосібно керо-
ваний орган, тобто щоб був керівник, з якого можна спитати»,
—  заявив П. Петренко журналістам.  Крім того, Міністерство
юстиції пропонує ввести інститут щорічного зовнішнього аудиту
діяльності НАЗК. У законопроекті слід прописати дуже стислі
терміни перезавантаження агентства, щоб відомство запрацю-
вало в нормальному режимі до початку третьої хвилі електрон-
ного декларування.

ЦИТАТА ДНЯ

Г’Ю МІНГАРЕЛЛІ: «Кілька людей
перетворюють вашу
фантастичну країну

на банкомат. Тому ми
присвячуємо багато

часу, енергії та
ресурсів, ділячись

досвідом подолання
корупції». 

Посол ЄС про допомогу Україні в становленні
демократичних інститутів
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4
ДЕРЖАВНИЙ ІНТЕРЕС

Уряд дав старт реформуванню
однієї з ключових галузей
вітчизняної промисловості, 
що передбачає стимулювання
машинобудівників та аграріїв

Державний зернотрейдер
виходить з піке

АКТУАЛЬНО. За спробами заблокувати позитивні процеси 
в ДПЗКУ приховані деструктивно-меркантильні  інтереси 
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1 346 000 
жінок отримують в Україні допомогу 

при народженні дитини

Словацький ренесанс 
НАЦІОНАЛЬНА ГРОМАДА. Як живеться одному з корінних народів Закарпаття

Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»

Кожен, хто бував в Ужгороді, до-
бре знає, що саме тут розташо-

вано  перехід кордону до
Словаччини, європейської держави
з 5-мільйонним населенням. Не
дивно, що й в українській Закар-

патській області живе їхня числен-
на етнічна група. До речі, як і в 
інших сусідніх європейських дер-
жавах — у Сербії, Хорватії, Руму-
нії, Угорщині. До більшості з цих
країн словаки прийшли на запро-
шення їхніх урядів як переселенці,
займаючи там вільні землі.  У між-
воєнний період кількість словаків

на Закарпатті, яке тоді входило до
складу Чехословаччини, сягала 38
тисяч. Проте одразу після Другої
світової їм довелося пережити
складні часи: згідно з підписаною
радянсько-чехословацькою угодою
і закриттям кордонів переважна
частина жителів краю цієї націо-
нальності змушена була переїхати

на рідномовну батьківщину — Сло-
ваччину. Натомість із країни-сусід-
ки до України переїхали тисячі
русинів-українців. 

Україна ж є однією з небагатьох
країн, де словаки вкоренилися і
живуть з найдавніших часів і вва-
жаються таким самим корінним на-
родом, як і українці. Їхня мова і

культура  мають усі необхідні умо-
ви для розвитку, гарантовані дер-
жавою. Порівняно недавно, в часи
СРСР, про існування цього етносу
майже не згадувалося: в тіні «стар-
шого брата» перебували й
українці, й представники ін-
ших народів на території Ук-
раїни. 7



Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Найближчі десять років бу-
дуть визначальними і для

Європейського Союзу, і для Ук-
раїни, переконаний  Президент
Петро Порошенко.  У промові
«Майбутнє Європи» на конгресі
Європейської народної партії він
наголосив:  «Супротивники Євро-
пи не заспокояться. Антиєвро-
пейські сили все ще на ногах. Ро-
сія робитиме  все можливе, щоб
зіштовхнути ЄС зі скелі. Кремль
ніколи не відкидав спроб побуду-
вати альтернативну Європу. Щоб
це відбулося, вони поширювати-
муть невпевненість і недовіру в
наших суспільствах», — підкрес-
лив Петро Порошенко, додавши,
що Росія сповідує головний при-
нцип: розподіляй і володарюй.

«Мета Кремля — розділити
Європу і розмити цінності. Доки
ця мета існує, ідея взаємного по-
силення ЄС та Росії ілюзорна. Не
можна стати сильним разом із
кимось, хто мислить критерієм
«все або нічого». У Кремля лише
одне правило: Росія має бути на
вершині», — зазначив Петро По-
рошенко.

Глава держави наголосив, що
узгодження лідерами ЄС нового
амбітного 10-річного порядку
денного для Євросоюзу, що від-
булося чотири дні тому з нагоди
60-ї річниці укладання договору,
визначає великі цілі для кращого
спільного майбутнього.

За його словами, настав час
розсудливого лідерства та всео-
сяжного і ефективного плану:
більш згуртована і рішуча Євро-
па на захисті наших спільних
цінностей; жодних компромісів
стосовно російської агресії, зок-
рема у політиці санкцій; більш
відкритий та готовий до вклю-
чення ЄС, що робить рішучіші
допоміжні кроки щодо партнерів
і союзників, орієнтованих на Єв-
ропу.

Між свободою 
і тиранією 

Петро Порошенко закликав єв-
ропейців не керуватися страхом і
водночас не заплющувати очі на
те, що відбувається. «Це не криза
нерозуміння. Це криза двох про-
тилежних концепцій Європи: сво-
боди або тиранії. Тільки одна з
них виживе», — звернувся до
учасників конгресу Президент.

Петро Порошенко наголосив,
що Україна перебуває на краї цієї
боротьби: «Три роки щодня Ук-
раїна веде гібридну війну проти
російських військових, терорис-
тів, пропаганди, хакерів, корупції
й абсолютного обману».

Глава держави зазначив, що,
попри втрати, Україна бороти-
меться за дві мети: перша — ста-
ти вільними, друга — стати кра-
щою нацією, достойною Європи.

«Я радий, що римський поря-
док денний підтвердив повну
прихильність ЄС до відкриття
Союзу для країн, що поважають
цінності та просувають їх. Украї-
на одна з таких. Повністю підтри-
мую концепцію багатошвидкісної
Європи. Вона дасть змогу  східно-
європейським країнам, які від
щирого серця вірять у європей-
ську перспективу, стати свіжою
кров’ю проекту ЄС», — підкрес-
лив Петро Порошенко.

«Упевнений: не може бути без-
печного і процвітаючого майбут-
нього Європи без миру і стабіль-
ності в Україні. Об’єднаймо наші
зусилля з повернення Донбасу і
Криму в Україну і вигнання ро-
сійського агресора з України», —
закликав український лідер.

Петро Порошенко зазначив, що
є оптимістом і «після гіркої пігул-
ки Brexit», бачить успішну кон-
тратаку проєвропейських полі-

тичних рухів на всьому європей-
ському континенті. Він підтримав
слова Президента Європейської
Ради Дональда Туска: «Або буде
об’єднана Європа, або ж не буде
Європи взагалі».

«Це не перебільшення. Вгору
або вниз, пан або пропав. Євро-
пейські політики більше не ді-
ляться на лівих та правих. Або на
лібералів та консерваторів. Вони
тепер, або проєвропейські, або ан-
тиєвропейські», — сказав Петро
Порошенко. 

Двосторонні месиджі
сприйнято

Під час робочого візиту на
Мальту Президент Петро Поро-
шенко провів двосторонні зустрі-
чі зокрема з  президентом Євро-
пейського парламенту Антоніо
Таяні.   Глава Української держа-
ви  висловив сподівання на пози-
тивне голосування в Європей-
ському парламенті рішення щодо
запровадження Євросоюзом без-
візового режиму для українських
громадян на найближчій пленар-
ній сесії 6 квітня 2017 року.

Петро Порошенко поінформу-
вав президента Європарламенту
про розвиток ситуації на Донбасі,
зокрема про провокативні дії Ро-
сії, які підривають мирний про-
цес і подальшу реалізацію мін-

ських домовленостей. Петро По-
рошенко наголосив на важливос-
ті збереження і посилення сан-
кційного режиму щодо Росії до
відновлення Україною територі-
альної цілісності, зокрема повер-
нення Криму.

Президент України зустрівся
із президентом Європейської на-
родної партії Джозефом Долем
та обговорив з ним шляхи поси-
лення міжнародного тиску на Ро-
сію.  Президент ЄНП  підтвердив
незмінність підтримки України
та збереження санкцій проти Ро-
сії до моменту відновлення суве-
ренітету і територіальної ціліс-
ності України.

Під час зустрічі було обговоре-
но перспективи завершення ра-
тифікації Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС та запровад-
ження Євросоюзом безвізового
режиму для українських грома-
дян.

У межах участі у розширеному
саміті Європейської народної
партії на Мальті Президент Ук-
раїни Петро Порошенко провів
зустріч із прем’єр-міністром
Угорщини Віктором Орбаном.
Сторони обмінялися думками з
актуальних питань двосторонніх
відносин. Під час зустрічі було
відзначено важливість активіза-
ції двостороннього політичного
діалогу на вищому рівні.

Президент України висловив
занепокоєння заявами угорських
урядовців про створення окре-
мих територіальних автономій.

Співрозмовники обговорили
питання розширення співпраці
України з країнами «вишеград-
ської четвірки» під час голову-
вання у групі Угорщини, яке роз-
почнеться 1 липня 2017 року.

Віктор Орбан наголосив на під-
тримці територіальної цілісності
України та негайного надання ук-
раїнцям безвізового режиму з
Європейським Союзом.

Петро Порошенко провів зус-
тріч з президентом Республіки
Мальта Марією-Луїзою Колейро
Прекою. Співрозмовники висло-
вили зацікавленість у поглиблен-
ні торговельно-економічної та ін-
вестиційної співпраці між Украї-
ною та Мальтою, зокрема у таких
галузях, як транспорт, сільське
господарство, туризм тощо.

Глава Української держави
висловив переконання, що маль-
тійське головування у Раді ЄС
ознаменується надзвичайно
важливими подіями у співпраці
Україна — Європейський Союз:
набранням чинності Угоди про
асоціацію та лібералізацією візо-
вого режиму для громадян Ук-
раїни.

Окремо слід зупинитися на
розмові Петра Порошенка із
прем’єр-міністром Іспанії Маріа-
но Рахоєм.  Петро Порошенко по-
дякував за незмінну підтримку
Іспанією України у її протидії
російській агресії. Було наголо-
шено на необхідності збережен-
ня режиму санкцій ЄС щодо Ро-
сійської Федерації до повної ім-
плементації мінських домовле-
ностей і відновлення територі-
альної цілісності й суверенітету
України.

Прем’єр-міністр Іспанії наго-
лосив на підтримці територіаль-
ної цілісності України й підтвер-
див, що питання непорушності
цілісності території Української
держави не підлягає жодному
обговоренню.

Президент України висловив
вдячність іспанському урядові за
чітку позицію на підтримку укра-
їнського футболіста Романа Зо-
зулі. Петро Порошенко наголо-
сив, що ситуація з Романом — ре-
зультат ретельно спланованої
пропагандистської кампанії у ду-
сі гібридної війни РФ проти Ук-
раїни, повідомляє департамент
прес-служби АП. 

Антиєвропейські сили все одно зазнають краху
ГЕОПОЛІТИКА. Президент використовує  всі можливі майданчики для того, щоб Україна 
була в політичному тренді

www.ukurier.gov.ua урядовий кур’єр2

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

На Мальті Петро Порошенко переконував: Україна крокує разом з Європою
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Уряд фінансує — дорожники працюють
Катерина ЦАРЬОВА

для «Урядового кур’єра»

ПОЗИЦІЯ. Передостанній
день березня Прем’єр-міністр
Володимир Гройсман провів на
Житомирщині. В обласному
центрі він відвідав підприєм-
ство з виробництва товарів на-
родного господарства Eurogold
Industries Ltd, обговорив інвес-
тиційні проекти нових підпри-
ємств з іноземними інвестиція-
ми та поспілкувався з бізнес-
менами; в смт Новогуйвинське
ознайомився з роботою дер-
жавного підприємства «Жито-
мирський бронетанковий за-
вод» ДК «Укроборонпром», а
на автодорозі Р-18 Житомир
— Попільня — Сквира — Воло-
дарка — Ставище проінспекту-

вав якість поточного ремонту.
Спілкуючись із підприємцями,
Володимир Гройсман запевняв
їх, що уряд підтримуватиме
бізнес, який створює додатко-
ву вартість всередині країни.
«Я б хотів, щоб ваші інвестиції
були успішними, щоб ви по-
глиблювали переробку і ство-
рювали додану вартість в Ук-
раїні. Маємо підтримувати ле-
гальний, відкритий, публічний
бізнес і не дати можливості сі-
рому, чорному бізнесу розви-
ватися, тому що він вбиває ва-
шу конкурентоспроможність»,
— перерахував виклики глава
уряду.

Оскільки економічне зрос-
тання — найголовніший пріо-
ритет, уряд започаткував ро-
боту структур, які опікуються

економічними процесами. Це
зокрема Офіс залучення та
підтримки інвестицій (супро-
воджує інвестпроекти), Націо-
нальний комітет з промислово-
го розвитку (опікується віднов-
ленням кооперації між промис-
ловими підприємствами), Офіс
з просування експорту.

Ці три інституції, на переко-
нання Прем’єра, — ланки од-
ного економічного  ланцюга, до
якого входять інвестиції в еко-
номіку, відродження промисло-
вості й підтримка експорту. А з
власною продукцією слід вихо-
дити на нові ринки.

Не менш важливо розширю-
вати співпрацю підприємств із
закладами професійно-техніч-
ної освіти. Прем’єр підтримав
цю ідею словами: «Нам треба,

щоб освіта і реальний сектор
економіки працювали разом».

Викликом для уряду він на-
звав підготовку висококваліфі-
кованих виробничих кадрів. А
в пріоритети вивів партнерство
з реальним сектором вироб-
ництва у підготовці кадрів.

Він також поговорив із біз-
несменами про інвестиційні
проекти нових підприємств з
іноземними інвестиціями. Жи-
томирський міський голова
Сергій Сухомлин розповів про
перебіг створення індустріаль-
ного парку «Житомир-Схід» і
плани його розширення. А
Прем’єр високо оцінив вжиті
заходи й закликав вже зараз
брати курс на розширення ін-
дустріального парку та його
можливостей.

Під час ознайомлення з пе-
ребігом ремонтних робіт на до-
рогах Житомирської області
глава уряду закликав місцеву
владу дотримуватися  якості
виконання робіт і впроваджу-
вати  ефективні технологічні рі-
шення. Він вважає, що країна
завчасно розпочала дорожні
роботи. Адже торік крига
скресла лише у липні.

Водночас Прем’єр визнав,
що виконати весь необхідний
обсяг робіт за рік чи один се-
зон неможливо. Найвагоміша
причина — вітчизняними до-
рогами не займалися десятки
років. Ситуацію виправить но-
вий підхід КМУ. В уряду виста-
чає коштів на старт перебудо-
ви дорожнього господарства.
Як повідомляє департамент ін-

формації та комунікацій з гро-
мадськістю Секретаріату
КМУ, за бюджетним розписом
асигнування становлять 15 мі-
льярдів гривень. Стільки само
планують залучити через про-
цес репрофайлінгу ОВДП. 

У ході спілкування з пред-
ставниками ЗМІ Прем’єр ви-
словив сподівання на пози-
тивне рішення щодо надання
Києву чергового кредитного
траншу в межах програми
Розширеного фінансування
(EFF). Уряд підтримує призна-
чення на 3 квітня засідання
ради директорів МВФ. На
думку Володимира Гройсма-
на, таке рішення сприятиме
розвитку економіки і підтрим-
ці стабільного курсу націо-
нальної валюти.
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новини та коментарі

Медіа-простір потребує 
професіоналів
СЛОВО — ЗБРОЯ. У час гібридної війни проти України робота 
журналістів-міжнародників особливо вагома

Інна КОВАЛІВ,  
«Урядовий кур’єр»

З їхніх вуст наша країна ді-
знається про світ, а сві-

това спільнота — про Укра-
їну. Саме тому праця жур-
наліста-міжнародника важ-
лива й відповідальна. Медій-
никам нині доводиться пра-
цювати в умовах гібридної 
війни, яку сусідня країна-
агресор невпинно нав’язує 
всьому світові. Тож з огляду 
на сучасні виклики майстри 
слова потребують відповід-
ної професійної підготовки, 
практичних навичок. Акту-
альні проблеми галузі пору-
шили представники Мініс-
терства закордонних справ, 
Міністерства інформаційної 
політики, відомі дипломати й 
медійники, викладачі укра-
їнських та іноземних універ-
ситетів під час круглого сто-
лу «Міжнародна журналіс-
тика в Україні: пошук освіт-
ньої моделі».

Відкриті  
до співпраці  

У міжнародному медіа-
просторі можна окреслити 
три основні групи: журналіс-
ти, які глибоко володіють за-
кордонною тематикою й ви-
світлюють події для нашої 
аудиторії; українські влас-
кори, які працюють за кор-
доном; іномовлення про по-
дії в Україні для іноземної 
спільноти. Одначе експерти 
зазначають, що професійних 
журналістів-міжнародників 
нині обмаль. Вочевидь, підго-
товку міжнародних медійни-
ків необхідно значно розши-
рювати.

Якщо радіомовлення за 
кордон було започатковано 
в Україні ще в 1950-х (1950 
року — українською мовою 
за кордон, 1962-го — англій-

ською, 1966-го — німецькою, 
1968-го — румунською) і в 
радіогалузі є школа, яка пе-
редає навички журналістів з 
покоління в покоління, у те-
лежурналістиці ці зв’язки 
потрібно налагоджувати. 
Лише наприкінці 2015-го 
ухвалено Закон «Про сис-
тему іномовлення України». 
«Мультимедіа — це ЗМІ, 
який надзвичайно швид-
ко розвивається, — зазна-
чає керівник мультимедій-
ної платформи іномовлен-
ня України Людмила Бере-
зовська. — Менш ніж за рік 
ми розробили якісний теле-
канал. Нині через супутни-
ки поширюємо мовлення на 

Європу, Північну Америку й 
Азію. За допомогою кабель-
них мереж мовимо в Італії, 
Польщі, Німеччині, Угорщи-
ні, Словенії, Хорватії та ін-
ших країнах. Тож потребу-
ємо кваліфікованих журна-
лістів, адже за півтора ро-
ку роботи зіткнулися з дефі-
цитом не те що міжнародни-
ків — звичайних журналіс-
тів, які хочуть працювати й 
володіють іноземною. Тому 
залучаємо людей, які є носі-
ями мови, — від англійської 
до арабської й кримськота-
тарської. Отже, важливо до-
нести до підростаючого по-
коління і до дорослих, що 
іноземна мова потрібна, і не 
лише англійська, а й фран-
цузька, німецька, китай-
ська».

Тож потенційні працедав-
ці й профільні відомства го-
тові тісно співпрацювати з 
університетами й запрошу-

вати студентів здобувати на-
вички. 

«Можемо пишатися, що 
українська міжнародна 
журналістика стає на ноги, 
— каже заступник началь-
ника управління інформа-
ції МЗС Олена Ващенко. — 
Звісно, важливо здобувати 
навички, а освіта дає базо-
ві знання. Якщо раніше сту-
денти не знали, чим відріз-
няється Європейський Со-
юз від Ради Європи або 
ОБСЄ від ПАРЄ, нині таких 
фахівців уже немає. Спів-
працюємо з багатьма про-
фесійними журналістами-
міжнародниками. Дехто з 
них спеціалізується на пев-

них країнах чи міжнародних 
організаціях, є журналіс-
ти-фрілансери, які їздять по 
світу й професійно пишуть 
цікаві матеріали». 

Подвійні дипломи 
«Журналісти-міжнарод-

ники — дзеркало того, що 
відбувається в українській 
журналістиці, — переко-
наний голова правління ГО 
«Громадське радіо» Андрій 
Куликов. — Вони розкида-
ні у світі, але це універсаль-
ні журналісти. Адже про-
фесійний журналіст одна-
ково блискуче зробить ре-
портаж із футбольного мат-
чу, про зміну уряду або з ху-
дожньої виставки, оскільки 
застосовує стандартні прин-
ципи професії».

У потужних університе-
тах для магістрів діє система 
подвійних дипломів, що роз-

ширює можливості студен-
тів. «Співпрацюємо із двома 
вишами у Польщі: Держав-
ним університетом ім. Марії 
Кюрі-Склодовської у Лю-
бліні та з Університетом ім. 
Адама Міцкевича в Позна-
ні, — розповідає «УК» заві-
дувач кафедри міжнарод-
них медіа-комунікацій та 
комунікативних техноло-
гій Інституту міжнародних 
відносин КНУ ім. Т. Шев-
ченка Сергій Даниленко. — 
Крім того, Молдовський дер-
жавний університет у Ки-
шиневі також зацікавлений 
мати таку програму. Зага-
лом розвивати систему по-
двійних дипломів необхідно, 
оскільки академічна мобіль-
ність спричинилася до того, 
що західні виші — не якіс-
ніші за рівнем освіти, а при-
вабливіші за статусом — ви-
мивають наших студентів з 
України. Система подвійно-
го диплома дає змогу молоді 
одночасно навчатися і вдо-
ма, і за кордоном: визначи-
тися з майбутньою діяльніс-
тю, відчути на смак, на дотик 
навчання й життя у Європі. 
Молодь має зрозуміти, що 
там дають освіту, але не га-
рантують працевлаштуван-
ня в Євросоюзі».

У Київському університеті 
ім. Б. Грінченка зазначають, 
що по-новому підходять до 
підготовки журналістів: за-
мість традиційного поділу на 
спеціалізацію з друкованих 
медіа, радіо і телебачення 
запроваджують фах за галу-
зями — приміром, економіч-
на, спортивна, екологічна чи 
міжнародна журналістика.

Щоб допомогти ефективно 
розвивати міжнародний на-
прям, до співпраці з вітчиз-
няними вишами готові до-
лучитися колеги із Франції, 
Ізраїлю, Молдови та інших 
країн. 

Про що розповість «Ніч у музеї» 
Тетяна КАПУСТА  

для «Урядового кур’єра»

УКРАЇНСЬКЕ ПРОМО. Ідею 
цікаво розповісти іноземцям 
про історію та цінність україн-
ських музейних шедеврів ви-
рішили втілити Мінкультури та 
Мінінформполітики, започат-
кувавши телепроект «Ніч у му-
зеї». 

«Проект — це телевізійна 
картинка, що демонструє не ли-
ше технічний показ тих шедев-
рів, а й реконструкцію подій, 
про які вони розповідають. Логі-
ка в тому, що коли людина з ін-
шої країни не розуміє, для чого 
їй відвідувати Україну, то ми ма-
ємо донести, зокрема, що ціка-
вого в тому чи іншому музеї. На-
ше завдання — щоб «Ніч у му-
зеї» побачило якомога більше 
людей», — розповів журналіс-
там міністр інформаційної полі-
тики України Юрій Стець. 

Проект стартував торік у лис-
топаді на каналі іномовлення 
UA/TV англійською, українською 
та російською мовами. На сьо-
годні зроблено 19 випусків, які 
можна переглянути на каналі 

UA/TV в YouTube. «Це зріз на-
шої історії, який допоможе роз-
повісти, чим багаті наші музейні 
фонди. Коли ми його лише роз-
починали, мало хто вірив, що 
про музей можна цікаво розпо-
вісти. Але на сьогодні ми це до-
вели», — вважає генеральний 
директор Мультимедійної плат-
форми іномовлення Людмила 
Березовська.

«Ніч у музеї» як велике му-
зейне явище має довгу істо-

рію, початок якої — в Німеччи-
ні та Франції. «З 2008 року до 
нього потроху стала долучати-
ся й Україна, а останні три роки 
широкомасштабні іміджеві но-
чі в музеях, наповнені театраль-
ними дійствами, стали вже пев-
ною фішкою наших музеїв», — 
розповів міністр культури Укра-
їни Євген Нищук. 

За словами Юрія Стеця, 
у найближчих планах, окрім 
зйомки наступних телесюжетів, 

— з допомогою МЗС просуну-
ти телепроект за межі іномов-
лення на інші світові канали і йо-
го презентація в українських по-
сольствах за кордоном. 

«Звертатимемося до україн-
ських медіа-менеджерів, щоб 
цей продукт про наші шедеври й 
цінності з’явився на українських 
телеекранах, щоб його побачи-
ли якомога більше співвітчизни-
ків», — пообіцяв він, наголосив-
ши, що останнім часом з укра-
їнськими медіа-менеджерами 
вдалося налагодити якісний ді-
алог. Він був важливим під час 
роботи над нещодавно ухвале-
ним законом про державну під-
тримку кінематографії, один із 
важливих аспектів якого — дер-
жавна підтримка виробництва 
українських сералів. 

«Щоб знімати український 
продукт, медійникам був потрі-
бен імпульс, і законодавчий зо-
крема. Ми вперше певною мі-
рою дотуватимемо виробни-
цтво наших серіалів україн-
ською мовою», — сказав Єв-
ген Нищук. Це стосуватиметься 
й документалістики, й художніх 
телесеріалів. 

пРОшу СЛОВа!

Із мрією  
про 
квартирний 
тепломір 

Інна КОСЯНЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

Коли днями на дверях під’їзду мого будинку з’явилось ого-
лошення, в якому йшлося про те, що через заборгованість 

мешканців за тепло з 1 квітня відключать опалення, чимало лю-
дей сприйняли цю інформацію не як покарання, а навпаки. «Мо-
же, на пляшку боржникам скинемось?» — пожартував один із 
сусідів. Бо хоч на тепло в будинку протягом холодного періоду 
нарікати не доводилось і комунальники регулювали температу-
ру теплоносія відповідно до погоди, рахували за будинковим лі-
чильником, а все одно цифри у платіжках кусалися: в будинку 
живуть люди зі скромними доходами. Тож не проти були, коли 
потепліло на вулиці, светри в квартирах одягти, щоб хоч трохи 
менше платити за комунальні послуги. 

Пам’ятаю, як кілька років тому в нашому будинку розгорівся 
справжній бій за лічильник тепла. Його встановили ще під час 
здачі будинку в експлуатацію, через кілька років комунальники 
чомусь перестали його помічати (а може, і вкрали) і стали нара-
ховувати людям плату за кількістю квадратних метрів у кварти-
рі. Тож мешканцям довелося шукати правди, точніше, тепломі-
ра в різних інстанціях. Нині він є, але люди бачать, що цього вже 
мало. Бо будинковий прилад обліку і реальна економія для роди-
ни не дуже дружать. Люди можуть порівняти, скільки платять за 
тепло у квартирах такої самої площі ті, хто має індивідуальний 
котел у помешканні. Приміром, знайома, яка живе в однокімнат-
ній квартирі з індивідуальним опаленням, узимку платила за газ 
трохи більш як 500 гривень щомісяця, але в цю суму входило і 
саме опалення, і підігрів води, і користування газовою плитою. 
Вона знала, де треба економити: йдучи на роботу, підкручувала 
газ до мінімуму, а оскільки на роботі цілий день — зрозуміло, що 
увечері не так багато часу котел вмикався на більший обігрів. 
Мешканцям багатоповерхівок із централізованим опаленням, 
хай навіть і з лічильни-
ком, доводилося плати-
ти набагато більше. Бо 
ж навіть якщо й підкру-
тять батареї, то на вміст 
родинного гаманця це 
ніяк не вплине.

Тож зрозуміло, що 
люди мріють про облік 
тепла в окремих кварти-
рах. Але комунальники 
пояснюють їм: не мож-
на! Причина — так зва-
на вертикальна розвод-
ка системи опалення, 
встановлена в більшості 
будинків. То в новобудо-
вах уже встановлюють 
горизонтальну, із квар-
тирними теплолічильни-
ками, і, як стверджують господарі таких квартир, це справді ви-
гідно: сам регулюєш, скільки тепла тобі потрібно. 

Та невже для мешканців квартир з вертикальною розводкою 
все так безнадійно, і їм доводиться лише залежати від волі (і 
апетитів) теплоенергетиків? Виявляється, ні, у наш час технічних 
рішень і новацій можливо все. Фахівці зауважують, що технічно 
можливими є різні варіанти: можна систему переробити з вер-
тикальної на горизонтальну, щоб у кожній квартирі встановити 
прилад обліку тепла, а можна піти й простішим шляхом: встано-
вити лічильник на кожній батареї у разі вертикальної розводки. 
Інша річ, скільки це коштує. 

А коштує недешево — що один варіант, що інший. І настіль-
ки недешево, що, підбивши кошторис, навіть ті, хто з ентузіаз-
мом агітував за облік тепла у «вертикальних» квартирах, опус-
кали руки: краще вже платити, скільки теплоенергетики заправ-
лять. А ті не підтримують поквартирну ідею — бо, вочевидь, бу-
де, як із лічильниками води. Адже після встановлення будинко-
вих лічильників люди, в яких не було поквартирних, платили на-
багато більше, ніж ті, в кого водоміри були у квартирах. Адже на 
них списували всі втрати… Враховуючи ж, скільки тепла втрача-
ється в мережах по дорозі до будинку, можна тільки уявити, на-
скільки невигідний комунальникам поквартирний облік!

Однак у нас нині чимало державних та регіональних програм, 
спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів, мо-
дернізацію будинків. Також у державі взято курс на оснащен-
ня кожної багатоповерхівки будинковим тепломіром. Але, мож-
ливо, варто передбачити варіанти? Опитати людей, який спосіб 
обліку тепла вони хотіли б — загальнобудинковий чи поквартир-
ний, і відповідно до цього вибудовувати облікову політику. Мож-
ливо, до цього ніхто з розробників таких програм не додумав-
ся. А можливо, стримала дороговизна справи. Однак мої сусі-
ди, наприклад, мріють про поквартирний облік тепла, особливо 
в очікуванні завершення опалювального сезону. І, вочевидь, як-
би з’явилася відповідна програма, із задоволенням до неї долу-
чилися б, зокрема коштами. Адже Україна взяла курс на енерго-
незалежність, невід’ємна складова якої — енергоощадність, зо-
крема в житловому секторі. Тож, можливо, настав час звернути 
увагу й на питання поквартирного обліку тепла. 

 Україна взяла курс  
на енергонезалежність, 
невід’ємна складова 
якої — енергоощадність, 
зокрема в житловому 
секторі. Тож, можливо, 
настав час звернути 
увагу й на питання 
поквартирного обліку 
тепла.

В телепроекті демонструють реконструкції подій,  
що стосуються того чи іншого музейного шедевру

Система подвійного диплома дає змогу 
молоді одночасно навчатися і вдома,  
і за кордоном.
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промисловість

Реформа сільгоспмашу: крок перший
ДЕРЖАВНИЙ ІНТЕРЕС. Уряд дав старт реформуванню однієї з ключових галузей вітчизняної 
промисловості, що передбачає стимулювання машинобудівників та аграріїв

Анатолій ГІРШФЕЛЬД, 
виконавчий директор 

Національного комітету 
з промислового розвитку, 

спеціально  
для «Урядового кур’єра»

Серед численних розмов 
про стабілізацію й позитив-
ні зрушення в економіці, з 
одного боку, та про негатив-
ні наслідки торгової блока-
ди на Донбасі й призупи-
нення дії антидемпінгових 
мит щодо імпорту росій-
ських добрив — з другого, 
в суспільстві, на мій погляд, 
залишилася непоміченою 
найважливіша ініціати-
ва уряду України. Ідеть-
ся про ініціативу Прем’єр-
міністра Володимира Грой-
смана, що дає старт рефор-
муванню однієї з ключових 
галузей вітчизняної про-
мисловості — сільгоспма-
шинобудування: надання 
з державного бюджету ко-
штів обсягом 550 мільйо-
нів гривень на компенсацію 
20% вартості техніки та об-
ладнання для АПК. На від-
міну від попередніх спроб, 
нинішній підхід полягає в 
тому, що не виробники (як 
практикують у багатьох 
країнах), а покупці отрима-
ють компенсацію за умови, 
що продавець і його техні-
ка відповідатимуть певним 
критеріям.

Поштовх  
для розвитку

Скептики і критики вже 
ламають голову, «під ко-
го» всі ці благі починання. 
Раджу їм звернути увагу, 
що, на відміну від колиш-
ніх фаворитів — підпри-
ємств металургії, яких в 
Україні порівняно небага-
то і їх власники всім відо-
мі, заводів-виробників ма-
шин та устаткування для 
сільського господарства 
приблизно 150. Їх численні 
власники не входять у рей-
тинги Forbes, а продукція 
досить різноманітна. Сюди 
слід додати близько 50 ти-
сяч сільськогосподарських 
підприємств, серед яких 
понад 4 тисячі фермер-
ських господарств. Тобто 
кількість суб’єктів, що ве-

дуть господарську діяль-
ність на території України, 
які прямо або побічно ма-
тимуть вигоду в результа-
ті такого починання уряду, 
значно більше, а якщо взя-
ти до уваги зайнятих у цих 
виробництвах, ідеться про 
кілька мільйонів людей. 
Тому відповідь очевидна: 
вперше в Україні новий ін-
струмент державної про-
мислової політики задія-
ний в інтересах національ-
них виробників і в промис-
ловому, і в аграрному сек-
торах.

Новий механізм стиму-
лювання розвитку вітчиз-
няного сільгоспмашино-
будування заклав основу 
не лише для ренесансу ці-
єї найважливішої для еко-
номіки країни галузі, а й 
трансформації місця і ролі 
України на світовому рин-
ку техніки і обладнання 
для агропромислового ви-
робництва. Передусім це 
випуск складної самохідної 
техніки (комбайнів і трак-
торів) і взаємопов’язаних 
технологій і обладнання 
точного (щадного) земле-
робства. Такий тренд — з 
одного боку, зберегти уні-
кальний потенціал україн-
ських чорноземів, з другого 
— дасть змогу Україні ста-
ти світовим лідером з виро-
щування і постачання еко-
логічно чистих продуктів.

Безумовно, реалізація 
цього сприятиме розвитку 
суміжних галузей, зокре-
ма виробництва нових ви-
дів добрив та засобів захис-
ту рослин, переробки сіль-
ськогосподарської продук-
ції, а також формуванню 
ланцюжків доданої вартос-
ті і підвищення конкурен-
тоспроможності національ-
ного продукту.

Оскільки Україна поста-
вила перед собою амбітну 
мету — наростити валовий 
збір зернових до 100 міль-
йонів тонн і стати лідером 
на цьому ринку, уряд і На-
ціональний комітет з про-
мислового розвитку почали 
працювати над створенням 
програми з розвитку галу-
зі, в межах якої буде за-
пропоновано дорожню кар-
ту досягнення пріоритетів.

Опора  
на вітчизняного 
виробника

Одним з перших кроків 
Прем’єр-міністра України 
Володимира Гройсмана на 

шляху реалізації масштаб-
ної програми модернізації 
сільгоспмашинобудування 
стало підписання в березні 
цього року найважливіших 
документів, вагомий внесок 
у розроблення яких зро-
бив Національний комітет з 
промислового розвитку.

Зокрема рішення уряду 
було спрямовано на усунен-
ня корупційної складової, 
яка мала місце в попере-
дні роки, і на вдосконален-
ня порядку виплати сіль-
госптоваровиробникам ко-
штів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для част-
кової компенсації вартості 
сільськогосподарської тех-
ніки і обладнання вітчиз-
няного виробництва (поста-
нова КМУ №130 від 1 бе-

резня 2017 року). Найваж-
ливішим кроком стала змі-
на механізму визначення 
рівня локалізації виробни-
цтва техніки і обладнання з 
урахуванням європейських 
підходів, а також оцін-
ки здійснення на терито-
рії України підприємства-

ми вітчизняного машинобу-
дування для агропромисло-
вого комплексу відповідних 
технологічних операцій (по-
станова №147 від 16 берез-
ня 2017 року).

Такі критерії викорис-
тання місцевого компонен-
та (локалізації) — це пе-
ревірений у багатьох краї-
нах механізм із двома про-
стими, але значними ви-
могами: створювати робо-
чі місця на території краї-
ни і стимулювати розвиток 
вітчизняної промисловос-
ті з максимальним викорис-
танням внутрішніх ресур-
сів, а не імпорту первинних 
для промисловості товарів 
з-за кордону, інвестування  
фактично в економіки ін-
ших країн.

Щоб забезпечити прозо-
ре формуванням переліку 
вітчизняної техніки і облад-
нання для агропромислово-
го комплексу, вартість яких 
частково компенсується за 
рахунок коштів держав-
ного бюджету, Міністер-
ство економічного розвитку 
створить міжвідомчу комі-
сію. До її складу увійдуть 
фахівці МЕРТ, Мінагропо-
літики, Національного ко-
мітету з промислового роз-
витку, керівники галузе-
вих наукових установ, під-
приємств вітчизняного ма-
шинобудування для агро-
промислового комплексу та 
представники громадських 
організацій. Це стане пер-
шим етапом реформ.

Ключовим аспектом під 
час ухвалення комісією рі-
шення про внесення ві-
тчизняної техніки і облад-
нання для агропромисло-
вого комплексу та заводу-
виробника до переліку ста-
не оцінка на відповідність 
основним вимогам. Зокре-
ма:
• бути резидентом Украї-

ни не менш як 2 роки;
• для складної самохідної 

техніки мати рівень локалі-
зації не нижче за 35%, для 
іншої — 60%;
• мати питому вагу ви-

трат на оплату праці (з ура-
хуванням нарахувань на 
заробітну плату) в скла-
ді собівартості продукції не 
менш як 8%;
• мати конструкторсько-

технологічну документацію 
і/або поставлену на баланс 
інтелектуальну власність 
на техніку та обладнання;
•  мати систему гаран-

тійного та післягарантійно-
го обслуговування техніки і 
обладнання.

На принципах 
державно-
приватного 
партнерства 

На другому етапі запла-
новано вдосконалити меха-
нізм компенсації процент-
них ставок лізингу та кре-
дитування вітчизняної тех-
ніки, а також упорядкува-
ти роботу НАК «Украгро-

лізинг» і забезпечити сти-
мулюючі умови придбання 
техніки вітчизняних вироб-
ників.

На третьому етапі буде 
розроблено державну інно-
ваційну програму зі ство-
рення складної причіпної 
й самохідної техніки. У ме-
жах її реалізації національ-
ному комітету і профіль-
ним міністерствам необхід-
но буде підібрати проекти, 
які стануть рушіями розви-
тку галузі на найближчі 10 
років. Їх реалізація на прин-
ципах державно-приватно-
го партнерства забезпечить 
ефективну взаємодію всіх 
зацікавлених сторін у поси-
ленні конкурентоспромож-
ності галузі та всієї еконо-
міки країни.

Реалізація ініціативи 
уряду створить умови для 
активізації випуску сіль-
госптехніки та залучення 
світових лідерів галузі до 
розміщення своїх техноло-
гічних операцій на терито-
рії України. Це дасть змогу 
задовольнити попит укра-
їнських аграріїв на якіс-
ну і недорогу техніку, який 
зростає, з тривалим термі-
ном служби і мінімальною 
витратою палива не за ра-
хунок застарілої, вжива-
ної техніки європейського 
та американського вироб-
ництва, яку масово заво-
зять в Україну, а за раху-
нок сучасних вітчизняних 
зразків.

Успіх розпочатої рефор-
ми галузі сільгоспмашино-
будування, а з нею і модер-
нізації інших галузей зда-
тен забезпечити створен-
ня вертикалі ефективно-
го державного управління 
промисловим розвитком. 
Найважливішою ланкою 
його має стати створен-
ня Міністерства промис-
ловості та інновацій. Йо-
го пріоритетні завдання 
— відродження вітчизня-
ної індустрії, а також по-
чаток системної рефор-
ми управління її техноло-
гічним розвитком. Науко-
во-технічна та інноваційна 
політика на першому етапі 
мають забезпечувати мету 
нової індустріалізації кра-
їни. 

28 березня 2017 на 76-му ро-
ці пішов із життя видатний укра-
їнський вчений, Заслужений ді-
яч науки і техніки України, лауре-
ат Державної премії України в га-
лузі науки і техніки та премії Всес-
вітньої федерації науковців, док-
тор хімічних наук, професор, ака-
демік НАН України Валерій Павло-
вич Кухар.

Валерій Павлович Кухар наро-
дився 26 січня 1942 року в Києві. 
Після закінчення в 1963 р. Дніпро-
петровського хіміко-технологічно-
го інституту навчався в аспірантурі 
Інституту органічної хімії АН УРСР, 
по її закінченні працював на поса-
дах молодшого і старшого науко-
вого співробітника. В 1967 р. за-
хистив кандидатську, а в 1973 р. 
— докторську дисертацію.

У 1983 р. Валерій Павлович іні-
ціював створення і очолив відді-

лення біоорганічної хімії Інституту 
органічної хімії АН УРСР, яке зго-
дом було реорганізовано в Інсти-
тут біо органічної хімії та нафтохі-
мії НАН України — одну з найпо-
тужніших академічних установ, 

колектив якої розгорнув система-
тичні фундаментальні та приклад-
ні дослідження в галузі біоорганіч-
ної хімії. 

З 1978 до 1988 року обіймав 
посаду академіка-секретаря відді-
лення хімії, з 1988 до 1993 — ві-
це-президента НАН України, а з 
2010 року був  головою Держав-
ного фонду фундаментальних до-
сліджень. 

В. П. Кухар — видатний вче-
ний, блискучий аналітик, енцикло-
педичні знання якого дозволяли 
йому завжди бути на вістрі науки 
і стати всесвітньо відомим. Разом 
з учнями він збагатив хімію полі-
галогенорганічних сполук, роз-
горнув систематичні дослідження 
в галузі тонкого органічного син-
тезу природних речовин та їх ана-
логів, заснував новий науковий 
напрям — хімію біорегуляторних 

процесів, дослідив екологічні й 
ресурсоощадні аспекти енергети-
ки, нафтопереробки й нафтохімії. 
Академік В. П. Кухар створив ві-
дому наукову школу, що здійснює 
систематичні дослідження мето-
дів стереоселективного синтезу та 
властивостей низькомолекуляр-
них біорегуляторів і хімічне моде-
лювання біологічних процесів.

В. П. Кухар брав безпосередню 
участь у ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській атомній елек-
тростанції — протягом 1986—
1988 рр. був заступником голови 
постійно діючої комісії з ліквідації 
аварії на ЧАЕС АН УРСР.

Плідну творчу працю Валерій 
Павлович органічно поєднував із 
напруженою науково-організа-
ційною діяльністю в НАН України, 
численних урядових комітетах і 

комісіях та міжнародних наукових 
організаціях.

Наукову й науково-організа-
ційну діяльність В. П. Кухаря від-
значено численними науковими, 
урядовими та міжнародними на-
городами — премією НАН Укра-
їни імені А. І. Кірсанова, Держав-
ною премією України в галузі нау-
ки і техніки, орденом «За заслуги» 
ІІ та ІІІ ступенів, почесним зван-
ням «Заслужений діяч науки і тех-
ніки України», премією Міжнарод-
ної федерації вчених, Міжнарод-
ною Арбузовською премією в га-
лузі фосфорорганічної хімії.

Валерій Павлович працював до 
останніх днів життя.  Його жит-
тєвий шлях — взірець відданос-
ті улюбленій справі. Всі, кому до-
велося спілкуватися з Валерієм 
Павловичем, знали його як енер-
гійну, щиру, чуйну людину, здат-

ну  завжди зрозуміти і підтрима-
ти, прийти на допомогу, людину, 
яка цінувала і плекала свою роди-
ну і була справжнім патріотом на-
шої країни.

Друзі, колеги й учні Валерія 
Павловича з глибокою вдячністю 
пам’ятатимуть його яскраву, не-
пересічну постать і шануватимуть 
його внесок у розвиток україн-
ської науки. Звістка про його пе-
редчасну смерть спричинила не-
вгамовний біль всім, кому доля 
дарувала нагоду знати цю чудову 
і мудру людину.

Вічна йому пам’ять!

Президія Національної  
академії наук України 

Секція хімічних  
і біологічних наук НАН України 

Відділення хімії  
НАН України 

Валерій Павлович КУХАР
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Сподіваємося, що продукція Харківського тракторного 
заводу невдовзі складе достойну конкуренцію 
закордонним аналогам

550 млн грн 
буде надано з держбюджету на компенсацію 20% 
вартості техніки та обладнання для АПК.
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Василь ТУГЛУК,
«Урядовий кур’ єр»

Напівправда завжди була і за-
лишається набагато небез-

печнішою від очевидної неправди.
Оскільки вона дає широке поле
для маніпуляцій, домислів та ви-
сновків, які не мають нічого спіль-
ного з реальністю. Тому її найчас-
тіше використовують політики,
неперебірливі журналісти, проду-
куючи на замовлення фейкові
сенсації, які інколи поширюють
навіть солідні видання. Не замис-
люючись при цьому, що їхня
всеїдність досить часто рикоше-
тить негативом як по економічних
інтересах, так і по міжнародному
іміджу держави. Підтвердженням
цього може стати історія, про яку
йтиметься далі.

Тягар минулого 
над сьогоденням

Нещодавно  електронні ЗМІ по-
ширили фейк про  те, що в.о. голо-
ви правління ПАТ «Державна
продовольчо-зернова корпорація
України» (ДПЗКУ) Олександр
Григорович переходить працюва-
ти головою Держлісагентства, ос-
кільки національному операторові
зернового ринку загрожує фінан-
совий крах. Мовляв, корпорація
фактично зупинила експорт до
Китаю, поставивши під загрозу
імідж країни як надійного поста-
чальника. Якщо  врахувати, що
цю качку запустило видання,
власником якого називають ко-
лишнього очільника «мінздоху»
Олександра Клименка, то на неї
можна було б не звертати уваги
або списати на випадковість, якби
її політ не тривав у розгорнутій,
явно тенденційній публікації од-
ного з найпопулярніших інтернет-
видань України. Цього разу удар
спрямували вже проти  ДПЗКУ.
Фактично це аверс і реверс однієї
медалі. Тобто атака, розпочата на
керівника ДПЗКУ, переросла в
нищення іміджу самої корпорації.
І зроблено було це в той час, коли
компанія завдяки енергійним діям
нового менеджменту  почала ста-
вати на ноги. 

При цьому використано давно
апробований прийом — гіперболі-
зація негативу  і замовчування по-
зитивних змін. З урахуванням то-
го, що  далеко не всі знають, на-
приклад, коли  насправді виникли
проблеми корпорації. А вони бе-
руть початок ще відтоді, коли її ті-
ньовим куратором, як і всього
АПК, за твердженням ЗМІ, був
соратник Олександра Клименка
— відомий широкому загалу  Юра
Єнакієвський. І що створював цю
структуру уряд Азарова у 2010
році, як засвідчили подальші по-
дії, не для того, щоб поповнювати
бюджет держави валютою, а для
перекачування через всілякі ті-
ньові схеми  державних коштів у
бездонні кишені тодішніх сорат-
ників Януковича.                                                                                                                           

ДПЗКУ в ті часи постачала зер-
но сумнівним офшорним компані-
ям, які продавали його потім за-
кордонним  корпораціям, а значну
частину виручки  привласнювали. 

За даними аналітиків, різні
структури, з якими були пов’язані
тодішні можновладці, фактично
обікрали  державного зернотрей-
дера на сотні мільйонів доларів. І
робилося це не лише через офшо-
ризацію продажу зернових. При-
міром, як встановило пізніше слід-
ство, тодішнє керівництво дер-
жавного зернотрейдера, страхую-
чи зерно від пожежних ризиків,
переплатило страховій компанії
понад 160 мільйонів гривень. Як
підсумок, поплічники Януковича
завдяки різним оборудкам багаті-

ли, а державна корпорація дедалі
глибше занурювалася в боргову
яму. 

Саме цей спадок одержала
країна  після Революції гідності.
Бо хоч  казнокради дременули з
України, вони залишили державі
величезні борги, які тиснули  зага-
лом на економіку і зокрема  на
ДПЗКУ, на якій повисла значна
дебіторська заборгованість через
ненадходження валютної вируч-
ки за зерно, продане попередни-
ками у кишенькові офшори. 

Мета чуток —
поставити бар’єр
змінам

Із самого початку створення
ДПЗКУ її стратегічним партне-
ром залишається  Китайська на-
ціональна корпорація машинної
промисловості і генеральних під-
рядів (ССЕС), під гарантії якої  у
2012 році Ексімбанк КНР надав
українському зернотрейдерові
кредит обсягом півтора мільярда
доларів США. Гарантом цієї уго-
ди виступив тоді уряд  Азарова,
який працював фактично на зба-
гачення оточення Януковича, а не
на держбюджет. Головною умо-
вою кредиту було постачання ук-

раїнською корпорацією 4—5 мі-
льйонів тонн зерна  щорічно в Ки-
тай або через китайську корпора-
цію в інші країни. Однак жодного
року  ці умови контракту не вико-
нували в повному обсязі, хоч піс-
ля Революції гідності ДПЗКУ  й
наростила більш ніж удвічі по-
ставки зернових за контрактом.
Окрім цього, корпорація, всупе-
реч договірним умовам, продаючи
зерно іншим країнам,  не платила
обумовлених 5 доларів преферен-
ційної маржі з кожної тонни ки-
тайській корпорації. Усе це в під-
сумку і стало  причиною усклад-
нення відносин із китайськими
кредиторами. 

У самій корпорації ситуація ус-
кладнювалася ще й тим, що вона,
задіявши лише невелику частку
кредитних коштів, які перебува-
ють на рахунках українського Ек-
сімбанку, змушена була обслуго-
вувати весь півторамільярдний
кредит. Як наслідок, лише сума
відсотків за роки, що минули від
часу надходження кредита, сяг-
нула майже 300 мільйонів дола-
рів, хоча більшістю суми користу-
ється держава. При цьому прибу-
ток від операційної діяльності, по-
при його значне зростання остан-
нім часом, покриває платежі за
кредитом лише на 47%. 

Негативно позначилися на  фі-
нансовому стані корпорації й
збільшення ставки Libor (йдеться
про ставку Libor 6), яка з 2012 ро-
ку зросла з 0,5 до 1,3, внаслідок
чого лише торік корпорація спла-
тила за кредитом майже 80 мі-
льйонів доларів. А в результаті
зростання курсу долара збитки за
2016 рік становили понад 1,6 мі-
льярда гривень. Це, як прийнято
говорити, статистика, від якої ні-
куди не подітися.

Існує й інша статистика, яка
свідчить, що в роботі корпорації
відбуваються кардинальні  зміни.
Проте ті, хто ставить собі за мету
не дати державному підприєм-
ству твердо стати на ноги, не хо-
чуть їх помічати. Вони твердять,
наприклад, що реформування
трейдингової діяльності є однією з
головних помилок нинішнього ке-
рівництва.  Хоч насправді після
призначення на посаду очільника
ПАТ «ДПЗКУ»   Олександра Гри-
горовича  директором департа-
менту зовнішньоекономічної ді-
яльності корпорації став інозе-
мець Цезари Мациборські. Він, на
відміну від «експертів» із трей-
дингу, має більш ніж 20-річний
досвід  роботи в компаніях-зер-
нотрейдерах зі світовим іменем і

нині  запроваджує в діяльності
корпорації практику найкращих
із них. 

Також конкретні факти  не за-
лишають каменя на камені від ін-
ших, розтиражованих ЗМІ твер-
джень про те, що відносини з ки-
тайськими партнерами зайшли у
глухий кут,  сама корпорація за
жодних умов не може бути при-
бутковою, а експортна діяльність
ДПЗКУ зупинено.  

Насправді все навпаки. Із при-
ходом до керівництва корпораці-
єю нової команди у державного
зернотрейдера, який позбувся ті-
ньових схем, на думку незаанга-
жованих фахівців, відкрилися по-
зитивні перспективи.  І це не про-
сто слова.

Не обіцянки, 
а конкретні справи

За вісім місяців маркетингового
року, який, на відміну від кален-
дарного, стартував 1 липня 2016-
го і завершується  в останній день
червня 2017-го, ДПЗКУ відванта-
жила на зовнішні ринки більш як
1,5 мільйона тонн зернових та
олійних культур, залишаючись
лідером українського зернового
експорту.  Крім того, за березень
відвантажено майже 180 тисяч

тонн  І це попри те, що  потреба
корпорації в зерновозах, якими
зерно доставляють з елеваторів у
порти, забезпечена лише на 45%. 

Кардинально поліпшилися і фі-
нансові показники. Так, доходи від
послуг елеваторів становлять 498
мільйонів гривень, що на 69% біль-
ше, ніж у 2015 році. Також, попри
падіння загальноукраїнського спо -
живання борошна на 5%, доходи
від переробної діяльності зросли у
3,6 раза та становлять 948 мільйо-
нів гривень. При цьому прибуток
від заготівельної діяльності сяг-
нув 100 мільйонів гривень. 

Щодо основного напряму діяль-
ності — торгівлі зерновими, то у
2016 році фінансовий результат
від неї  становив майже 800 мі-
льйонів гривень.  І найголовніше:
вперше за останні роки корпора-
ція отримала операційний прибу-
ток — у 2016 році фінансовий ре-
зультат від операційної діяльності
становив 957 мільйонів гривень
порівняно з 119 мільйонами гри-
вень збитку в 2015-му. 

Тобто факти перекреслюють
твердження «доброзичливців»,
що державна компанія не може
бути прибутковою. Нарешті, саме
завдяки зусиллям нинішнього ке-
рівництва  з жовтня минулого ро-
ку отримано понад 600 мільйонів
гривень відшкодування ПДВ, що
становить трохи менш як полови-
ну коштів, яке під різними приво-
дами досі не хотіли повертати фіс-
кали. 

Новому керівництву також
вдалося відновити ділові стосун-
ки  з китайськими партнерами. Як
нещодавно повідомив міністр
АПК Тарас Кутовий, ДПЗКУ ра-
зом з Мінагропродом провела
плідні переговори з віце-прези-
дентом Ексімбанку КНР  про зни-
ження ставки за вже згадуваним
півторамільярдним доларовим
кредитом. Зауважте, жоден із по-
передніх керівників не опікувався
питанням підвищення ефектив-
ності використання кредитних
коштів та зменшенням фінансо-
вого навантаження за кредитом,
хоч для державної корпорації це
питання, по суті, першої необхід-
ності. При цьому міністр зазна-
чив, що китайські партнери та-
кож погодилися на використання
кредитних коштів для закупівлі
через відкритий тендер україн-
ських вагонів-зерновозів, украй
потрібних корпорації для наро-
щування обсягів експорту та по-
стачання засобів захисту рослин
до України. 

Підтвердженням  того, що від-
носини з китайською корпорацією
перебувають нині аж ніяк не в
глухому куті, може слугувати й
висока оцінка Ексімбанком КНР
позитивної динаміки українсько-
китайської співпраці в листі, який
він надіслав керівництву ДПЗКУ.
А також те, що з жовтня минулого
року українська корпорація знач-
но активізувала торгівлю з КНР і
вже продала китайським партне-
рам понад 265 тисяч тонн зерно-
вих.  Однак не лише цифрами ви-

мірюються зрушення в роботі
державної корпорації. Нове керів-
ництво розпочало рішучу бороть-
бу з проявами корупції та спільно
із правоохоронними органами
взяло курс на повернення коштів,
які минулими роками фактично
вкрадено в корпорації.  Слідчі під-
розділи Нацполіції, прокуратури,
СБУ та НАБУ з ініціативи керів-
ництва корпорації розслідують
понад 150 кримінальних провад-
жень. 

Очільник ДПЗКУ Олександр
Григорович вважає, що винних у
зловживаннях та завданні збитків
корпорації слід покарати, а виве-
дені протягом 2013—2014 років
кошти повернути на рахунки
ДПЗКУ. І це він говорить не задля
красного слівця: нині на рахунки
ДПЗКУ вже вдалося повернути
майже 240 мільйонів гривень дебі-
торської заборгованості минулих
років, зокрема 70 мільйонів — за
сприяння НАБУ та САП. Детек-
тиви НАБУ затримали одного з
колишніх керівників ДПЗКУ та
представника міжнародного зер-
нотрейдера за підозрою у завдан-
ні збитків державній корпорації
на суму понад 60 мільйонів дола-
рів (понад 1,6 мільярда гривень).
Ще в одному кримінальному про-
вадженні за фактами розкрадан-
ня коштів ДПЗКУ на суму 50 мі-
льйонів гривень досудове розслі-
дування завершене, обвинуваль-
ний акт скеровано до суду торік у
грудні.

Безумовно, такі дії нового ке-
рівника не подобаються тим, хто
звик державним розпоряджати-
ся, як власним. Мабуть, дехто не
проти посадити у крісло керівни-
ка корпорації свого ставленика,
щоб продовжити практику попе-
редніх років — перенаправляти
астрономічні суми у власну кише-
ню. Тому висновок напрошується
сам собою: атаку на корпорацію
було розпочато з однією метою  —
створити їй негативний імідж,
який мав би рикошетом пройтися
по нинішньому її керівництву. То-
му й лунає різноголосся про  необ-
хідність якнайшвидшого прода-
жу ДПЗКУ. При цьому «добро-
зичливці» лукавлять, адже про-
дати її без погодження з китай-
ським Ексімбанком, який є основ-
ним кредитором  на півтора мі-
льярда доларів, просто неможли-
во. Інакше ця сума та інші борги
повиснуть ще одним ярмом на
шиї держави, в якої й без китай-
ського кредиту проблем вистачає.
У майбутньому корпорацію, зви-
чайно, можна буде продати. Але
для цього потрібно створити оп-
тимальні умови для її приватиза-
ції: забезпечити сталу прибутко-
ву діяльність і підвищити капіта-
лізацію. І саме над цим працює
нині її керівництво.

Головний шлях, яким експортуються зернові з України зарубіжним партнерам, пролягає через українські порти

Державний зернотрейдер виходить з піке
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ДОВІДКА «УК»
Публічне акціонерне товариство

«Державна продовольчо-зернова
корпорація України» — національ-
ний оператор зернового ринку Ук-
раїни, лідер зберігання, перероб-
ки, перевалки та експорту зерно-
вих. Створена в 2010 році ПАТ
«ДПЗКУ» — найпотужніша дер-
жавна вертикально інтегрована
компанія в аграрному секторі еко-
номіки України. Корпорації нале-
жить 10% сертифікованих елева-
торних потужностей України. Мож-
ливості портових терміналів ПАТ
«ДПЗКУ» дають змогу забезпечи-
ти до 6% середньорічних обсягів
експортної перевалки українсько-
го зерна. Переробні підприємства
корпорації здатні задовольнити
майже 10% потреб внутрішнього
ринку України у борошні та крупах.

У майбутньому корпорацію, звичайно, можна буде
продати. Але для цього потрібно створити
оптимальні умови для її приватизації: забезпечити
сталу прибуткову діяльність і підвищити
капіталізацію. І саме над цим працює нині 
її керівництво.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: пЕРшІ кРоки

Від ідеї — до проекту
ІНФРАСТРУКТУРА. Завдяки реформі місцевого самоврядування на Черкащині  
реалізовано  десятки соціальних ініціатив 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Три об’єднані територі-
альні громади Черка-

щини — Білозірська, Єрків-
ська та Мокрокалигірська  
торік разом  реалізували 27 
важливих соціальних про-
ектів. На це за рахунок суб-
венції на розвиток інфра-
структури об’єднаних те-
риторіальних громад спря-
мували з держбюджету 
12,8 мільйона гривень. У Бі-
лозірській громаді реалізу-
вали 17 проектів на перед-
бачені 7,3 мільйона гривень, 
у Єрківській  — 2 проек-
ти на 1,3 мільйона гривень, 
у Мокрокалигірській — 8 
проектів  на 4,2 мільйона. 

Приміром, у селі Білозір’я 
Черкаського району рекон-
струйовано мережу вулич-
ного освітлення, капіталь-
но відремонтовано дорож-
нє покриття трьох вулиць, 
замінено вікна і двері в со-
ціально-культурних закла-
дах двох сіл, оновлено мате-
ріально-технічну базу ко-
мунального підприємства, 
встановлено нові піролізні 
котли для опалювання при-
міщень; у Мокрій Калигірці 
Катеринопільського району 

також відремонтували до-
роги, реконструювали важ-
ливі соціальні об’єкти, зо-
крема приміщення реабілі-
таційного центру для учас-
ників АТО та осіб з обме-
женими фізичними можли-
востями, поліпшили тепло-
постачання медичної ам-
булаторії й дитячого садка 
«Ромашка». 

Цього року територіальні 
громади області також пла-
нують реалізувати десят-
ки проектів, які поліпшать 
рівень життя людей, бла-
гоустрій населених пунк-
тів. Досвідом черкащан за-
цікавилися жителі інших 
областей. З особливостями 
роботи Єрківської та Мо-
крокалигірської об’єднаних 
територіальних громад не-
давно ознайомилася деле-
гація з Липоводолинсько-
го району Сумщини у скла-
ді голови районної ради Ві-
ктора Литвиненка, заступ-
ника голови райради Олек-
сандра Кльопи, сільських 
голів цього району.

Делегати із Сумщини ці-
кавилися тим, як проходив 
процес об’єднання у Кате-
ринопільскому районі, осо-
бливостями взаємодії двох 
об’єднаних громад із керів-

никами служб району. Ке-
рівники районної держав-
ної адміністрації поділили-
ся з колегами досвідом ви-
рішення проблемних пи-
тань, що виникають у про-
цесі роботи.

На Черкащині приділя-
ють значну увагу просвіт-
ницькій роботі та навчанню 
представників об’єднаних 

громад. 50 із них недавно 
вчилися, як залучити ко-
шти та інші ресурси для ре-
алізації цікавих ініціатив 
і проектів на місцях. Семі-
нар організували з ініціати-
ви департаменту регіональ-
ного розвитку облдержад-
міністрації спільно з Асоці-
ацією сільських, селищних 
рад та об’єднаних громад 

України (АССОГУ) та чер-
каським підрозділом Цен-
тру розвитку місцевого са-
моврядування.

Європейська модель 
управління регіональним 
розвитком, яку нині апро-
бують в Україні, має осо-
бливості. Ключова роль у 
ній належить саме напи-
санню та реалізації проек-

тів регіонального розвитку. 
Учасники тренінгу опано-
вували не тільки теорію, а 
й відразу ж використовува-
ли здобуті знання на прак-
тиці. Працюючи в командах 
під час практичної вправи 
«Від ідеї до проекту», якою 
керувала виконавчий ди-
ректор АССОГУ Наталія 
Ключник, вчилися залуча-
ти додаткові ресурси для 
розвитку громад та опано-
вували вимоги складання 
проектних заявок.

Тренери АССОГУ про-
читали інтерактивні лек-
ції стосовно складання бю-
джету проекту й підготов-
ки проектів енергоефектив-
ності. На семінарі презенту-
вали інформаційний бюле-
тень «Конкурси, гранти» 
департаменту регіонально-
го розвитку, який отримав 
позитивні відгуки та поши-
рюється в усій Україні. 

Учасники семінару-тре-
нінгу матимуть змогу і в по-
дальшому отримувати су-
провід фахівців АССОГУ. У 
підсумку за результатами 
тримісячної роботи пред-
ставники громад мають на-
писати проекти та подати 
їх на відповідні конкурси, 
гранти для фінансування.

Досить зручні умови праці сімейним лікарям пропонує Білозірська громада
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Нові стимули  
для економічного розвитку

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРСПЕКТИВИ. IV Все-
український форум інсти-
туцій місцевого розви-
тку об’єднав  представни-
ків українських міст і місте-
чок, проектів міжнародної 
технічної допомоги, ставши 
платформою для активно-
го діалогу між учасниками 
в питаннях програм розви-
тку територіальних громад. 
Ініціатором заходу виступи-
ло представництво проекту 
міжнародної технічної допо-
моги «Партнерство для роз-
витку міст» (ПРОМІС). 

«Вінниця — це місто, у 
якому плануємо випробува-
ти найскладніші найсучас-
ніші й найефективніші ме-
тодики з розвитку місце-
вої демократії, економічно-
го розвитку, а також сти-
мулювання розвитку мало-
го та середнього бізнесу. 
Також ми вирішили саме у 
Він ниці провести форум, 
щоб ознайомитися з най-
кращими практиками в міс-
ті, які стосуються діяльнос-
ті агенцій економічного роз-
витку, демократизації про-
цесів та  створення кращих 
умов для залучення інвести-
цій і підтримки малого й се-
реднього бізнесу», —  ска-
зав директор проекту ПРО-
МІС Олександр Кучеренко.

Один із пріоритетів стра-
тегії «Вінниця-2020»  — ста-
лий економічний розвиток. 
«На сьогодні ми максималь-
но ефективно співпрацюємо 
з GIZ для інтегрованого роз-
витку міста до 2030 року, в 
нас вдала співпраця з про-
ектом ПРОМІС щодо визна-
чення маркетингової стра-

тегії та бренда міста. Та-
кож працюємо над розро-
бленням програми підтрим-
ки і розвитку підприємни-
цтва», — зазначив Вінниць-
кий міський голова Сергій 
Моргунов.

Говорячи про важливість 
зібрання, голова облдерж-
адміністрації Валерій Ко-
ровій висловив переконан-
ня, що нині в Україні відбу-
ваються докорінні зміни у 
комплексі процесів, які фор-
муватимуть майбутнє дер-
жави. З його слів, успіх  Він-
ниці як рушія економічного 
зростання в області поля-
гає в надзвичайно якісному 
стратегічному плануванні та 
в чіткому визначенні пріори-
тетів. І нині цей досвід поши-
рюється на інші міста і міс-
течка. Цьому сприяє і бю-
джетна децентралізація, яка 
відкрила позитивні можли-
вості для реалізації страте-
гій муніципального розвитку 
територій. 

«Ми зацікавлені в тому, 
щоб децентралізація торка-
лася не лише передачі фі-
нансових ресурсів, адміні-
стративних повноважень, а 
й супроводжувалася фор-
муванням нових стимулів і 
мотивації для економічного 
розвитку», — зауважив ке-
рівник області.

Протягом двох днів робо-
ти учасники форуму зосе-
редили увагу на  питаннях: 
як планувати успішний еко-
номічний розвиток терито-
рії,  розвивати малий та се-
редній бізнес у територіаль-
ній громаді та  ефективно 
залучати інвестиції. 

А розвивати територіаль-
ні громади в умовах реформ 
допоможе проект «Акаде-

мія управління територі-
єю-2017», який реалізують 
за підтримки Міжнародного 
фонду Ганса Зайделя. 

Об’єднані територіаль-
ні громади отримують  фі-
нансову, ресурсну, управ-
лінську незалежність, тож 
потребують знань на шля-
ху розвитку місцевого са-
моврядування. Тому під час 
відкриття  проекту відбуло-
ся підписання меморанду-
му про співпрацю між він-
ницькими обласними орга-
нізаціями, які його реалі-
зовуватимуть, а саме: цен-
тром перепідготовки та під-
вищення кваліфікації ка-
дрів, регіональним відді-
ленням Асоціації міст Укра-
їни, центром розвитку міс-
цевого самоврядування, 
обласною асоціацією ор-
ганів місцевого самовря-
дування та агенцією регіо-
нального розвитку. 

«Сьогоднішній захід із ко-
ординації дій експертів са-
моврядування дасть но-
вий імпульс у вашій робо-
ті. Це професіонали, які ма-
ють змогу передавати знан-
ня, бачення того чи іншого 
процесу, тих чи інших кро-
ків, які необхідно здійснюва-
ти», — зазначив голова об-
ласної ради Анатолій Олій-
ник,  звертаючись до го-
лів об’єднаних територіаль-
них громад області, які взя-
ли участь в семінарі «Пер-
шочергові завдання органів 
місцевого самоврядування у 
процесі підготовки та прове-
дення фінансової реформи 
в Україні». 

За словами організаторів, 
слухачі академії матимуть 
змогу пройти стажування за 
кордоном.

Послуги стануть доступнішими
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

АКТУАЛЬНО. До кінця цьо-
го року дві об’єднані терито-
ріальні громади Сумщини — 
Краснопільська та Миколаїв-
ська Білопільського району 
одержать мобільні центри на-
дання адміністративних послуг. 
Це стане можливим завдяки не-
щодавно підписаним меморан-
думам про співпрацю між пред-
ставниками 12 ОТГ України та 
компанією  SKL International, яка 
реалізує початкову фазу проек-
ту U-LEAD component 2 «Ство-
рення центрів надання адмі-
ністративних послуг та підви-
щення поінформованості на-

селення про місцеве самовря-
дування». Це спільна програ-
ма Європейського Союзу та йо-
го держав-членів: Данії, Естонії, 
Німеччини, Польщі та Швеції. 
У компанії SKL International за-
значили, що в межах мемо-
рандуму передбачено ремонт 
і обладнання центрів адміні-
стративних послуг, а також на-
вчання відповідних фахівців. 
За словами першого заступ-
ника міністра регіонально-
го розвитку, будівництва та 
житлово-комунального гос-
подарства В’ячеслава Него-
ди, ці  ЦНАПи відрізнятимуть-
ся від традиційних, які вже пра-
цюють при райдержадміністра-
ціях. Адже  об’єднані грома-

ди наділені ширшими повно-
важеннями і надаватимуть не 
тільки адміністративні, а й ко-
мунальні та інші види послуг. 
Як розповіли голова Красно-
пільської РДА Юрій Яремчук 
і голова Миколаївської ОТГ 
Іван Ігнатьєв, облаштуван-
ня ЦНАПів має важливе соці-
альне значення, адже це но-
ві робочі місця, залучення до 
активного життя сільських 
старост, спеціалістів тощо. 
Передбачають, що в межах 
цього проекту в Україні до кінця 
року буде відкрито не менш як 
24 такі центри, а до 2020-го — 
майже 600. Для цього передба-
чено фінансування обсягом 800 
тисяч євро.

Станцій метро побільшає
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

СПІВПРАЦЯ. Представни-
ки Європейського банку рекон-
струкції та розвитку і Європей-
ського інвестиційного банку го-
тують фінальний договір про ін-
вестування в будівництво ме-
тро у Харкові. Цей проект пе-
редбачає надання кредитних 
коштів у сумі 320 мільйонів євро 
на будівництво станцій метро 
«Державінська» та «Одеська», 
будівництво нового електроде-
по і закупівлю 100 вагонів рухо-
мого складу.

За словами керівника сек-
тору інфраструктури в Украї-
ні ЄБРР Марка Магалецького, 
проект пройшов більшу части-
ну необхідних експертиз й тех-
нічних узгоджень. Його можна 
подати на розгляд рад директо-
рів ЄБРР і ЄІБ уже у квітні. На 
черзі — схвалення в Міністер-
стві фінансів і Кабінеті Міністрів 

України, необхідні для фінансу-
вання європейськими інвесто-
рами муніципальних проектів. 

«Робота триває за графіком, 
і якщо уряд ухвалить потрібне 
рішення, договір буде підписано 
у 2017 році», — зазначив Марк 
Магалецький.

Як розповів міський голова 
Геннадій Кернес,  дохідна час-
тина бюджету Харкова збіль-
шилася вдвічі — до 18 мільяр-
дів гривень, і можливості децен-
тралізації дадуть змогу віднов-
лювати і будувати інфраструк-
турні об’єкти.

«Лінію метро в бік Одесь-
кої планували давно, її необ-
хідність і затребуваність під-
тверджують розрахунки фахів-
ців. Торік ми відкрили нову, 30-
ту станцію метро — «Перемо-
га», побудовану повністю за ко-
шти міста. Це підтверджує на-
шу компетентність і вміння пра-
цювати на результат», — зазна-
чив очільник Харкова.

Днями перший заступник 
міського голови Ігор Терехов 
обговорив з представника-
ми Європейського банку ре-
конструкції та розвитку і Єв-
ропейського інвестиційного 
банку чергові нюанси проек-
ту з розвитку Харківського 
метрополітену. Зокрема бу-
ло розглянуто питання орга-
нізації транспортних потоків 
поблизу нових станцій метро,   
уточнено суми, необхідні на 
різні напрями проекту, обго-
ворено технічні моменти.

Він розповів, що перемо-
вини непрості, але цілком ре-
зультативні.

«Якщо все піде за оптиміс-
тичним прогнозом, то в се-
редині наступного року змо-
жемо вийти з підготовчими 
роботами на будмайданчик, 
а наприкінці року — розпоча-
ти будівництво першої стан-
ції», — підкреслив Ігор Тере-
хов.
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Живуть, 
де є робота

Із здобуттям нашої неза-
лежності для українських
словаків почався новий від-
лік часу.

— Маємо 11 місцевих
осередків у тих населених
пунктах, де компактно про-
живають мої одноплемін-
ники, — розповідає голова
обласної культурно-освіт-
ньої організації «Матіца
словенська» Йосип Гайніш,
який очолює цю громад-
ську організацію від часу її
заснування в 1993 році. —
Ретельно порахувавши всіх
словаків, ми з’ясували
значну відмінність із дани-
ми перепису 2001 року. Ця
цифра перевищує зафіксо-
вану під час перепису май-
же вдвічі. Причина тому —
не помилки, а незнання ба-
гатьма жителями краю їх-
ніх словацьких коренів. За-
карпатці почали цікавити-
ся минулим свого роду, бо
стали свідками «словацько-
го ренесансу» в Україні.
Тож вважаємо, що нас на
Закарпатті є понад 15 ти-
сяч.

Найчисленніші громади
словаків зосереджені в об-
ласному центрі, а також у
райцентрах Мукачеве, Пе-
речин, Великий Березний.
Є й віддаленіші від облас-
ного центру — на 100 і біль-
ше кілометрів у селах Род-
никова Гута на Свалявщи-
ні, Довге на Іршавщині. По-
яснення цього просте: сло-
ваки селилися в тих місцях,
де були розташовані про-
мислові об’єкти і куди їх за-
прошували працювати.
Так, у селі Анталовці по-
близу Ужгорода діяло під-
приємство металовиробів, у
сусідньому з ним Глибоко-
му — залізорудне, у Тур’їх
Реметах на Перечинщині
виготовляли залізничні
рейки, а  у Родниковій Гуті
— вироби зі скла. Тут сло-
ваки знаходили роботу. В
інших місцях були зайняті
на лісорозробках...

Рідна мова 
в рідних стінах

Від шкіл  зі словацькою
мовою навчання, які існува-
ли в дорадянський період,
залишилися хіба що згадки
тих, хто в них навчався.
Традиції  було втрачено.

— Рідномовне  шкільниц-
тво нам довелося відновлю-
вати з чистого аркуша, —
розповідає директор ужго-
родської ЗОШ №4 I—III
ступенів з поглибленим ви-
вченням словацької Марія
Фединець. — Влада пішла
нам назустріч, на початку
2000-х виділивши примі-
щення для цієї школи. За
всі ці роки маємо понад 200

випускників, адже щороку
нашу школу закінчують
щонайменше тридцять уч-
нів. Якщо раніше голова
«Матіци словенської» Йо-
сип Йосипович Гайніш хо-
див до словаків додому, пе-
реконуючи їх у перспек-
тивності навчання в рідно-
мовній школі, то зараз від-
бою немає від заяв до пер-
шого класу. 

Нині у школі майже 350
учнів, у більшості класів —
максимальна заповнюва-
ність. У вчительському ко-
лективі є п’ятеро педагогів
зі Словаччини, яких від-
ряджає до Закарпаття мі-
ністерство освіти цієї краї-
ни. Їхнім завданням є доно-
сити до вихованців красу
мови, допомогти оволодіти
всіма її тонкощами. 

У школі не меншу увагу,
ніж словацькій, приділяють
і вивченню державної ук-
раїнської мови, тож перед
її випускниками відчинені
двері вишів як удома, так і
за кордоном. 

— Ми не допускаємо та-
кого, щоб учні були обме-
женими у мовному аспекті,
— додала директор школи
Марія Фединець.

Словацькі вчителі — не
просто гості на українській
землі. Ось, наприклад, учи-
тель початкових класів Ян
Поханіч за підтримки Гене-
рального консульства в Ук-
раїні втілив у життя цікаву
ідею. Він запропонував сво-
їм учням видати книгу з
малюнками про подвиги
бійців, які воюють на сході

України. Різнокольорове
видання побачило світ до-
волі значним тиражем, в
гості до маленьких авторів
прийшли і отримали з їхніх
рук книжечки бійці, які бо-
ронили країну в зоні АТО.
Цікаве і корисне спілкуван-
ня з ними, яке дасть мож-
ливість закріпитися патріо-
тизму в юних душах, стало
подією не лише шкільного
значення.

Голос свого
народу

«Dobr� de�, mil’ posluch��i,
publikum», — цими слова-
ми впродовж майже двох
десятиліть розворушує
ефір редакція радіо- і те-
лепрограм словацькою мо-
вою, яка створена в Закар-
патській філії НТКУ. Її
програми дивляться—слу-
хають і в області, і за кордо-
ном через супутник. Як те-
ле-, так і радіожурналісти
мовлять щотижня близько
години. 

У етноспільноти є власна
газета «Підкарпатський
словак», заснована тією са-
мою «Матіцою словен-
ською». Оскільки видання
залежить від отриманих
грантів, то періодичність її
виходу бажає бути  кра-
щою. До речі, для українців
у Словаччині регулярно ви-
ходить кольорова газета
«Нове життя», яку фінан-
сує уряд цієї країни, а та-
кож дитяча — «Веселка».

На окремій кафедрі Уж-
городського національного

університету студенти ви-
вчають словацьку мову і лі-
тературу як окрему спеці-
альність. Здобувають знан-
ня тут випускники усіх за-
гальноосвітніх шкіл, не ли-
ше з володінням словаць-
кою мовою. На кафедрі, яку
очолює професор, доктор
філологічних наук Світла-
на Пахомова, є бакалаврат і
магістратура, влаштову-
ють міжнародні конферен-
ції та семінари, випускають
власний науковий збірник.
Обмінні поїздки викладачів
і студентів, мовна практика

студентів у Словаччині —
все це давно стало нормою
життя. 

У дружньому колі
А як не згадати про тра-

диційний для словаків За-
карпаття щорічний фа-
шинговий (масляний) бал.
На нього з’їжджаються
представники громад з усіх
куточків краю, приходять
закарпатські високопоса-
довці, дипломати з сусід-
ньої країни — збирається
до півтисячі осіб. Подібні
заходи — демонстрація до-

сягнень у сучасній культу-
рі, самобутності в фолькло-
рі, невичерпності творчих
сил словаків.

Ще більше гостей збира-
ють щорічні фестивалі
«Словенська веселіца». Їх
проводять щоразу в інших
населених пунктах, що дає
можливість кожній сло-
вацькій громаді показати
свої таланти і надбання.

Вже у квітні в обласному
центрі відбудеться щорічне
свято «Чарівність казки».
Тут діти з усієї області зма-
гатимуться в читанні казок
і легенд. А в травні у спів-
праці з Середнянською ди-
тячою школою мистецтв,
що на Ужгородщині, прой-
де конкурс дитячої пісні
«Золотий соловей».

Працює й творче об’єд-
нання професійних обра-
зотворчих митців краю.
Спілку словацьких худож-
ників, до якої входить пів-
тора десятка членів, очо-
лює Мікаел Пейтер. Влаш-
товують колективні й пер-
сональні виставки в обох
країнах, їздять на пленери,
у тому числі й за підтримки
Генерального консульства
Словаччини в Ужгороді. 

— Багато років ми мрія-
ли про те, щоб мати влас-
ний культурний центр в
Україні. Докладали зусил-
ля і в Україні, і в Словаччи-
ні, щоб такі центри в двох
країнах відкрилися одно-
часно, — розповідає Йосип
Гайніш, який входить до
складу українсько-сло-
вацької міжурядової комі-
сії з питань національних
меншин. —  Нарешті такі
центри п’ять років тому
відкрили в Ужгороді та
Пряшеві. 

В Ужгороді центр облаш-
тували в будівлі, де за часів
Чехословаччини була гім-
назія. До неї  вселилася за-
гальноосвітня школа з по-
глибленим вивченням сло-
вацької мови, а в окремому
крилі діє центр. Над входом
майорять прапори двох
держав-сусідок. Тут є кіль-
ка робочих кабінетів, вели-
кий зал для концертів, ре-
петицій, виставок. Фінан-
сування робіт із рекон-
струкції будівлі здійснюва-
лося за кошти обох держав.

Українська держава ви-
ділила приміщення для
центру словаків, фінансує
загальноосвітню школу. Ді-
яльність національно-
культурних товариств, на-
самперед, «Матіци словен-
ської», схвалює і високо ці-
нує уряд Словаччини. Про
це свідчать дипломи, яки-
ми густо всіяна стіна куль-
турного центру.

Оскільки підростає юне
покоління, навчене в тра-
диції шанування мови і
культури предків, загроз
для існування ідентичності
словаків в Україні, як це
було раніше, практично не
лишилося. 

Учителька зі Словаччини Світлана Сурова веде урок у 2 класі

Директор ужгородської ЗОШ №4 І—ІІІ ступенів 
із поглибленим вивченням словацької Марія Фединець
(ліворуч), вчитель Ян Поханіч і завуч Маргарета Герзанич
на мистецькій виставці

Медобладнання із Німеччини для лікарень Дніпропетровщини
Наталія БІЛОВИЦЬКА,

«Урядовий кур’єр»

ДОПОМОГА. Днями німецька феде-
ральна компанія GIZ профінансувала
купівлю сучасної медичної техніки для
14 лікарень Дніпропетровської області,
витративши понад 1,6 мільйона гри-
вень.  На Дніпропетровщині знайшла
прихисток велика кількість вимушених
переселенців із Донбасу, які потребу-

ють підвищеної уваги до здоров’я. Тут
розташовано базові лікувальні устано-
ви для надання висококваліфікованої
допомоги військовим, які зазнали пора-
нення в зоні бойових дій. Це стало до-
датковим навантаженням для системи
охорони здоров’я Дніпропетровщини.  

До речі, в густонаселеній області
працює найбільша в Україні кількість сі-
мейних лікарів первинної ланки медич-
ної допомоги.  Для якіснішої допомоги

пацієнтам спеціалісти мають бути оз-
броєні належним медичним обладнан-
ням. Тому допомога закордонних пар-
тнерів виявилася дуже доречною.

«Понад три роки Дніпропетровщина
та сусідні з нею області — на кордоні з
воєнним конфліктом. Наше завдання
— підтримати ці регіони. Особливо це
стосується охорони здоров’я. Сподіває-
мося, що наша допомога оптимізує ро-
боту місцевих медиків», — зазначив ке-

рівник проекту від GIZ Майк Маттес.
Медичним закладам передали порта-
тивні кардіографи, глюкометри, оф-
тальмоскопи, ростоміри, дитячі й до-
рослі ваги. Переважно закуповували
обладнання, яке встановлює серцево-
судинні захворювання.

«Нашу лікарню забезпечено необ-
хідним обладнанням, але воно швид-
ко зношується і виходить з ладу. Тому
допомога від закордонних партнерів

для нас дуже важлива. Ми вже корис-
туємося новими приладами, і це ро-
бить ефективнішою роботу наших лі-
карів», — розповіла головний лікар
Дніпровського центру первинної ме-
дико-санітарної допомоги Людмила
Побігай.

Компанія GIZ планує і надалі переда-
вати обладнання для медичних закла-
дів Дніпропетровщини і проводити тре-
нінги для медиків.
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НОВИНИ З УКРАЇНИ

Щоб побачили 
на власні очі
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК. У спілкуванні громадян з органами
місцевої влади популярності набули фотоскарги

Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

Новації у спілкуванні
жителів Харкова із

владою з’явилися кілька
років тому. Щоб додати
ваги і переконливості своїм
зверненням, харків’яни
спробували ілюструвати їх
фотофактами. Результат
вразив, місто офіційно
закріпило цю новацію у
спілкуванні органів влади з
містянами.

Як розповіла мешканка
будинку 45  на вулиці
Чоботарській Тамара
Катукова, про ефектив-
ність такої форми звернень
можна судити з того, що в
ньому ремонтують під’їзд.

«Ми зверталися до
міської ради, в районну
адміністрацію. Описували
негаразди, але фотографія
виявилася  переконливі-
шою за будь-які влучні
слова. Фотоскарги вико-
ристовували, коли в нас
було відкрито щитову. Ми
сфотографували, надісла-
ли, і до нас відразу приїха-
ли ремонтники і все зроби-
ли. У відповідь на наші чер-
гові звернення рекон-
струювали фасад, відре-
монтували арку, тепер
завершується ремонт
під’їзду. Знаю, що опера-
тивну відповідь на прохан-
ня отримують багато жите-
лів нашого району», — ска-
зала Тамара Катукова.

За фотоскаргами зокре-
ма у Холодногірському

районі, що надійшли торік,
заплановано ремонт внут-
рішньоквартальних доріг і
під’їздів. Як повідомив
заступник голови адмініс-
трації Холодногірського
району з питань житлово-
комунального господарства
Сергій Штанько, фотос-
карги стосуються багатьох
питань. Ремонт шести
під’їздів і внутрішньоквар-
тальної дороги у дворі
будинку по вулиці Борзен-
ка, що тривають нині, —
тільки частина з них.

«Усього на цей рік
заплановано ремонт ста

під’їздів. Люди звертають-
ся з різними питаннями.
На всі звернення реагуємо
і вносимо у план робіт», —
зазначив Сергій Штанько.

З початком весни від-
крився новий сезон прийо-
му фотоскарг. Харків’ян
запрошують надсилати
міському голові фотоскар-
ги, пов’язані з необхідніс-
тю лагодження дахів, що
протікають, зі сміттєзва-
лищами, ліфтами, які не
працюють, ремонтом внут-
рішньоквартальних доріг,
комунікацій і під’їздів
тощо.  Для зручності офор-

млення таких особливих
звернень міська влада
навіть розробила форму
подачі фотоскарг, розпо-
вівши, як правильно сфор-
мулювати опис проблеми й
за якою адресою їх надси-
лати в електронному
вигляді. 

Отож якщо десь попу-
лярності набирають фото-
жаби, то в Харкові при-
жилася і чудово себе
зарекомендувала іннова-
ційна форма спілкування
членів громади із владою,
яка дає конкретні резуль-
тати. 

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр» 

МІЖНАРОДНА СПІВПРА-
ЦЯ. У Слов’янську відбулося
підписання меморандуму про
партнерство громадських
організацій шести україн-
ських міст із міжнародним
агентством «Асоціація муні-
ципалітетів Нідерландів». У
межах спільного проекту в
Слов’янську, Покровську і
Святогірську на Донеччині, а
також у Павлограді, Перво-
майську (Дніпропетровська

область) та Ізюмі (Харків-
ська) реалізовуватимуть пер-
спективні програми за участі
місцевих громадських органі-
зацій і влади. Відповідно до
умов підписаної угоди, кожне
із згаданих міст отримає на
втілення у життя своїх проек-
тів гранти обсягом 25 тисяч
євро, які нададуть уряд
Нідерландів та Асоціація
муніципалітетів Нідерландів.

У Слов’янську громадська
організація «ПРОМИР» отри-
мані кошти планує викорис-
тати на створення спільної

платформи, на базі якої тісно
взаємодіятимуть місцеві під-
літки і представники влади.
Наприклад, разом проводи-
тимуть заходи для благоус-
трою міста. Є намір провести
ремонт на базі дитячого цен-
тру «Орлятко», облаштувати
центр для ліги майбутніх полі-
цейських, станцію юних техні-
ків, будинок творчості й
дозвілля. У Покровську вті-
лювати задумане у життя
беруться під егідою ГО «Толо-
ка»: тут прагнуть вивчати
історію України, займатися

патріотичним вихованням
дітей і підлітків, а восени
хочуть провести фестиваль
народної творчості. А у Свя-
тогірську місцевий «Центр
громадських ініціатив» спря-
мує гроші на навчання гро-
мадських активістів, підготов-
ку грантів, проведення різно-
манітних тренінгів. 

«Ми віримо у сильне само-
врядування та людей, здат-
них розвивати свої громади»,
— сказав директор Асоціації
муніципалітетів Нідерландів
Петер Кніп.

Стартує перспективний 
пілотний проект 

Непереможна
кров

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ДОНОРСТВО. Благодійна акція з такою назвою стартувала
на Сумщині. Її ініціатори — Сумський обласний центр служби
крові і Спілка ветеранів війни та воїнів АТО — вирішили об’єд-
натися задля створення донорського банку, який би безкош-
товно забезпечував захисників України кров’ю та її компонен-
тами. До участі в акції можуть долучитися не тільки бойові
побратими поранених, а й будь-хто із громадян.

Після старту починання до центру крові завітали перші 15
ветеранів АТО, які стали донорами-благодійниками. Серед них
доброволець Олександр Бадолян. Із зони АТО він демобілізу-
вався торік у листопаді, а до цього служив під Донецьком і
Луганськом. Він добре знає, наскільки важлива донорська під-
тримка солдатів.

Як наголосив голова Сумської спілки ветеранів війни та вої-
нів АТО Володимир Лаврик, щонайменше половина питань, які
доводиться вирішувати  пораненим та їхнім рідним, стосується
забезпечення кров’ю та її компонентами. Тож оголошення акції
неодмінно допоможе нашим захисникам.

За словами директора Сумського обласного центру служби
крові Наталії Трофименко, створення банку крові чудово себе
зарекомендувало. Це дає змогу забезпечувати хворих препа-
ратами крові незалежно від наявності коштів. 

Поліцейські 
пересіли 
на іномарки

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»

ДЛЯ ОПЕРАТИВНОСТІ. Віднині полтавська поліція опера-
тивніше реагуватиме на повідомлення про скоєні злочини, бо
міська влада закупила їм партію нових автомобілів. «Споді-
ваюся, що ці автомобілі служитимуть не менш як 10 років», —
сказав Полтавський міський голова Олександр Мамай під час
вручення ключів. Такий подарунок правоохоронців дуже пора-
дував, адже до цього, за словами старшого сержанта поліції
Дмитра Койнаша, вони з колегами вирушали на службові зав-
дання на старих ВАЗах і «Богданах». Нові машини
багатофунк ціональні, зручні в користуванні, місткі. Дуже часто
втрачена хвилина може коштувати життя людині. 

Начальник Головного управління Національної поліції в
Полтавській області Олег Бех розповів, що поліцейський авто-
парк давно застарів. Автомобілі використовуватимуть насам-
перед для роботи слідчо-оперативних груп. Як запевнив при-
сутніх на церемонії Олександр Мамай, міська влада найближ-
чим часом вирішить питання доукомплектування відповідних
поліцейських підрозділів для того, щоб місто було безпечним,
а правоохоронці працювали ефективніше: «Сьогодні передали
три автомобілі Шевченківському та Київському районним від-
діленням полтавської поліції. Та на цьому не зупинимось. Обго-
ворюватимемо з депутатами Полтавської міської ради та
заступниками міського голови питання надання коштів на при-
дбання ще двох автомобілів». 

Крім іномарок, міський голова вручив поліцейським сертифі-
кат на отримання 3000 літрів паливно-мастильних матеріалів. 

У прозорому офісі
отримують
паспорти

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

СЕРВІС. У вінницькому прозорому офісі почали оформляти
і видавати паспорт громадянина України (зокрема у вигляді ID-
картки) та паспорт для виїзду за кордон. Однією з перших цією
послугою скористалася   Світлана Романюк. «У Фейсбуці поба-
чила новину, що в прозорому офісі можна замовити паспорт.
Мені 15 років, і я вже маю право отримати цей документ, тому
і скористалася слушною нагодою», — сказала вона. 

Процедура оформлення паспорта стандартна і займає при-
близно 20 хвилин. За цей час відбувається сканування доку-
ментів, людина фотографується, залишає відбитки пальців та
електронний підпис тощо. Отримати  паспорт у прозорому
офісі можуть усі вінничани незалежно від місця реєстрації. До
речі, тут також його можна замінити (зокрема на ID-картку) та
поновити у разі втрати. 

«За доручення міського голови Сергія Моргунова ми постій-
но працюємо над удосконаленням системи надання адмініс-
тративних послуг у наших прозорих офісах, що зручно для міс-
тян», — зазначила директор департаменту адміністративних
послуг міської ради Ірина Копчук.  З її слів, упровадити нову
послугу вдалося також завдяки співпраці з управлінням Дер-
жавної міграційної служби у Вінницькій області та з її відділом
на Замості. До кінця цього року в місті  планують почати офор-
мляти паспорти ще у двох центрах — Старому місті та Вишень-
ках, де встановлять відповідне обладнання.

Фотоповідомлення прискорить реагування владних структур на вашу скаргу, тож не
забувайте користуватися камерою
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Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

МЕДИЦИНА. Медики Чер-
каської обласної дитячої
лікарні роблять унікальні опе-
рації новонародженим. Фа -
хівці тепер можуть усувати
вроджені вади в малюків.
Досі такі хірургічні втручання
були можливими тільки у сто-
личних клініках. Лише за
останній рік тут врятували
понад сотню дитячих життів.
Як розповів головний лікар

обласної дитячої лікарні
Микола Кондратський, чер-
каські хірурги тепер само-
тужки усувають вроджені
вади розвитку внутрішніх
органів і навіть хребта. Тут
успішно коректують, примі-
ром, такі вроджені вади, як
відсутність стравоходу, тон-
кого кишківника, прямої
кишки, передньої черевної
стінки. Шанс на повноцінне
життя у неонатальному цен-
трі лікарні дають малечі з
усієї області. 

Технологію таких операцій
черкаські лікарі освоювали
кілька років. Ретельно
вивчали практику провідних
закордонних і вітчизняних
професорів. Нині їхню робо-
ту можна сміливо назвати
ювелірною. Скальпелі, три-
мачі, шовний матеріал — тут
усе підпорядковане головній
меті: врятувати життя
маленької людини. Навіть
найскладніші хірургічні втру-
чання лікарі можуть прово-
дити просто в палатах,

кожна з яких
трансформу-
ється в малу
операційну.

У планах медиків — із
часом розширити спектр
хірургічних послуг. Поки що
відділення поступово
доукомплектовують. Лікарі
тим часом переймають
досвід проведення нових
операцій, щоб якомога біль-
ше черкаських немовлят
отримало шанс на повноцін-
не життя.

Шанс на життя дають хірурги 
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Захисникам, які стояли на
передових рубежах АТО,

батькам, чиї сини і дочки віддали
життя за незалежність України,
дуже потрібні соціальний захист
і моральна підтримка. У Вінниці
міська громада разом з держа-
вою їм підставили плече, почали
дбати про учасників АТО із
самого початку воєнного кон-
флікту на сході України. Міська
рада затвердила заходи до
комплексної програми «Основні
напрямки соціальної політики
міста на 2015—2020 роки». У неї
вносимо зміни з огляду на потре-
би. Програмою передбачено, що
учасникам бойових дій — вій-
ськовослужбовцям і доброволь-
цям, які зазнали травм, каліц-
тва, контузії та поранення, нада-
ють матеріальну грошову допо-
могу обсягом 25 тисяч гривень, а
сім’ям загиблих — 100 тисяч
гривень. 

Відшкодовують і витрати на
поховання загиблих (померлих)
військовослужбовців АТО. З
2014 року цю допомогу з міського
бюджету отримали 92 захисники
та 23 сім’ї загиблих на загальну
суму 5,5 мільйона гривень. Діти,
один з батьків яких загинув в
АТО, у дитсадках та в школах
отримують безплатне харчуван-
ня. Учнів безкоштовно забезпе-
чують шкільною i спортивною
формою. У Вінниці таких 8 шко-
лярів та 4 в дитсадку. А з мину-
лого року дітям цієї категорії
(віком від 6 до 18 років) відшко-
довують по 200 гривень щоміся-
ця за проїзд у міському транс-
порті. Улітку департамент освіти
дітей із сімей загиблих відправ-
ляє на оздоровлення. Сім’ям
загиблих військових надають
пільги в оформлені документів

на отримані квартири та земель-
ні ділянки. Усі члени сімей
загиблих перебувають під соці-
альним супроводом. У цьому
році передбачено кошти в сумі
1,2 мільйона гривень на страху-
вання військових від нещасних
випадків, що можуть статися
внаслідок безпосередньої участі
в АТО в період її проведення.
Про це «Урядовому кур’єру»
розповіла заступник директора
департаменту соціальної політи-
ки Вінницької міської ради Ірина
МАЛАЧЕВСЬКА.

Ірино Валентинівно,  скільки
вінничан взяло участь у неого-
лошеній війні?
— У Єдиному державному авто-
матизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги, департа-
менту соціальної політики Він-
ницької міської ради перебуває
3063 учасники бойових дій, 57
інвалідів війни. Нагадаю: щоб
стати на облік, необхідно звер-
нутися за місцем проживання до
прозорих офісів міста — управ-
лінь соціального захисту насе-
лення. Там учасники АТО отри-
мають кваліфіковану консуль-
тацію щодо пільг і допомоги з
державного та міського бюдже-
тів. 

Згідно з чинним законодав-
ством, учасникам бойових дій,
інвалідам війни та учасникам
АТО надають пільги з держав-
ного бюджету на житлово-кому-
нальні послуги відповідно обся-
гом 75, 100 та 50% у межах соці-
альних норм. Половину суми
сплачують і члени сімей загиб-
лих, яких у нашому місті 60. 

А з міського бюджету члени
сімей загиблих мають додаткову
пільгу — ще 50%. У них є право

максимально використовувати
соціальну допомогу: в неопалю-
вальний період користуватися
пільгою, а в опалювальний
можуть переходити на субсидію.
Споживач сам обирає, чим
вигідніше скористатися — піль-
гою чи субсидією, у виборі допо-
можуть наші працівники.

Торік 31 учасник бойових дій
та інвалід війни оздоровився у
санаторіях. Нині на цій черзі
перебувають 111 учасників
АТО, з них 102 учасника бойо-
вих дій і 9 інвалідів війни. Дер-
жава впроваджує новий підхід:
учасник АТО сам обиратиме
санаторій і термін перебування в
ньому. А ми укладатимемо три -
сторонній договір між спожива-
чем, департаментом і закладом.
Крім оздоровлення, учасники
бойових дій мають право на пси-
хологічну реабілітацію протягом
14 днів. Її торік у санаторіях
пройшли 73 особи, а цього року
— 11. 

У межах міської програми з
бійцями працюють психологи
міського центру соціальної
служби для сім’ї, дітей та моло-
ді. На кожного учасника АТО
складають соціальний паспорт
(заповнено на сьогодні 680
паспортів). Надають консульта-
ції — індивідуальні, групові,
проводяться тренінги з подолан-
ня наслідків посттравматичного
стресового розладу. До психоло-
гічної реабілітації долучаються
волонтери і громадські організа-
ції, які мають досвід.

Багатьом бійцям війна підір-
вала здоров’я. Тож їм та їхнім
рідним ще не один рік знадо-
биться медична підтримка. Яка
вона у місті? 
— Лікування й обстеження вій-
ськовослужбовців, які зазнали
поранення під час участі в АТО,
проводить у повному обсязі та
безкоштовно військово-медич-
ний клінічний центр Централь-
ного регіону, розташований у
місті. А обласний клінічний гос-
піталь ветеранів війни визначе-
но головним координатором
роботи з організації надання
медичної допомоги, проведення

відновного лікування та реабілі-
таційних заходів для учасників
АТО і демобілізованих. За
направленням лікарів їм без-
коштовно надають медичні
послуги і в міському лікуваль-
но-діагностичному центрі — це
передбачено міською програ-
мою.

На офіційному сайті міської
ради з 2015 року є рубрика для
учасників АТО та членів їхніх
сімей, де розміщено інформацію
щодо соціальної підтримки,
законодавства, вирішення
земельних питань, тематичні
новини. Також в електронному
варіанті можна отримати кон-
сультацію: учасник АТО пише
звернення до міської ради, яке
опрацьовує профільний депар-
тамент, і надає відповідь. 

Розкажіть,  будь ласка,  про
програму з відшкодування
коштів на придбання житла.
— З листопада минулого року
органи соціального захисту
отримали право відшкодовува-
ти кошти на придбання житла
членам сімей загиблих та інва-
лідам війни І та ІІ груп, яких
раніше ставили на квартирну
чергу. Торік у листопаді—груд-
ні у нас на обліку перебувало 3
особи. Двоє в такий спосіб при-
дбали житло, а один отримав
кошти і підшукує квартиру.
Тепер на обліку на забезпечен-
ня житлом перебуває один член
сім’ї загиблого.

Чи вдається забезпечувати
земельними наділами учасни-
ків бойових дій?
— Частково питання вирішуєть-
ся. На сьогодні 27 членів сімей

загиблих, які звернулися до
міської ради, отримали земельні
ділянки. У межах міста для
будівництва житла надано 79
ділянок у власність учасникам
АТО і членам їхніх сімей. Крім
того, надано 257 дозволів на роз-
роблення землевпорядної доку-
ментації. 

Як вирішується питання із
працевлаштуванням бійців,
що повертаються в мирне
життя? 
— Торік 84 учасники АТО
пройшли професійну перепід-
готовку, зокрема за спеціаль-
ністю водій. На це з держбюд-
жету профінансовано 520 тисяч
гривень. За інформацією служ-
би зайнятості, за січень—
лютий цього року на обліку
перебувало 216 осіб із числа
демобілізованих військовос-
лужбовців, з них 16 працев-
лаштовано, 187 отримали про-
форієнтаційні послуги, 2 —
одноразову допомогу у зв’язку
з безробіттям для відкриття
власної справи. А в березні на
обліку перебувало 170 осіб, з
яких 158 отримують щомісячну
допомогу у зв’язку безробіттям.
Служба зайнятості шукає їм
роботу за спеціальністю.

Нещодавно міська рада ухва-
лила програму сприяння соціа-
лізації, реабілітації та працев-
лаштуванню учасників АТО,
яка передбачає працевлашту-
вання на комунальних підпри-
ємствах міста. Зокрема, плану-
ють працевлаштувати 50 осіб у
муніципальній поліції. 

Олег ЧЕБАН,  
«Урядовий кур’єр»
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ДОсьє «УК»
Ірина МАЛАЧЕВСЬКА. Народилася на Черкащині. Закінчила у 1999 році

Вінницький державний педагогічний університет за спеціальністю «україн-
ська мова та література», а в 2008 році — Вінницький державний аграрний
університет за спеціальністю «менеджмент організацій» та отримала квалі-
фікацію «магістр з менеджменту». Працює в органах соцзахисту з 2002-го.
З 2011 року — заступник директора департаменту — начальник відділу
організаційної роботи департаменту соціальної політики Вінницької міської
ради. У 2012 році — переможець регіонального конкурсу «Людина року» в
номінації «Працівник coціальної сфери».

Заступник директора департаменту
соціальної політики Вінницької

міської ради Ірина МАЛАЧЕВСЬКА

«З міського бюджету Вінниці учасникам
бойових дій і сім’ям загиблих виплатили

5,5 мільйона гривень» 

Ветерани АТО проводять навчання для миколаївських школярів
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. У Миколаєві
відкрилася дитяча стрілецька
школа «Захисник». У проект
входять теоретичні заняття з
правил поводження зі зброєю,
зустрічі з учасниками АТО і
уроки патріотичного вихован-
ня. Паралельно школярів
навчатимуть стріляти по міше-
нях у приміщенні й на відкритій
місцевості з електроприводної
зброї (аналоги бойової зброї,
що стріляють пластиковими
кульками). На літніх канікулах
організатори планують відкри-
ти виїзний тренувальний табір
для проведення тактичних
занять.

Ідея створення школи з’яви-
лася торік. Її реалізують спіль-
ними зусиллями учасників
АТО з національного корпусу
«Азов», представників Офісу
розвитку Миколаївщини і руху

Waltzmann’s Marauders. Пілот-
ний проект стартував на базі
Миколаївської обласної
школи-інтернату №7 для учнів
6—11 класів. Заняття безкош-
товні. Умови участі у школі —
бажання учнів та письмовий
дозвіл батьків. 

— Головна мета ініціативи
— не просто навчити дітей
стріляти. Передовсім хочемо
зростити покоління справжніх
патріотів, які любитимуть свою
землю і зможуть захистити її
за будь-яких обставин, — роз-
повів один з авторів проекту,
викладач школи «Захисник»
Дмитро Душенко. — Попри
бойові дії на Донбасі, хочеться
сподіватися, що вміння корис-
туватися зброєю стане для
хлопців корисним, але не зна-
добиться в реальному житті. 

Проекту передувало роз-
роблення річного плану
занять, закупівля електропри-
водної зброї та захисного спо-

рядження. Також слід було
домовитися з керівництвом
навчальних закладів. Першою
на ініціативу бійців АТО відгук-
нулася школа-інтернат №7.
Директор школи Галина Мака-
рова відвела окреме примі-
щення і сприяє роботі.

— Це сучасно і своєчасно,
— зазначає директор. —
Треба повертатися до того
принципу, що захист своєї
країни — почесний обов’язок
кожного громадянина. 

На перше ознайомлюваль-
не заняття прийшли понад 20
учнів інтернату №7. На макеті
школярам показали, як розіб-
рати й зібрати автомат Калаш-
никова. Після цього хлопці
ознайомилися з основами тех-
ніки безпеки під час повод-
ження зі зброєю та планами
наступних занять. Уроки і тре-
нування в стрілецькій школі
«Захисник» проходитимуть
щотижня. 
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Бійці, що воювали в АТО, вчать хлопців основ військової підготовки
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НКРЕКП Повідомляє

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 26.01.2017 Київ № 80

Про внесення змін до постанови НКРЕКП  
від 20 грудня 2016 року № 2324

Відповідно до законів України «Про електроенергетику» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг, від 20 грудня 2016 року № 2324 «Про встановлення тарифу ДП «НЕК «Укренерго» на 2017 рік» такі зміни:

1) у пункті 1: 
в абзаці першому цифри «6,054» замінити цифрами «6,178»;
абзаци третій — четвертий викласти в такій редакції: 
«II квартал — 7,943 коп./кВт·год (без ПДВ);
ІІІ квартал — 5,744 коп./кВт·год (без ПДВ);»;
2) Структуру тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами 

Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» на 2017 рік викласти в новій редакції, що 
додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-
ційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП Д. Вовк
Додаток 1 

до постанови НКРЕКП 20.12.2016 № 2324 
(у редакції постанови НКРЕКП 

 від 26.01.2017 № 80)
Структура тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами 

Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» на 2017 рік

СТАТТІ ВИТРАТ Одиниця 
виміру

 
2017 рік

у тому числі

І кв.
з 01.01.17 

по 
31.01.17

з 01.02.17 
по 

31.03.17
ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ тис. грн 2 659 671 479 206 182 374 296 832 609 912 732 588 837 965

1.1 Послуги виробничого характеру тис. грн 123 473 10 122 3 374 6 748 37 270 49 660 26 421
1.2 Витрати на охорону праці тис. грн 4 721 725 242 483 1 378 1 811 807

1.3 Сировина та допоміжні 
матеріали тис. грн 101 055 24 062 8 021 16 041 30 115 30 681 16 197

1.4 Паливо зі сторони тис. грн 52 337 10 019 3 340 6 679 14 845 15 714 11 759
1.5 Енергія зі сторони тис. грн 41 336 16 788 5 596 11 192 5 964 4 867 13 717
1.6 Витрати на оплату праці тис. грн 1 049 280 235 070 78 357 156 713 257 736 267 281 289 193
1.7 Нарахування на заробітну плату тис. грн 230 841 51 715 17 238 34 477 56 702 58 802 63 622
1.8 Амортизація тис. грн 953 006 106 788 58 234 48 554 178 155 276 952 391 111
1.9 Інші витрати тис. грн 103 622 23 917 7 972 15 945 27 747 26 820 25 138
2 АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ тис. грн 416 347 93 009 31 003 62 006 101 530 108 707 113 101

2.1 Матеріальні витрати тис. грн 34 795 9 146 3 049 6 097 8 440 8 498 8 711
2.2 Витрати на оплату праці тис. грн 288 076 63 093 21 031 42 062 69 899 75 623 79 461
2.3 Нарахування на заробітну плату тис. грн 63 376 13 880 4 627 9 253 15 378 16 637 17 481
2.4 Амортизація тис. грн 9 714 2 341 780 1 561 2 399 2 458 2 516
2.5 Інші витрати тис. грн 20 386 4 549 1 516 3 033 5 414 5 491 4 932
3 ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ тис. грн 181 366 77 340 3 142 74 198 81 934 12 316 9 776

3.1 На дослідження та розробки тис. грн 9 616 2 426 809 1 617 2 560 2 804 1 826
3.2 Інші тис. грн 33 823 7 001 2 333 4 668 9 360 9 512 7 950

3.3 Витрати на утримання 
Держенергонагляду тис. грн 137 927 67 913 0 67 913 70 014 0 0

4 УСЬОГО ВИТРАТ тис. грн 3 257 384 649 554 216 519 433 035 793 376 853 611 960 842
4.1 Матеріальні витрати тис. грн 357 717 70 862 23 622 47 240 98 012 111 231 77 612
4.2 Витрати на оплату праці тис. грн 1 337 356 298 163 99 388 198 775 327 635 342 904 368 654
4.3 Нарахування на заробітну плату тис.грн 294 217 65 595 21 865 43 730 72 080 75 439 81 103
4.4 Амортизація тис. грн 962 720 109 129 59 014 50 115 180 554 279 410 393 627
4.5 Інші витрати тис. грн 305 374 105 806 12 630 93 176 115 095 44 627 39 846
5 Фінансові витрати тис. грн 515 999 96 926 32 308 64 618 159 219 115 530 144 324
6 Коригування витрат* тис. грн -25 448 -6 362 -2 121 -4 241 -6 362 -6 362 -6 362
7 УСЬОГО ВИТРАТ тис. грн 3 747 935 740 118 246 706 493 412 946 233 962 779 1 098 804
8 Витрати з прибутку на: тис. грн 3 140 044 599 641 199 881 399 760 991 911 559 301 989 191

8.1 Прибуток тис. грн 2 574 837 491 706 163 903 327 803 813 367 458 627 811 137
8.1.1 у.т.ч. капітальні інвестиції тис. грн 954 978 191 840 63 947 127 893 202 526 281 579 279 033

8.1.2 у.т.ч. витрати на погашення 
кредитів тис. грн 1 358 185 169 161 56 387 112 774 486 615 173 164 529 245

8.1.3
у.т.ч. дольовий внесок до 
громадських енергетичних 
організацій

тис. грн 4 732 1 223 408 815 1 143 1 223 1 143

8.1.4 у т.ч. інші витрати тис. грн 14 863 2 594 865 1 729 7 892 2 661 1 716

8.1.5
у т.ч. відрахування частини 
прибутку до загального фонду 
Держбюджету 

тис. грн 242 079 126 888 42 296 84 592 115 191 0 0

8.2 Податок на прибуток тис. грн 565 207 107 935 35 978 71 957 178 544 100 674 178 054
9 Реалізація (товарний відпуск) тис. грн 6 887 979 1 339 759 446 587 893 172 1 938 144 1 522 080 2 087 995
10 Надходження в мережу млн кВт·год 111 500 30 100 10 033 20 067 24 400 26 500 30 500
11 Тариф коп./кВт·год 6,178 4,451 4,451 4,451 7,943 5,744 6,846

* Коригування витрат у сумі 25 448 тис. грн (без ПДВ) відповідно до рішення, зазначеного у протоколі засідання НКРЕКП 
від 15 грудня 2016 року № 61 (питання 10). 

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики К. Сушко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 21.03.2017 Київ № 305

Про внесення змін до постанови НКРЕКП  
від 20 грудня 2016 року    № 2324 

Відповідно до законів України «Про електроенергетику» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-

них послуг, від 20 грудня 2016 року № 2324 «Про встановлення тарифу ДП «НЕК «Укренерго» на 2017 рік» такі зміни:
1) у пункті 1: 
в абзаці першому цифри «6,178» замінити цифрами «6,933»;
абзац третій викласти в такій редакції: 
«II квартал – 11,398 коп./кВт·год (без ПДВ);»;
2) пункт 2 доповнити цифрою «1»;
3) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-
ційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП Д. Вовк
Додаток 1 

до постанови НКРЕКП 20.12.2016 № 2324 
(у редакції постанови НКРЕКП від 21.03.2017 № 305)

Структура тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами 
Державного підприємства  «Національна енергетична компанія «Укренерго» на 2017 рік

СТАТТІ  ВИТРАТ Одиниця  
виміру

 
2017 рік

у тому числі
І кв. з 01.01.17 

по 31.01.17
з 01.02.17 
по 31.03.17 ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВИРОБНИЧА   СОБІВАРТІСТЬ тис. грн 2 659 671 479 206 182 374 296 832 609 912 732 588 837 965

1.1 Послуги  виробничого  
характеру тис. грн 123 473 10 122 3 374 6 748 37 270 49 660 26 421

1.2 Витрати на охорону праці тис. грн 4 721 725 242 483 1 378 1 811 807

1.3 Сировина та допоміжні 
матеріали тис. грн 101 055 24 062 8 021 16 041 30 115 30 681 16 197

1.4 Паливо зі сторони тис. грн 52 337 10 019 3 340 6 679 14 845 15 714 11 759
1.5 Енергія зі сторони тис. грн 41 336 16 788 5 596 11 192 5 964 4 867 13 717
1.6 Витрати на оплату праці тис. грн 1 049 280 235 070 78 357 156 713 257 736 267 281 289 193
1.7 Нарахування на заробітну плату тис. грн 230 841 51 715 17 238 34 477 56 702 58 802 63 622
1.8 Амортизація тис. грн 953 006 106 788 58 234 48 554 178 155 276 952 391 111
1.9 Інші витрати тис. грн 103 622 23 917 7 972 15 945 27 747 26 820 25 138
2 АДМІНІСТРАТИВНІ   ВИТРАТИ тис. Грн 416 347 93 009 31 003 62 006 101 530 108 707 113 101

2.1 Матеріальні витрати тис. грн 34 795 9 146 3 049 6 097 8 440 8 498 8 711
2.2 Витрати на оплату праці тис. грн 288 076 63 093 21 031 42 062 69 899 75 623 79 461
2.3 Нарахування на заробітну плату тис. грн 63 376 13 880 4 627 9 253 15 378 16 637 17 481
2.4 Амортизація тис. грн 9 714 2 341 780 1 561 2 399 2 458 2 516
2.5 Інші витрати тис. грн 20.386 4 549 1.516 3 033 5 414 5 491 4 932
3 ІНШІ  ОПЕРАЦІЙНІ  ВИТРАТИ тис. грн 181 366 77 340 3 142 74 198 81 934 12 316 9 776

3.1 На дослідження та розробки тис. грн 9 616 2 426 809 1 617 2 560 2 804 1 826
3.2 Інші тис. грн 33 823 7 001 2 333 4 668 9 360 9 512 7 950

3.3 Витрати на утримання 
Держенергонагляду тис. грн 137 927 67 913 0 67 913 70 014 0 0

4 УСЬОГО  ВИТРАТ тис. грн 3 257 384 649 555 216 519 433 036 793 376 853 611 960 842
4.1 Матеріальні витрати тис. грн 357 717 70 862 23 622 47 240 98 012 111 231 77 612
4.2 Витрати на оплату праці тис. грн 1 337 356 298 163 99 388 198 775 327 635 342 904 368 654
4.3 Нарахування на заробітну плату тис.грн 294 217 65 595 21 865 43 730 72 080 75 439 81 103
4.4 Амортизація тис. грн 962 720 109 129 59 014 50 115 180 554 279 410 393 627
4.5 Інші витрати тис. грн 305 374 105 806 12 630 93 176 115 095 44 627 39 846
5 Фінансові витрати тис. грн 515 999 96 926 32 308 64 618 159 219 115 530 144 324
6 Коригування витрат* тис. грн -25 448 -6 362 -2 121 -4 241 -6 362 -6 362 -6 362
7 УСЬОГО ВИТРАТ тис. грн 3 747 935 740 119 246 706 493 413 946 233 962 779 1 098 804
8 Витрати з прибутку на: тис. грн 3 982 907 599 641 199 881 399 760 1 834 774 559 301 989 191

8.1 Прибуток тис. грн 3 265 985 491 706 163 903 327 803 1 504 515 458 627 811 137
8.1.1 у.т. ч. капітальні інвестиції тис. грн 954 978 191 840 63 947 127 893 202 526 281 579 279 033

8.1.2 у.т. ч. витрати на погашення 
кредитів тис. грн 1 358 185 169 161 56 387 112 774 486 615 173 164 529 245

8.1.3
у.т. ч. дольовий внесок до 
громадських енергетичних 
організацій

тис. грн 4 732 1.223 408 815 1 143 1 223 1 143

8.1.4 у т. ч. інші витрати тис. грн 14 863 2 594 865 1 729 7 892 2 661 1 716

8.1.5
у т. ч. відрахування частини 
прибутку до загального фонду 
Держбюджету 

тис. грн 933 227 126 888 42 296 84 592 806 339 0 0

8.2 Податок на прибуток тис. грн 716 922 107 935 35 978 71 957 330 259 100 674 178 054
9 Реалізація (товарний відпуск) тис. грн 7 730 842 1 339 760 446 587 893 173 2 781 007 1 522 080 2 087 995

10 Надходження в мережу млн 
кВт·год 111 500 30 100 10 033 20 067 24 400 26 500 30 500

11 Тариф коп./
кВт·год 6,933 4,451 4,451 4,451 11,398 5,744 6,846

* Коригування витрат  у сумі 25 448 тис. грн  (без ПДВ) відповідно до рішення, зазначеного у протоколі засідання НКРЕКП від 
15 грудня 2016 року № 61 (питання 10). 

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики К. Сушко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 23.03.2017 Київ № 338

Про встановлення на квітень 2017 року роздрібних тарифів на електричну 
енергію при переході до ринкових роздрібних тарифів на електричну 

енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, 
на території України

Відповідно до законів України «Про електроенергетику» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 07 травня 2014 року № 148 
«Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на тимчасово окупованій території Автономної Рес-
публіки Крим та м. Севастополя» та від 07 травня 2015 року № 263 «Про особливості регулювання відносин у сфері елек-
троенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обся-
зі свої повноваження» та Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускаєть-
ся споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 червня 2016 року № 1129, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити на квітень 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію при переході до ринкових роздрібних та-

рифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України:

Енергопостачальні компанії Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год
1 клас напруги 2 клас напруги

1 2 3
ПАТ «Вінницяобленерго» 152,89 198,33
ПАТ «Волиньобленерго» 150,90 190,73
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» 140,44 159,83
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* 153,69 193,07
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 150,50 197,96
ПАТ «Закарпаттяобленерго» 152,95 194,88
ПАТ «Запоріжжяобленерго» 141,27 169,88
ПАТ «Київенерго» 144,35 160,23
ПАТ «Київобленерго» 148,84 177,71
ПАТ «Кіровоградобленерго» 156,00 199,15
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* 170,63 221,72
ПАТ «Львівобленерго» 151,74 185,75
ПАТ «Миколаївобленерго» 150,78 186,13
ПАТ «Одесаобленерго» 149,39 184,81
ПАТ «Полтаваобленерго» 146,64 182,24
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 149,48 200,20
ПАТ «Рівнеобленерго» 154,86 194,38
ПАТ «Сумиобленерго» 151,42 194,36
ВАТ «Тернопільобленерго» 156,91 201,57
АК «Харківобленерго» 150,20 180,31
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 156,82 192,52
ПАТ «Хмельницькобленерго» 153,50 196,70
ПАТ «Черкасиобленерго» 147,16 179,51
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» 151,80 189,95
ПАТ «Чернігівобленерго» 154,14 198,24
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 140,85 162,57
ДП «Регіональні електричні мережі»* 135,33 149,14
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* 136,93 167,19
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 147,24 178,29
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» 150,39 198,60
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* 132,96 135,61
ПАТ «Укрзалізниця»* 143,47 171,83____________

* на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або 
здійснюють не в повному обсязі свої повноваження

2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-
ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП Д. Вовк

 10.11.2016 Київ № 1980
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НКРЕКП Повідомляє

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 348

Про встановлення тарифів на послуги транспортування природного 
газу для споживачів України для точок входу і точок виходу для 

ПАТ «Укртрансгаз»
Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-

їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на 
основі багаторічного стимулюючого регулювання, затвердженої постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2517, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «Укртрансгаз» тарифи на послуги транспортування природно-

го газу для споживачів України для точок входу до газотранспортної системи та точок виходу з газотранспортної систе-
ми згідно з додатком.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-
ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП Д. Вовк
Додаток

до постанови НКРЕКП
28.03.2017 №348

Тарифи на послуги транспортування природного газу для споживачів України для точок входу до газотранспортної 
системи та точок виходу з газотранспортної системи ПАТ «Укртрансгаз»

№ з/п Назва точки входу в газотранспортну систему/точки виходу  
з газотранспортної системи

Тариф для 
точки входу

Тариф для точки 
виходу

грн за 1000 
куб. м на 

добу без ПДВ

грн за 1000 куб. 
м на добу без 

ПДВ
1 Точки входу з фізичним розташуванням родовищ природного газу, 

виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел
296,80  - 

2 Віртуальні точки входу з газорозподільної системи чи групи 
газорозподільних систем (місце надходження газу від газодобувних 
підприємств чи виробників біогазу, підключених до газорозподільної 
системи)

296,80  - 

3 Віртуальні точки входу з групи газовидобувних підприємств 296,80 -
4 Віртуальні точки у підключенні з газосховищами або з групами газосховищ 0,00 0,00
5 Точки з фізичним розташуванням до/з газосховищ 0,00 0,00
6 Віртуальна точка, в якій відбувається передача природного газу 0,00 0,00
7 Віртуальна точка виходу для операцій оператора газотранспортної системи, 

пов’язаних із закупівлею оператором газотранспортної системи природного 
газу для власних потреб та виробничо-технологічних витрат

- 0,00

8 Точки виходу з фізичним розташуванням до прямих споживачів - 322,10
9 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Вінницягаз» - 115,35
10 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Волиньгаз» - 153,80
11 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Гадячгаз» - 115,35
12 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Дніпрогаз» - 192,25
13 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи  

ПАТ «Дніпропетровськгаз»
- 153,80

14 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Донецькоблгаз» - 153,80
15 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Житомиргаз» - 192,25
16 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Закарпатгаз» - 76,90
17 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Запоріжгаз» - 192,25
18 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи  

ПАТ «Івано-Франківськгаз»
- 153,80

19 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Київгаз» - 192,25
20 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Київоблгаз» - 115,35
21 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ВАТ «Кіровоградгаз» - 192,25
22 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Коростишівгаз» - 192,25
23 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Кременчукгаз» - 192,25
24 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Криворіжгаз» - 153,80
25 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Лубнигаз» - 153,80
26 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Луганськгаз» - 76,90
27 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Львівгаз» - 153,80
28 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Маріупольгаз» - 76,90
29 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Мелітопольгаз» - 153,80
30 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Миколаївгаз» - 115,35
31 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Одесагаз» - 192,25
32 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Полтавагаз» - 153,80
33 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Рівнегаз» - 115,35
34 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Сумигаз» - 192,25
35 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Тернопільгаз» - 76,90
36 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи  

ПАТ «Тернопільміськгаз»
- 192,25

37 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Тисменицягаз» - 76,90
38 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Уманьгаз» - 153,80
39 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Харківгаз» - 115,35
40 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Харківміськгаз» - 192,25
41 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Херсонгаз» - 153,80
42 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Хмельницькгаз» - 153,80
43 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Черкасигаз» - 153,80
44 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Чернівцігаз» - 153,80
45 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Чернігівгаз» - 192,25
46 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ПАТ «Шепетівкагаз» - 153,80
47 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ДП «Новороздільське 

ДГХП «Сірка»
- 76,90

48 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ДП «Монтажник» - 76,90
49 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ТОВ «Газовик» - 76,90
50 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ТОВ «Газпостачсервіс» - 76,90
51 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ДП «Кременецьке 

УПРГ»
- 76,90

52 Віртуальна точка виходу до газорозподільної системи ТОВ «Спектргаз» - 76,90

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 349

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу
для ПАТ «Вінницягаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП 
від 25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02285 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,02446 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу  згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток 
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 349

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ) 
ПАТ «Вінницягаз» 

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для 
побутових споживачів

грн за 1 м3 на годину 0,02285

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для 
непобутових споживачів

грн за 1 м3 на годину 0,02446

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 818 533,8
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 807 011,4

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 332 231,3
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 313 708,9
3.1.1.2 вартість матеріалів (паливо, електроенергія,  

витрати на ремонт, 
інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 18 522,4

3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 232 237,4
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування
тис. грн 51 092,2

3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 20 472,5
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 13 050,3

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 2 831,2
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 10 219,1
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу 

населенню
тис. грн 7 158,0

3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 8 300,5

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи 
обсягу замовленої потужності в точках виходу з 
газотранспортної системи

тис. грн 136 558,3

3.1.9 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 5 910,9
3.2 Прибуток тис. грн 11 522,4

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 34 987 440

приєднана потужність розподілу природного газу побутових 
споживачів

1000 м3 на рік 23 074 392

приєднана потужність розподілу природного газу непобутових 
споживачів

1000 м3 на рік 11 913 048

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 393

Про напрямки використання коштів, отриманих ліцензіатами з розподілу 
природного газу по окремих елементах структури тарифів  
(річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу  

природного газу
Відповідно до законів України «Про ринок природного газу» та «Про Національну комісію, що здійснює державне ре-

гулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розпо-
ділу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Ліцензіатам з розподілу природного газу в разі наявності заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» за при-

родний газ, що використовується для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат, отримані ко-
шти, передбачені елементом структури тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природно-
го газу «Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди», спрямовувати на погашення заборгованос-
ті перед НАК «Нафтогаз України».

2. Ліцензіатам з розподілу природного газу в разі наявності заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» за природ-
ний газ, що використовується для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат, додатково отри-
ману тарифну виручку у 2016 році, крім коштів спрямованих на капітальні інвестиції та встановлення лічильників газу на-
селенню, спрямовувати на погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України».

3. Ліцензіатам з розподілу природного газу щомісячно звітувати перед НКРЕКП щодо використання коштів, отриманих 
по елементу структури тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу «Компенса-
ції витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди» та додатково отриманої тарифної виручки у 2016 році, крім ко-
штів спрямованих на капітальні інвестиції та встановлення лічильників газу населенню, на погашення заборгованості за 
природний газ перед НАК «Нафтогаз України».

4. НКРЕКП в разі використання коштів за елементом структури тарифів (річної планованої тарифної виручки) на по-
слуги розподілу природного газу «Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди» та додатково отри-
маної тарифної виручки у 2016 році, крім коштів спрямованих на капітальні інвестиції та встановлення лічильників га-
зу населенню, ліцензіатами з розподілу природного газу не за цільовим призначенням перегляне в бік зменшення тари-
фи на послуги розподілу природного газу з урахуванням коригування тарифної виручки на суму нецільового викорис-
тання коштів.

5. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-
ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП Д. Вовк

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 394

Про внесення зміни до додатка до постанови НКРЕКП 
від 29 грудня 2015 року № 3158

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на 
основі багаторічного стимулюючого регулювання, затвердженої постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2517, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Додаток до постанови НКРЕКП від 29 грудня 2015 року № 3158 «Про встановлення тарифів для ПАТ «Укртрансгаз» 

на послуги транспортування природного газу транскордонними газопроводами для точок входу і точок виходу» після 
слів та знаків «дол. США за 1000 куб. м» доповнити словами «на добу».

2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-
ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП Д. Вовк

 10.11.2016 Київ № 1980
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НКРЕКП Повідомляє

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 395

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП
Відповідно до законів України «Про ринок природного газу» та «Про Національну комісію, що здійснює державне ре-

гулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Визнати такими, що втратили чинність, деякі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, згідно з переліком, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова НКРЕКП 
28.03.2017 № 395

Перелік  
постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

що втратили чинність
Постанова НКРЕКП від 29.12.2015 № 3159 «Про встановлення загального тарифу на транспортування природного га-

зу, тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 421 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ПАТ 

«Вінницягаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 422 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ПАТ 

«Волиньгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 423 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ПАТ 

«Гадячгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 424 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ПАТ 

«Дніпрогаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 425 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ПАТ 

«Дніпропетровськгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 426 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ПАТ 

«Донецькоблгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 427 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ПАТ 

«Житомиргаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 428 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ПАТ 

«Закарпатгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 429 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ПАТ 

«Запоріжгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 430 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ПАТ 

«Івано-Франківськгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 431 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ПАТ 

«Київгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 432 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ВАТ 

«Кіровоградгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 433 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ПАТ 

«Коростишівгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 434 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ПАТ 

«Кременчукгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 435 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Криворіжгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 436 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Лубнигаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 437 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Луганськгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 438 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Львівгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 439 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Маріупольгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 440 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Мелітопольгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 441 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Миколаївгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 442 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Одесагаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 443 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Полтавагаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 444 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Рівнегаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 445 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Сумигаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 446 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Тернопільгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 447 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Тернопільміськгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 448 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Тисменицягаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 449  «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Уманьгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 450 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Харківгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 451 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Харківміськгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 452 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Херсонгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 453 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Хмельницькгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 454 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Черкасигаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 455 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Чернівцігаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 456 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Чернігівгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 457 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ПАТ 

«Шепетівкагаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 458 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ДП 

«Новороздільське ДГХП «Сірка» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 459 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ДП 

«Монтажник» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 460 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ТОВ 

«Газовик» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 461 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ТОВ 

«Газпостачсервіс» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 462 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ДП 

«Кременецьке УПРГ» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 463 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ПАТ 

«Київоблгаз» (із змінами).
Постанова НКРЕКП від 26.05.2016 № 850 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  для ТОВ 

«Спектргаз» (із змінами).
Директор Департаменту із регулювання відносин  у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 350

Про встановлення тарифів на послуги розподілу  
природного газу для ПАТ «Волиньгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП 
від 25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Волиньгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02395 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,04095 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 350

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Волиньгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів грн за 1 м3 на годину 0,02395
2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 

споживачів
грн за 1 м3 на годину 0,04095

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 525 202,2
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 514 014,4

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 190 880,0
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 176 143,5
3.1.1.2               вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

інші матеріальні витрати)                                 
тис. грн 14 736,5

3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 135 570,5
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тис. грн 29 825,5
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 14 451,6
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 5 674,5

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 136,8
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 4 537,7
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 7 305,8
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників
тис. грн 3 930,7

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи

тис. грн 103 222,9

3.1.9 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 23 152,9
3.2 Прибуток тис. грн 11 187,8

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 18 273 001

приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 13 120 491
приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 5 152 510

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

 28.03.2017 Київ № 351

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Гадячгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП 
від 25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Гадячгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02442 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,02876 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
 до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 351

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Гадячгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів грн за 1 м3 на годину 0,02442
2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 

споживачів
грн за 1 м3 на годину 0,02876

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 49 626,2
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 47 456,5

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 12 025,9
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 10 627,5
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 
тис. грн 1 398,4

3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 16 389,7
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тис. грн 3 605,7
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 1 820,5
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 820,1

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 146,4
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 673,7
3.1.6 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників
тис. грн 427,8

3.1.7 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи

тис. грн 9 158,8

3.1.8 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 3 208,0
3.2 Прибуток тис. грн 2 169,7

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 1 943 616

приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 1 445 820
 приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 497 796

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха
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НКРЕКП Повідомляє

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

 28.03.2017 Київ № 352

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу 
для ПАТ «Дніпрогаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП 
від 25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству  «Дніпрогаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,01460 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,05599 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 352

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Дніпрогаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів грн за 1 м3 на 
годину

0,01467

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів грн за 1 м3 на 
годину

0,05599

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 628 920,4
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 613 565,8

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 150 926,7
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 123 723,6
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 
тис. грн 27 203,1

3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 113 785,6
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тис. грн 25 032,8
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 13 211,7
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 13 917,9

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 937,1
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 12 980,8
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 33 008,7
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників
тис. грн 4 577,4

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої 
потужності в точках виходу з газотранспортної системи

тис. грн 242 809,8

3.1.9 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 16 295,2
3.2 Прибуток тис. грн 15 354,6

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 25 250 507

              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 18 962 676
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 6 287 831

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 353

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Дніпропетровськгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП 
від 25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02316 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,05956 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП  Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 353

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Дніпропетровськгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці виміру Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів грн за 1 м3 на 
годину

0,02316

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів грн за 1 м3 на 
годину

0,05956

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 1 582 223,1
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 1 526 581,7
3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 536 066,8
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 476 996,0
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 
тис. грн 59 070,8

3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 360 649,8
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тис. грн 79 343,0
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 20 825,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 25 569,2
3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 5 388,0
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 20 181,2
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 27 226,2
3.1.7 Встановлення засобів дистанційного зчитування показників лічильників тис. грн 26 123,8
3.1.8 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників
тис. грн 11 523,3

3.1.9 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої 
потужності в точках виходу з газотранспортної системи

тис. грн 413 051,4

3.1.10 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 26 203,2
3.2 Прибуток тис. грн 55 641,4
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 44 938 138
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 30 067 009
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 14 871 129

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 354

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Донецькоблгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП 
від 25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02485 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,02735 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 354

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Донецькоблгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці виміру Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів грн за 1 м3 на годину 0,02485
2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 

споживачів
грн за 1 м3 на годину 0,02735

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 1 005 739,3
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 977 722,9

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 180 146,9
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 156 989,3
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 
тис. грн 23 157,6

3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 248 000,3
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тис. грн 54 560,1
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 14 056,2
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 18 489,8

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 754,9
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 17 734,9
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 24 235,6
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників
тис. грн 5 168,8

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи

тис. грн 276 027,9

3.1.9 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 128 924,9
3.1.10 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 28 112,4

3.2 Прибуток тис. грн 28 016,4
Довідково:

Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 38 404 234
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 17 816 876

              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 20 587 358

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 355

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу
для ПАТ «Житомиргаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП 
від 25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Житомиргаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,01915 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,05231 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток   
 до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 355

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Житомиргаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів грн за 1 м3 на 

годину
0,01915

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів грн за 1 м3 на 
годину

0,05231

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 626 200,9
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 618 620,7

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 195 172,1
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 181 330,5
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 
тис. грн 13 841,6

3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 174 807,6
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тис. грн 38 457,7
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 10 238,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 11 286,3

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 2 000,6
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 9 285,7
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню* тис. грн 7 894,2
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників
тис. грн 6 507,5

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої 
потужності в точках виходу з газотранспортної системи

тис. грн 174 257,3

3.2 Прибуток тис. грн 7 580,2
Довідково:

Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 24 725 319
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 20 117 769

              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 4 607 550

Примітка:
*Додатково передбачено забезпечення фінансування встановлення індивідуальних лічильників газу населенню за 
рахунок інших джерел, а  саме додаткової тарифної виручки, отриманої у 2016 році в сумі 1678,1 тис. грн без ПДВ

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха
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НКРЕКП Повідомляє

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 356

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Закарпатгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП 
від 25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Закарпатгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,03885 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,04255 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток   
 до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 356

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги 
розподілу природного газу (без урахування ПДВ)

ПАТ «Закарпатгаз»
№ з/п Показники (елементи витрат) 

 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів грн за 1 м3 на годину 0,03885
2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 

споживачів грн за 1 м3 на годину 0,04225
3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 645 544,6

3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 635 838,2
3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 276 815,7

3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 266 689,8
3.1.1.2               вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 10 125,9
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 125 498,3
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 27 609,6
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 9 742,8
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 5 093,3

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 937,6
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 4 155,7
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 2 382,8
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 5 440,0

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 59 882,0

3.1.9 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 103 888,1
3.1.10 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 19 485,6

3.2 Прибуток тис. грн 9 706,4
Довідково:

Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 16 451 324
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 14 706 761

              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 1 744 563
Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 357

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу
для ПАТ «Запоріжгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП 
від 25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Запоріжгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,01902 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,05866 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток   
 до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 357

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Запоріжгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів грн за 1 м3 на годину 0,01902
2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 

споживачів грн за 1 м3 на годину 0,05866
3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 926 729,2

3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 906 577,0
3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 202 862,6

3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 184 947,1
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 17 915,5
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 192 831,0
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тис. грн 42 422,8
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 27 353,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 23 777,5

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 785,0
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 21 992,5
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 29 324,0
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 5 849,7

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 332 615,6

3.1.9 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 49 540,8
3.2 Прибуток тис. грн 20 152,2

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 30 288 541

              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 21 445 006
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових 

споживачів 1000 м3 на рік 8 843 535

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 358

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу
для ПАТ «Івано-Франківськгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП 
від 25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Івано-Франківськгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02433 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,05278 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП  Д. Вовк

Додаток   
 до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 358

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Івано-Франківськгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів грн за 1 м3  

на годину 0,02433

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,05278

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 814 300,9
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 797 018,1

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 226 350,1
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 200 172,1
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 26 178,0
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 211 198,8
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тис. грн 46 463,7
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 17 561,6
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 12 583,4

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 2 058,8
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 10 524,6
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 11 517,0
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 7 732,1

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 149 765,8

3.1.9 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 78 722,4
3.1.10 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 35 123,2

3.2 Прибуток тис. грн 17 282,8
Довідково:

Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 28 277 841
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 23 834 777

              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 4 443 064
Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 359

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу
для ПАТ «Київгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП 
від 25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «Київгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,01273 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,01273 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток   
 до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 359

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Київгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів грн за 1 м3 на 

годину 0,01273

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів грн за 1 м3 на 
годину 0,01273

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 1 107 679,8
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 1 098 340,7

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 133 938,5
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 103 882,4
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 30 056,1
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 177 043,5
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тис. грн 38 949,6
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 31 434,8
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 28 839,9

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 546,8
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 27 293,1
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню* тис. грн 3 880,6
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 3 262,0

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої 
потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 680 991,8

3.2 Прибуток тис. грн 9 339,1
Довідково:

Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 87 018 739
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 28 814 680

              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 58 204 059
Примітка:
*Додатково передбачено забезпечення фінансування встановлення індивідуальних лічильників газу населенню за рахунок 
інших джерел, а  саме додаткової тарифної виручки, отриманої у 2016 році в сумі 32 252,3 тис. грн без ПДВ

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха
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НКРЕКП Повідомляє

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 360

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу 
для ПАТ «Київоблгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02549 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,03607 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток   
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 360

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Київоблгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів грн за 1 м3  
на годину 0,02549

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,03607

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 1 834 416,4
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 1 807 115,7

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 623 821,3
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 575 720,0
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 48 101,3
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 476 672,3
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тис. грн 104 867,9
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 15 848,2
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 21 757,8

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 5 659,1
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 16 098,7
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 28 577,3
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 15 303,4

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 346 804,4

3.1.9 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 141 766,7
3.1.10 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 31 696,4

3.2 Прибуток тис. грн 27 300,7
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 63 439 526
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 42 896 012
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 20 543 514

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 361

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ВАТ «Кіровоградгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,01716 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,02959 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 361

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ВАТ «Кіровоградгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,01716

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,02959

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 419 621,4
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 414 042,5

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 111 306,0
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 99 843,3
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 11 462,7
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 107 794,6
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 23 714,8
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 9 918,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 7 189,1

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 337,5
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 5 851,6
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 14 108,3
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 4 560,2

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 132 269,9

3.1.9 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 3 181,6
3.2 Прибуток тис. грн 5 578,9

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 20 566 991
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 15 200 405
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 5 366 586

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 362

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Коростишівгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02628 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,03913 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 362

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Коростишівгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,02628

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,03913

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 19 315,6
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 18 599,4

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 1 934,6
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 850,2
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 1 084,4
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 6 273,0
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 1 380,1
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 278,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 1 051,6

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 73,7
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 977,9
3.1.6 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 225,9

3.1.7 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 6 990,2

3.1.8 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 466,0
3.2 Прибуток тис. грн 716,2

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 703 498
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 639 130
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 64 368

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 363

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Кременчукгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «Кременчукгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02011 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,06073 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 363

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Кременчукгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру Значення показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,02011

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,06073

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 300 232,0
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 297 680,5

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 39 060,0
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 32 697,0
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 6 363,0
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 42 262,8
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 9 297,8
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 2 547,5
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 4 875,3

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 932,4
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 3 942,9
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 412,3
3.1.7 Витрати на встановлення будинкових приладів обліку тис. грн 5 723,6
3.1.8 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 1 424,1

3.1.9 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 177 583,2

3.1.10 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 11 946,4
3.1.11 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 2 547,5

3.2 Прибуток тис. грн 2 551,5
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 9 338 099
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 6 570 736
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 2 767 363

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

 10.11.2016 Київ № 1980



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

НКРЕКП Повідомляє

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 364

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Криворіжгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «Криворіжгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02204 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,04023 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП  Д. Вовк

Додаток 
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 364

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Криворіжгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 
споживачів

грн за 1 м3 на 
годину 0,02204

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3 на 
годину 0,04023

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 575 972,8
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 569 578,8

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 131 060,2
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 123 953,7
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 7 106,5
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 80 241,8
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 17 653,2
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 7 795,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 12 736,9

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 789,3
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 11 947,6
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 27 792,6
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 2 858,9

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 272 951,9

3.1.9 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 4 795,8
3.1.10 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 11 692,5

3.2 Прибуток тис. грн 6 394,0
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 19 517 536
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 11 502 791
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 8 014 745

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 365

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Лубнигаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02281 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,03798 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 365

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки)
на послуги розподілу природного газу

(без урахування ПДВ)
ПАТ «Лубнигаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 
споживачів

грн за 1 м3 на 
годину 0,02281

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3 на 
годину 0,03798

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 164 399,8
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 157 529,1

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 58 227,7
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 49 959,0
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 8 268,7
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 41 335,1
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 9 093,7
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 4 495,2
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 4 042,7

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 259,9
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 3 782,8
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 1 638,8
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 1 267,4

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 34 143,6

3.1.9 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 3 284,9
3.2 Прибуток тис. грн 6 870,7

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 6 143 502
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 4 544 320
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 1 599 182

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 366

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу 
для ПАТ «Луганськгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Луганськгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02470 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,09046 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 366

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Луганськгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 
споживачів

грн за 1 м3 на 
годину 0,02470

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3 на 
годину 0,090

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 619 131,7
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 612 192,0

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 198 844,9
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 185 903,3
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 12 941,6
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 131 970,0
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 29 033,4
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 10 354,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 6 046,1

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 001,5
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 5 044,6
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 15 701,6
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 4 376,5

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 84 076,3

3.1.9 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 126 612,2
3.1.10 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 5 177,0

3.2 Прибуток тис. грн 6 939,7
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 18 128 093
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 15 523 281
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 2 604 812

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 367

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу 
для ПАТ «Львівгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02175 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,04926 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 367

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Львівгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 
споживачів

грн за 1 м3 на 
годину 0,02175

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3 на 
годину 0,04926

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 1 432 921,1
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 1 389 772,4

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 545 483,6
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 518 328,9
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 27 154,7
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 300 476,7
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 66 104,9
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 35 922,4
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 19 340,2

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 6 919,6
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 12 420,6
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 26 829,8
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 13 731,1

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 300 771,3

3.1.9 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 9 267,6
3.1.10 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 71 844,8

3.2 Прибуток тис. грн 43 148,7
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 52 284 918
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 41 534 200
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 10 750 718

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха
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НКРЕКП Повідомляє

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 368

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для ПАТ 
«Маріупольгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП 
від 25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,01880 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,10388 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток
до постанови НКРЕКП

28.03.2017 №368
Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)

ПАТ «Маріупольгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів грн за 1 м3  
на годину 0,01880

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів грн за 1 м3  
на годину 0,10388

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 314 103,8
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 305 159,1
3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 79 929,1
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 68 198,0
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 11 731,1
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 58 270,1
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тис. грн 12 819,4
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 6 626,8
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 9 532,9
3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 862,7
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 8 670,2
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 2 842,5
3.1.7 Встановлення засобів дистанційного зчитування показників лічильників тис. грн 31 199,3
3.1.8 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 27 210,6

3.1.9 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої 
потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 35 464,7

3.1.10 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 28 010,1
3.1.11 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 13 253,6
3.2 Прибуток тис. грн 8 944,7
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 9 253 626
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 7 606 650
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 1 646 976

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 369

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу
для ПАТ «Мелітопольгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП 
від 25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «Мелітопольгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02396 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,05905 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-
ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП Д. Вовк
Додаток   

до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 369

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Мелітопольгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів грн за 1 м3 на 

годину 0,02396

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів грн за 1 м3 на 
годину 0,05905

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 134 061,6
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 132 062,6

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 31 069,0
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 29 705,7
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 1 363,3
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 39 163,2
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тис. грн 8 615,9
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 3 099,5
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 2 165,7

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 533,5
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 1 632,2
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 6 668,3
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 1 331,4

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої 
потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 27 168,8

3.1.9 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 11 231,0
3.1.10 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 1 549,8

3.2 Прибуток тис. грн 1 999,0
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 4 400 533
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 3 585 056
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 815 477

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 370

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу
для ПАТ «Миколаївгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП 
від 25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Миколаївгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02464 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,06225 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП  Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 370

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Миколаївгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів грн за 1 м3 на 

годину 0,02464

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів грн за 1 м3 на 
годину 0,06225

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 615 254,6
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 603 876,9

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 213 518,8
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 194 334,4
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 19 184,4
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 187 596,3
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тис. грн 41 271,2
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 9 909,4
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 8 207,5

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 813,0
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 6 394,5
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 10 598,1
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 5 915,1

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої 
потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 94 463,6

3.1.9 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 17 532,8
3.1.10 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 14 864,1

3.2 Прибуток тис. грн 11 377,7
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 19 211 836
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 15 439 080
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 3 772 756

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 371

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу
для ПАТ «Одесагаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП 
від 25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «Одесагаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02212 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,05758 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 371

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Одесагаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів грн за 1 м3 на 

годину 0,02212

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3 на 
годину 0,05758

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 1 251 313,6
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 1 226 255,2

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 308 868,8
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 295 361,3
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 13 507,5
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 208 121,4
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тис. грн 45 786,7
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 15 548,8
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 16 040,6

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 146,2
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 14 894,4
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 14 369,3
3.1.7 Встановлення засобів дистанційного зчитування показників лічильників тис. грн 27 434,0
3.1.8 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 32 628,6

3.1.9 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 523 129,6

3.1.10 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 3 229,8
3.1.11 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 31 097,6

3.2 Прибуток тис. грн 25 058,4
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 37 066 074
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 24 900 957
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 12 165 117

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха
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НКРЕКП Повідомляє

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 372

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу
для ПАТ «Полтавагаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02373 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,05143 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток 
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 372

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Полтавагаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 

споживачів
грн за 1 м3  
на годину 0,02373

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,05143

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 865 202,3
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 830 389,0

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 263 177,6
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 233 223,3
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 29 954,3
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 226 363,7
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 49 800,0
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 16 563,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 10 618,8

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 135,2
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 9 483,6
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 16 456,5
3.1.7 Встановлення засобів дистанційного зчитування показників лічильників тис. грн 29 628,5
3.1.8 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 28 063,8

3.1.9 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 169 998,2

3.1.10 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 19 718,9
3.2 Прибуток тис. грн 34 813,3

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 28 029 521
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 20 803 765
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 7 225 756

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 373

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Рівнегаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП 
від 25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Рівнегаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02676 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,04176 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 373

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ) 
ПАТ «Рівнегаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів грн за 1 м3  
на годину 0,02676

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,04176

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 560 357,0
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 546 842,8

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 197 048,4
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 177 448,7
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 19 599,7
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 161 338,5
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тис. грн 35 494,5
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 19 448,2
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 17 949,5

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 837,5
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 16 112,0
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 5 184,0
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 4 622,2

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 79 447,3

3.1.9 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 26 310,2
3.2 Прибуток тис. грн 13 514,2

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 18 058 030

              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 12 913 720
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 5 144 310

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 374

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу 
для ПАТ «Сумигаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Ме-
тодики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 
25 лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Сумигаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,01895 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,04339 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 374

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Сумигаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 

споживачів
грн за 1 м3  
на годину 0,01895

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,04339

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 718 355,4
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 708 019,5

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 208 352,3
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 184 024,1
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 24 328,2
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 159 412,1
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 35 070,7
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 19 340,8
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 10 699,9

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 712,2
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 8 987,7
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 20 130,0
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 6 142,4

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 236 348,3

3.1.9 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 12 523,0
3.2 Прибуток тис. грн 10 335,9

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 26 935 038
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 18 424 855
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 8 510 183

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 375

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Тернопільгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Тернопільгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,03101 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,03154 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 375

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ) 
ПАТ «Тернопільгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 

споживачів
грн за 1 м3  
на годину 0,03101

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,03154

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 453 739,4
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 435 067,2

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 146 081,7
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 129 548,9
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 16 532,8
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 100 752,9
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 22 165,6
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 6 687,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 25 913,5

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 6 867,4
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 19 046,1
3.1.6 Встановлення засобів дистанційного зчитування показників 

лічильників тис. грн 22 559,9

3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 
лічильників тис. грн 36 916,2

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 52 112,8

3.1.9 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 8 503,6
3.1.10 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 13 374,0

3.2 Прибуток тис. грн 18 672,2
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 14 571 112
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НКРЕКП Повідомляє
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 11 047 946
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 3 523 166

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 376

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Тернопільміськгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Тернопільміськгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,01108 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,03087 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП  Д. Вовк

Додаток 
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 376

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Тернопільміськгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 

споживачів
грн за 1 м3  
на годину 0,01108

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,03087

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 130 100,2
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 129 280,3

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 31 624,8
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 29 211,0
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 2 413,8
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 18 518,4
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 4 074,0
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 705,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 1 178,5

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 241,7
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 936,8
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню* тис. грн 10 419,1
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 1 934,5

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 60 826,0

3.2 Прибуток тис. грн 819,9
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 8 208 050
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 6 228 456
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 1 979 594
Примітка:
*Додатково передбачено забезпечення фінансування встановлення індивідуальних лічильників газу населенню за 
рахунок інших джерел, а  саме додаткової тарифної виручки, отриманої у 2016 році в сумі 473,9 тис. грн без ПДВ

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 377

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу 
для ПАТ «Тисменицягаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «Тисменицягаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,03548 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,03548 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток   
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 377

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Тисменицягаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 

споживачів
грн за 1 м3  
на годину 0,03548

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,03548

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 44 541,5
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 42 631,9

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 18 286,1
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 16 883,1
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 1 403,0
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 14 721,5
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 3 238,7
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 757,4
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 757,9

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 232,6
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 525,3
3.1.6 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 376,3

3.1.7 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 4 494,0

3.2 Прибуток тис. грн 1 909,6
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 1 255 229
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 1 190 212
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 65 017

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 378

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Уманьгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «Уманьгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02322 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,02707 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 378

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Уманьгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 

споживачів
грн за 1 м3  
на годину 0,02322

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,02707

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 100 329,2
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 97 270,6

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 28 814,9
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 26 457,6
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 2 357,3
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 25 280,6
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 5 561,7
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 3 123,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 578,0

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 170,9
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 407,1
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 2 140,7
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 1 166,3

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 24 098,9

3.1.9 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 260,5
3.1.10 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 6 246,0

3.2 Прибуток тис. грн 3 058,6
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 4 134 440
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 3 011 469
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 1 122 971

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 379

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Харківгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «Харківгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02579 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,04465 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП  Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 379

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Харківгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 

споживачів
грн за 1 м3  
на годину 0,02579

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,04465

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 884 566,0
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 872 136,1

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 381 708,0
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 353 798,3
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 27 909,7
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 190 523,5
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 41 915,2
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 11 163,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 15 627,9

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 536,3
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 14 091,6
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 12 671,5
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 7 707,2

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 155 318,8

3.1.9 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 38 756,5
3.1.10 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 16 744,5

3.2 Прибуток тис. грн 12 429,9
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 29 765 184
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 23 562 963
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 6 202 221

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 380

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Харківміськгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «Харківміськгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,01687 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,02584 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 380

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Харківміськгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 
споживачів

грн за 1 м3 
 на годину 0,01687

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3 
на годину 0,02584

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 817 574,8
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 810 663,2

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 153 562,3
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 136 167,2
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 17 395,1
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 125 247,9
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 27 554,5
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 5 682,3
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 13 678,5

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 641,6
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 12 036,9
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 47 854,6
3.1.7 Витрати на встановлення будинкових приладів обліку тис. грн 10 766,1
3.1.8 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 3 012,9

3.1.9 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 418 145,7

3.1.10 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 5 158,4
3.2 Прибуток тис. грн 6 911,6

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 39 047 297
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 21 337 783
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 17 709 514

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері  Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 381

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Херсонгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «Херсонгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02329 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,02833 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП  Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 381

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Херсонгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,02329

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,02833

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 505 259,8
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 486 446,8

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 143 821,1
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 130 895,7
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 12 925,4
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 104 345,5
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 22 956,0
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 9 282,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 11 624,3

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 304,3
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 10 320,0
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 36 402,0
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 4 925,4

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 109 084,2

3.1.9 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 25 442,3
3.1.10 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 18 564,0

3.2 Прибуток тис. грн 18 813,0
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 20 179 650
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 13 189 485
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 6 990 165

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 382

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Хмельницькгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Хмельницькгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02224 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,02894 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 382

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Хмельницькгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 
споживачів

грн за 1 м3 на 
годину 0,02224

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3 на 
годину 0,02894

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 715 982,9
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 700 795,4

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 209 984,1
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 183 889,6
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 26 094,5
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 209 483,8
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 46 086,4
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 19 742,3
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 16 974,0

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 912,2
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 15 061,8
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 8 368,5
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 7 237,7

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 157 951,1

3.1.9 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 24 967,5
3.2 Прибуток тис. грн 15 187,5

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 29 322 996
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 19 785 362
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 9 537 634

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 383

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Черкасигаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Черкасигаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02129 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,06097 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 383

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Черкасигаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 

споживачів
грн за 1 м3  
на годину 0,02129

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,06097

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 855 649,9
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 848 347,3

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 238 438,5
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 228 060,3
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 10 378,2
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 169 779,5
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 37 351,5
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 13 125,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 8 888,3

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 577,3
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 7 311,0
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню* тис. грн 20 764,4
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 5 917,1

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 354 083,0

3.2 Прибуток тис. грн 7 302,6
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 25 548 216
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 17 691 617
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 7 856 599
Примітка:
*Додатково передбачено забезпечення фінансування встановлення індивідуальних лічильників газу населенню за 
рахунок інших джерел, а  саме додаткової тарифної виручки, отриманої у 2016 році в сумі 5 064,2 тис. грн без ПДВ

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха
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НКРЕКП Повідомляє

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 384

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Чернівцігаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02188 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,02453 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП  Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 384

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Чернівцігаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,02188

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,02453

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 372 207,5
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 364 247,7

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 125 488,9
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 117 986,7
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 7 502,2
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 78 450,2
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 17 259,0
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 9 865,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 5 945,6

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 026,0
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 4 919,6
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 7 894,5
3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 4 151,2

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 72 841,2

3.1.9 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 22 622,1
3.1.10 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 19 730,0

3.2 Прибуток тис. грн 7 959,8
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 16 593 744
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 13 124 968
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 3 468 776

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 385

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу 
для ПАТ «Чернігівгаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Чернігівгаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,01684 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,05769 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 385

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Чернігівгаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників
1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 

споживачів
грн за 1 м3  
на годину 0,01684

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,05769

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 634 724,6
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 617 783,8

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 209 880,8
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 191 644,7

3.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на 
ремонт, 
             інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 18 236,1

3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 132 491,9
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 29 148,2
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 13 332,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 10 119,4

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 4 035,6
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 6 083,8
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу 

населенню тис. грн 9 605,3

3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного 
фонду лічильників тис. грн 5 828,9

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 186 682,4

3.1.9 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 20 694,9
3.2 Прибуток тис. грн 16 940,8

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 26 023 674
               приєднана потужність розподілу природного газу побутових 

споживачів 1000 м3 на рік 21 211 227
               приєднана потужність розподілу природного газу непобутових 

споживачів 1000 м3 на рік 4 812 447
Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 386

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ПАТ «Шепетівкагаз»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,01905 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,03181 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 386

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ПАТ «Шепетівкагаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,01905

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,03181

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 33 843,1
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 32 939,2

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 9 621,5
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 7 291,7

3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 
             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 2 329,8

3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 9 405,4

3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування тис. грн 2 069,2

3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 142,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 878,5

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 18,3
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 860,2
3.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню* тис. грн 920,5

3.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 
лічильників тис. грн 431,1

3.1.8 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 9 471,0

3.2 Прибуток тис. грн 903,9
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 1 515 760
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 1 126 518
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 389 242
Примітка:
*Додатково передбачено забезпечення фінансування встановлення індивідуальних лічильників газу населенню за 
рахунок інших джерел, а  саме додаткової тарифної виручки, отриманої у 2016 році в сумі 99,7 тис. грн без ПДВ

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 387

Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  
для ДП «Новороздільське ДГХП «Сірка»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Державному підприємству «Новороздільське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,11304 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифу (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП  Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 387

Структура тарифу (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
 ДП «Новороздільське ДГХП «Сірка»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,11304

2 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 4 315,9
2.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 4 271,8

2.1.1 Матеріальні витрати тис. грн 441,6
2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 1 734,9

2.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування тис. грн 381,7

2.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 777,0
2.1.5 Інші витрати тис. грн 280,4

2.1.6 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 614,4

2.1.7 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 41,8
2.1.8 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 0,0
2.2 Прибуток тис. грн 44,1

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 38 180

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха
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НКРЕКП Повідомляє

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 388

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу 
для ДП «Монтажник»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Методики ви-
значення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 лютого 
2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Дочірньому підприємству «Монтажник» Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Ва-

лінор»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,03253 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,03253 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток 
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 388

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ДП «Монтажник»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,03253

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,03252

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 5 823,7
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 5 628,3

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 443,7
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 247,0
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 196,7
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 3 080,8
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 677,8
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 288,0
3.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 91,4

3.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 5,1
3.1.5.2                інші витрати тис. грн 86,3
3.1.6 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 63,8

3.1.7 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 509,1

3.1.8 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 185,7
3.1.9 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 288,0
3.2 Прибуток тис. грн 195,4

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 179 028
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 166 344
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 12 684

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 389

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу 
для ТОВ «Газовик»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Газовик»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,05450 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,05450 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 389

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ТОВ «Газовик»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,05450

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,05450

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 14 181,6
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 13 940,7

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 2 891,3
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 1 950,0
3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 

             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 941,3
3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 4 249,3
3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування тис. грн 934,8
3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 328,5
3.1.5 Інші витрати тис. грн 263,5
3.1.6 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

лічильників тис. грн 113,4

3.1.7 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 1 152,7

3.1.8 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 3 842,9
3.1.9 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 164,3
3.2 Прибуток тис. грн 240,9

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 260 225
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 241 356
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 18 869

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 390

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу 
для ТОВ «Газпостачсервіс»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Газпостачсервіс»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,07782 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,07782 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 390

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ТОВ «Газпостачсервіс»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці 
виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,07782

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3 на 
годину 0,07782

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 5 625,8
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 5 479,1

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 253,5
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 117,0

3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 
             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 136,5

3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 3 031,3

3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування тис. грн 666,9

3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 682,7
3.1.5 Інші витрати тис. грн 294,1

3.1.6 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 
лічильників тис. грн 29,2

3.1.7 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 521,4

3.2 Прибуток тис. грн 146,7
Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 72 288
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 71 779
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 509

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 391

Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу  
для ДП «Кременецьке УПРГ»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Державному підприємству «Кременецьке управління з постачання та реалізації газу»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів – у розмірі 0,02835 грн за 1 м3 на годину (без 

урахування ПДВ);
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 0,03397 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 
від 28.03.2017 № 391

Структура тарифів (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)
ДП «Кременецьке УПРГ»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для побутових  
споживачів

грн за 1 м3  
на одину 0,02835

2 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3  
на годину 0,03397

3 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 20 767,7
3.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 20 258,9

3.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 5 845,6
3.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 4 994,0

3.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, 
             інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 851,6

3.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 6 748,2

3.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування тис. грн 1 484,6

3.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 1 411,9
3.1.5 Інші витрати тис. грн 1 107,4

3.1.6 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 
лічильників тис. грн 261,0

3.1.7 Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи тис. грн 1 871,0

3.1.8 Компенсації витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди тис. грн 823,2
3.1.9 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 706,0
3.2 Прибуток тис. грн 508,8

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 721 623
              приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів 1000 м3 на рік 666 049
              приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 55 574

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха
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НКРЕКП Повідомляє

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
 28.03.2017 Київ № 392

Про встановлення тарифу на послуги  
розподілу природного газу 

для ТОВ «Спектргаз»
Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону Укра-

їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Мето-
дики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 
лютого 2016 року № 236, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Спектргаз»: 
тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових споживачів – у розмірі 1,63884 грн за 1 м3 на годину 

(без урахування ПДВ);
структуру тарифу (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

Додаток  
до постанови НКРЕКП 

від 28.03.2017 № 392
Структура тарифу (річної планованої тарифної виручки) на послуги розподілу природного газу 

(без урахування ПДВ)
ТОВ «Спектргаз»

№ з/п Показники (елементи витрат) 
 річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру Значення 

показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу для непобутових 
споживачів

грн за 1 м3 на 
годину 1,63884

2 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 3 489,1
2.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 3 225,6

2.1.1 Матеріальні витрати тис. грн 47,9
2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 1 661,2

2.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування тис. грн 218,4

2.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 495,0
2.1.5 Інші витрати тис. грн 118,2

2.1.6
Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної 
системи

тис. грн 189,9

2.1.7 Витрати на капітальні вкладення тис. грн 495,0
2.2 Прибуток тис. грн 263,5

Довідково:
Приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів 1000 м3 на рік 2 129

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

документи

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 22 березня 2017 р. № 187 

Київ

Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків  
на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку природного газу
Відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечен-

ня загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, що додається.
2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості забезпечити до 1 липня 2017 р. вчинення передбачених пунк-

том 13 Положення, затвердженого цією постановою, дій щодо розрахунку ціни природного газу на рівні імпортного па-
ритету та розміщення на власному офіційному веб-сайті інформації про таку ціну і про деякі умови виконання спеціаль-
них обов’язків, які покладаються на суб’єктів ринку природного газу.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2017 р. та діє до 1 квітня 2018 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 березня 2017 р. № 187
ПОЛОЖЕННЯ 

про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних  
інтересів у процесі функціонування ринку природного газу

1. Це Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків, що покладаються на суб’єктів ринку при-
родного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (далі — 
спеціальні обов’язки), зокрема для забезпечення стабільності, належної якості та доступності природного газу, підтри-
мання належного рівня безпеки його постачання споживачам, не створюючи загрози першочерговій цілі створення по-
вноцінного ринку природного газу, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів пропорційнос-
ті, прозорості та недискримінації.

Це Положення:
застосовується у прозорий і недискримінаційний спосіб та не повинне обмежувати права суб’єктів господарювання, 

що створені відповідно до законодавства інших держав — сторін Енергетичного Співтовариства, зокрема право на здій-
снення постачання природного газу споживачам за умови дотримання вимог законодавства;

не позбавляє побутових споживачів та виробників теплової енергії права обирати постачальника природного газу і 
права придбавати природний газ за цінами, що вільно встановлюються сторонами договору постачання природного га-
зу, як це передбачено Законом України «Про ринок природного газу»;

не позбавляє постачальників природного газу, зокрема із спеціальними обов’язками, права вільно обирати оптового 
продавця природного газу для потреб їх господарської діяльності.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про ринок природного газу».
3. Цим Положенням покладаються такі обов’язки:
1) обов’язок господарських товариств, 100 відсотків акцій (паїв, часток) яких належать державі або іншому господар-

ському товариству, єдиним акціонером якого є держава (ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз»), 
продавати природний газ господарському товариству, єдиним акціонером якого є держава (ПАТ «Національна акціонер-
на компанія «Нафтогаз України» (далі — НАК «Нафтогаз України»), та обов’язок НАК «Нафтогаз України» придбавати та-
кий природний газ для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім об-
сягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії в рам-
ках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення і постачання гарячої води населенню та релігійним 
організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на умовах та у 
порядку, що визначені цим Положенням;

2) обов’язок НАК «Нафтогаз України» продавати природний газ постачальникам природного газу для потреб побуто-
вих споживачів та релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерцій-
ної діяльності) на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням;

3) обов’язок постачальників природного газу, які придбали природний газ у НАК «Нафтогаз України» відповідно до 
цього Положення, постачати такий природний газ побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що 
використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на умовах та у порядку, що визначені цим По-
ложенням;

4) обов’язок НАК «Нафтогаз України» постачати природний газ виробникам теплової енергії для всіх категорій вико-
ристання природного газу, в тому числі для виробництва електричної енергії такими виробниками, на умовах та у поряд-
ку, що визначені  цим Положенням.

4. Для проведення розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами та релігійними організаціями 
постачальники природного газу, а також оптові продавці, що здійснюють продаж природного газу таким постачальни-
кам для виконання спеціальних обов’язків, покладених на зазначених продавців, відкривають в установах уповноваже-
них банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за спо-
житий природний газ від споживачів.

Визначити уповноваженими банками, які обслуговують поточні рахунки із спеціальним режимом використання поста-
чальників природного газу, а також оптових продавців, що здійснюють продаж природного газу таким постачальникам для 
виконання спеціальних обов’язків, покладених на зазначених продавців, ВАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ ак-
ціонерний банк «Укргазбанк» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

5. Обов’язок, передбачений:
1) підпунктом 2 пункту 3 цього Положення:
не застосовується до побутових споживачів та релігійних організацій, що проживають/розташовані на тимчасово оку-

пованій території України;
виконується НАК «Нафтогаз України» за умови відкриття постачальниками природного газу поточних рахунків із спе-

ціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за спожитий природний газ від спо-
живачів із зазначенням у договорах, укладених із споживачами, номера відповідного поточного рахунка із спеціальним 
режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ, виключно на такий рахунок;

2) підпунктом 3 пункту 3 цього Положення, не застосовується до діяльності з постачання природного газу побуто-
вим споживачам та релігійним організаціям, що проживають/розташовані на тимчасово окупованій території України;

3) підпунктом 4 пункту 3 цього Положення, не застосовується до діяльності з постачання природного газу на об’єкти 
газоспоживання виробників теплової енергії, що розташовані на тимчасово окупованій території України.

6. ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» зобов’язані до 1 квітня 2018 р. щомісяця здій-
снювати продаж природного газу власного видобутку (крім обсягів виробничо-технологічних витрат, обсягів, які ви-
користовуються для власних потреб ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», пов’язаних  
з видобутком, підготовкою до транспортування і транспортуванням природного газу, а також для виробництва скрап-
лного природного газу та стабільного бензину), а НАК «Нафтогаз України» — придбавати такий природний газ для фор-
мування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовують-
ся для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової 
енергії з метою надання послуг з опалення і постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям на умовах та 
у порядку, що визначені цим Положенням.

Інші суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з видобутку природного газу, в тому числі учасники угод 
про спільну діяльність, що були укладені до набрання чинності цим Положенням, можуть добровільно взяти на себе 
зобов’язання, передбачене абзацом першим цього пункту, стосовно будь-якого обсягу видобутого газу. У такому разі до 
зазначених суб’єктів господарювання застосовуються відповідні норми цього Положення.

Природний газ, придбаний відповідно до абзаців першого і другого цього пункту, використовується НАК «Нафтогаз 
України» виключно для потреб побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для 
провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії 
з метою надання послуг з опалення і постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям.

НАК «Нафтогаз України» має право проводити операції, пов’язані із  заміщенням між імпортованим природним газом 
та природним газом, придбаним відповідно до абзаців першого і другого цього пункту, з метою врахування сезонних роз-
ривів між споживанням та видобутком природного газу.

7. НАК «Нафтогаз України» придбаває з 1 квітня 2017 р. по 1 квітня 2018 р. природний газ відповідно до абзаців пер-
шого і другого пункту 6 цього Положення за ціною, визначеною на рівні 4 849 гривень за 1000 куб. метрів (без урахуван-
ня податку на додану вартість).

Одночасно із прийняттям рішення про зміну ціни, передбаченої пунктом 13 цього Положення, переглядається ціна 
придбання природного газу, визначена в абзаці першому цього пункту, з урахуванням торговельної надбавки (націнки) 
НАК «Нафтогаз України» на рівні 1,917 відсотка.

8. НАК «Нафтогаз України» до 1 травня 2017 р. (на опалювальний сезон 2017/18 року) складає прогноз обсягу при-
родного газу, необхідного для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організа-
цій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової 
енергії для всіх категорій використання природного газу, в тому числі для виробництва електричної енергії, відповідно 
до цього Положення.

Такий прогноз доводиться до відома Кабінету Міністрів України, НКРЕКП, Міненерговугілля.
9. У разі коли обсяг природного газу, необхідний НАК «Нафтогаз України» для формування ресурсу природного га-

зу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-
комерційної діяльності) та виробників теплової енергії, перевищує обсяг продажу природного газу суб’єктами господа-
рювання, що визначені абзацами першим і другим пункту 6 цього Положення, НАК «Нафтогаз України» придбаває необ-
хідні обсяги природного газу в інших оптових продавців, у тому числі за кордоном.

10. Постачальник природного газу, який в установленому порядку отримав ліцензію на провадження діяльності з по-
стачання природного газу, уклав договір постачання природного газу з побутовим споживачем або релігійною організа-
цією (крім обсягів, що використовуються для провадження її виробничо-комерційної діяльності) та є постачальником та-
кого споживача у відповідному періоді до 1 квітня 2018 р., має право подати НАК «Нафтогаз України» заявку на купівлю 
природного газу в обсязі, необхідному йому для здійснення постачання такому споживачеві (далі — заявка постачаль-
ника). У разі відсутності вузла обліку природного газу в такого споживача вважається, що необхідним є обсяг природно-
го газу, визначений відповідно до норм споживання, встановлених законодавством.

НАК «Нафтогаз України» не має права до 1 квітня 2018 р. відмовити у задоволенні заявки постачальника за умови ви-
конання таким постачальником вимог статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» та/або пункту 4 цього По-
ложення щодо відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надхо-
дять як плата за спожитий природний газ.

11. Купівля-продаж природного газу між НАК «Нафтогаз України» та постачальником природного газу із спеціальни-
ми обов’язками здійснюється за ціною, визначеною згідно з пунктом 13 цього Положення, відповідно до договору, який 
укладається на підставі примірного договору купівлі-продажу природного газу між НАК «Нафтогаз України» та поста-
чальником природного газу із спеціальними обов’язками, що затверджується Кабінетом Міністрів України, а у випадках, 
передбачених Законом України «Про ринок природного газу», — на підставі типового договору з дотриманням принци-
пу недискримінації.

НАК «Нафтогаз України» зобов’язаний до 7 квітня 2017 р. надіслати письмову пропозицію щодо укладення відповідно-
го договору, передбаченого абзацом першим цього пункту, постачальнику природного газу із спеціальними обов’язками.  

12. Виробник теплової енергії має право до 1 квітня 2018 р. придбавати природний газ для всіх категорій використан-
ня природного газу у НАК «Нафтогаз України» за умови, що такий виробник, на якого станом на 30 вересня 2015 р. по-
ширювалася дія статті 191 Закону України «Про теплопостачання», виконав обов’язок щодо відкриття рахунків із спеці-
альним режимом використання, а виробник теплової енергії, що також придбаває природний газ для виробництва елек-
тричної енергії, додатково виконав установлені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. № 670 
«Про порядок розрахунків за спожитий природний газ виробниками електричної енергії, які використовують природний 
газ для її виробництва» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 53, ст. 1722)  вимоги щодо проведення розрахунків з вико-
ристанням механізму розподілу коштів, що надходять в розрахунок за відпущену електричну енергію на рахунки із спе-
ціальним режимом використання.

Постачання природного газу НАК «Нафтогаз України» виробникам теплової енергії здійснюється за цінами, визначе-
ними відповідно до пункту 13 цього Положення, на підставі договору, що враховує положення примірного договору про 
постачання природного газу виробникам теплової енергії, що затверджується Кабінетом Міністрів України, а у випадках, 
передбачених Законом України «Про ринок природного газу», — на підставі типового договору з дотриманням принци-
пу недискримінації.

Обов’язок, передбачений підпунктом 4 пункту 3 цього Положення, покладається на НАК «Нафтогаз України» на пері-
од до 1 квітня 2018 р. за таких умов:

укладення виробником теплової енергії з НАК «Нафтогаз України» договору постачання природного газу відповідно 
до законодавства;

відсутність у виробника теплової енергії заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» за використаний природний 
газ; або

відсутність у виробника теплової енергії заборгованості (без урахування штрафних санкцій) перед НАК «Нафтогаз 
України» за спожитий до 1 січня 2017 р. природний газ з урахуванням сум оформлених відповідно до вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 
2, ст. 88; 2009 р., № 5, ст. 123; 2011 р., № 5, ст. 249), підписаних усіма учасниками розрахунків і переданих до органів Каз-
начейства, але не профінансованих спільних протокольних рішень за усіма укладеними з НАК «Нафтогаз України» до-
говорами постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо), а також здій-
снення поточних розрахунків за використаний природний газ; або

станом на 23 число місяця, що передує місяцю постачання природного газу, рівень розрахунків виробника теплової 
енергії (без урахування штрафних санкцій) з додаванням суми оформлених відповідно до вимог постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бю-
джету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій», підписаних усіма учасниками розрахунків і пере-
даних до органів Казначейства, але не профінансованих спільних протокольних рішень за усіма укладеними з НАК «На-
фтогаз України» договорами постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги 
тощо) становить не нижче 90 відсотків; або

наявність укладеного договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ згідно з типовим до-
говором в рамках реалізації Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачаль-
них та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енер-
гоносії»; або

надання НАК «Нафтогаз України» та виконання виробником теплової енергії погодженого виконавчим органом ради 
графіка погашення заборгованості (рівними частинами до 1 січня 2021 р. з розбивкою за всіма договорами з НАК «На-
фтогаз України»), складеного на підставі довідки щодо заборгованості, наданої НАК «Нафтогаз України», а також здій-
снення поточних розрахунків за використаний природний газ. Наявність графіка погашення заборгованості не змінює по-
рядок розрахунків, установлений між постачальником та виробником теплової енергії у договорах постачання природно-
го газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо).

При цьому графіки погашення заборгованості, надані виробниками теплової енергії та прийняті НАК «Нафтогаз Укра-
їни» відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758 «Про затвердження Положен-
ня про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних ін-
тересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)» (Офіційний вісник України, 
2015 р., № 79, ст. 2651), використовуються для цілей цього Положення та не підлягають зміні або корегуванню, крім ви-
падків участі теплопостачальних та теплогенеруючих організацій у процедурі врегулювання заборгованості за спожитий 
природний газ, визначеній Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua24 

документи
та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоно-
сії», в частині реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ.

З метою реалізації положень абзацу сьомого цього пункту Казначейство щомісяця в строк до 23 числа надає НАК «На-
фтогаз України» реєстр оформлених відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 
20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг, субсидій та компенсацій», підписаних усіма учасниками розрахунків і переданих до органів Казначейства, але не 
профінансованих спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків за теплопостачання, природний газ 
та послуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу в розрізі суб’єктів господарювання. 

13. НАК «Нафтогаз України» з 1 квітня 2017 р. здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 10―12 
цього Положення для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх 
виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії з метою надання по-
слуг з опалення та постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються релі-
гійними організаціями для провадження їх виробничої діяльності) за ціною, що становить 4942 гривні за 1000 куб. метрів (без 
урахування податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу, які підлягають обов’язковій 
оплаті відповідно до умов договорів розподілу природного газу та величини торговельної надбавки (націнки) постачальника 
природного газу із спеціальними обов’язками, максимальний рівень якої визначений пунктом 14 цього Положення).

Розрахунок значення ціни газу на рівні імпортного паритету на період з 1 жовтня 2017 р. по 1 квітня 2018 р. за розра-
хунковий період, який становить 12 календарних місяців до місяця проведення розрахунку (червень 2016 р. — травень 
2017 р.), здійснюється до 1 липня 2017 р. за такою формулою:

Ціп = {(ЦNCG х КGCV х К євро/дол. США) + (Сф х КGCV х К євро/дол. США) + 
+ (ТВімп х КGCV х К євро/дол. США) + ТвхГТС} х К дол. США  

(гривень за 1000 куб. метрів),
де Ціп — ціна газу на рівні імпортного паритету (без урахування податку на додану вартість);
ЦNCG — середнє значення ціни природного газу за розрахунковий період на німецькому газовому хабі (NCG), визначе-

не згідно з даними компанії Platts, видання «Platts European Gas Daily», розділ «Platts European assessments, NetConnect 
Germany», євро/МВт·год;

КGCV — коефіцієнт, який відображає співвідношення одиниць енергії (МВт·год) та об’єму (1000 куб. метрів) і визнача-
ється відповідно до інформації, наведеної на офіційному веб-сайті оператора газотранспортної системи Словаччини ком-
панії «Eustream, a. s.», середнє значення за розрахунковий період;

Кєвро/дол.США — курс євро до долара США, за даними агентства «Bloomberg», середнє значення за розрахунковий пе-
ріод, доларів США за 1 євро;

Сф — середнє значення за розрахунковий період вартості транспортування природного газу від німецького газового 
хабу (NCG) до віртуальної торгової точки на території Словаччини, що визначається як найменша з двох величин: діючих 
тарифів європейських операторів газотранспортних систем або різниці в цінах на природний газ на віртуальній торговій 
точці на території Словаччини та на німецькому газовому хабі (NCG), яка визначена за результатами аналізу фактичних 
даних за рік, що передував року, в якому здійснюється розрахунок, євро/МВт·год;

ТВімп — середнє значення за розрахунковий період вартості транспортування природного газу в розрахунковому пе-
ріоді від віртуальної торгової точки на території Словаччини до західного кордону України (вартість «виходу» з газотран-
спортної системи Словаччини), євро/МВт·год;

ТвхГТС — тариф на послуги з транспортування природного газу транскордонними газопроводами для точок входу в га-
зотранспортну систему України, установлений НКРЕКП (без урахування податку на додану вартість) та діючий у розра-
хунковому періоді, доларів США/1000 куб. метрів;

Кдол. США — середнє значення курсу гривні до долара США, виходячи із показників середньомісячних офіційних курсів 
Національного банку за квітень та травень 2017 р., гривень за 1 долар США.

Якщо розрахована ціна газу на рівні імпортного паритету перевищує більше ніж на 10 відсотків ціну природного газу, 
за якою НАК «Нафтогаз України» продає природний газ з 1 квітня 2017 р. відповідно до абзацу першого цього пункту, то 
у період з 1 жовтня 2017 р. до 1 квітня 2018 р. ціна продажу (постачання) природного газу НАК «Нафтогаз України» для 
побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комер-
ційної діяльності) та виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії для населення та релігійних орга-
нізацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) дорівнюватиме роз-
рахованій ціні газу на рівні імпортного паритету.

Одночасно із прийняттям рішення про зміну ціни в порядку, визначеному цим пунктом, переглядається ціна придбан-
ня природного газу, визначена в абзаці першому пункту 7 цього Положення, з урахуванням торговельної надбавки (на-
цінки) НАК «Нафтогаз України» на рівні 1,917 відсотка.

Під час продажу природного газу постачальникам природного газу для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що 
використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та під час постачання природного газу вироб-
никам теплової енергії для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх вироб-
ничо-комерційної діяльності) відповідно до цього Положення до ціни застосовується коефіцієнт 0,5.

Під час постачання природного газу виробникам теплової енергії для для всіх категорій використання природного га-
зу, в тому числі для виробництва електричної енергії, крім визначених в абзаці першому цього пункту, а також для ви-
робництва електричної енергії такими виробниками згідно з цим Положенням до ціни застосовується коефіцієнт 1,6.

14. Постачальники природного газу, що закуповують природний газ у НАК «Нафтогаз України» відповідно до пунктів 
10 і 11 цього Положення, зобов’язані до 1 квітня 2018 р. постачати такий природний газ виключно побутовим спожива-
чам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяль-
ності) за ціною, в якій торговельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 2,5 відсотка ціни природно-
го газу, за якою такі постачальники закупили ці обсяги природного газу у НАК «Нафтогаз України» відповідно до цього 
Положення (без урахування податку на додану вартість).

Постачальники природного газу, визначені у додатку, не мають права відмовити побутовому споживачеві та релігійній ор-
ганізації (крім обсягів, що використовуються для провадження її виробничо-комерційної діяльності), об’єкти газоспоживання 
якого (якої) розташовуються у межах відповідної території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу, в укладенні 
договору про постачання природного газу, якщо такий споживач звернувся з відповідною заявою до постачальника.

15. Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється на підставі типового договору, затвердженого 
відповідно до статті 12 Закону України «Про ринок природного газу».

16. Міненерговугілля повідомляє Секретаріатові Енергетичного Співтовариства про хід здійснення заходів, передба-
чених цим Положенням.

Додаток  
до Положення

ПЕРЕЛІК 
постачальників природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки щодо постачання природного газу  

побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-
комерційної діяльності) до зміни постачальника природного газу

Територія ліцензованої діяльності з розподілу природного 
газу

Найменування постачальника природного газу на території 
ліцензованої діяльності  

з розподілу природного газу
ПАТ «Вінницягаз» ТОВ «Вінницягаз збут»
ПАТ «Волиньгаз» ТОВ «Волиньгаз збут»
ПАТ «Гадячгаз» ТОВ «Кременчукгаз-постачання»
ПАТ «Дніпрогаз» ТОВ «Дніпропетровськгаз збут»
ПАТ «Дніпропетровськгаз» ТОВ «Дніпропетровськгаз збут»
ПАТ «Донецькміськгаз» ПАТ «Донецькміськгаз»
ПАТ «Донецькоблгаз» ПАТ «Донецькоблгаз»
ПАТ «Житомиргаз» ТОВ «Житомиргаз збут»
ПАТ «Закарпатгаз» ТОВ «Закарпатгаз збут»
ПАТ «Запоріжгаз» ТОВ «Запоріжгаз збут»
ПАТ «Івано-Франківськгаз» ТОВ «Івано-Франківськгаз збут»
ПАТ «Київгаз» Дочірнє підприємство «КиївгазЕнерджи» ПАТ «Київгаз»
ПАТ «Київоблгаз» ТОВ «Київоблгаз збут»
ВАТ «Кіровоградгаз» Дочірнє підприємство «Центргаз»  

ВАТ «Кіровоградгаз»
ПАТ «Коростишівгаз» ТОВ «Поліссягаз»
ПАТ «Кременчукгаз» ТОВ «Кременчукгаз-постачання»
ПАТ «Криворіжгаз» ТОВ «Дніпропетровськгаз збут»
ПАТ «Лубнигаз» ТОВ «Торговий дім «Лубнигаз»
ПАТ «Луганськгаз» ПАТ «Луганськгаз»
ПАТ «Львівгаз» ТОВ «Львівгаз збут»
ПрАТ «Макіївкагаз» ПАТ «Макіївкагаз»
ПАТ «Маріупольгаз» ТОВ «Азовгаз»
ПАТ «Мелітопольгаз» Дочірнє підприємство «Газ Мелітополя» ПАТ 

«Мелітопольгаз»
ПАТ «Миколаївгаз» ТОВ «Миколаївгаз збут»
ПАТ «Одесагаз» ТОВ «Одесагаз-постачання»
ПАТ «Полтавагаз» ТОВ «Полтавагаз збут»
ПАТ «Рівнегаз» ТОВ «Рівнегаз збут»
ПАТ «Сумигаз» ТОВ «Сумигаз збут»
ПАТ «Тернопільгаз» ТОВ «Тернопільоблгаз»
ПАТ «Тернопільміськгаз» Дочірнє підприємство «Газпостач» 

ПАТ «Тернопільміськгаз»
ПАТ «Тисменицягаз» ТОВ «Івано-Франківськгаз збут»
ПАТ «Уманьгаз» ТОВ «Уманьгаз збут»
ПАТ «Харківгаз» ТОВ «Харківгаз збут»
ПАТ «Харківміськгаз» ТОВ «Харківгаз збут»
ПАТ «Херсонгаз» ТОВ «Херсонрегіонгаз»
ПАТ «Хмельницькгаз» ТОВ «Хмельницькгаз збут»
ПАТ «Черкасигаз» ТОВ «Черкасигаз збут»
ПАТ «Чернівцігаз» ТОВ «Чернівцігаз збут»
ПАТ «Чернігівгаз» ТОВ «Чернігівгаз збут»
ПАТ «Шепетівкагаз» Дочірнє підприємство «Шепетівкагаз» 

 ПАТ «Шепетівкагаз»
Дочірнє підприємство «Монтажник» ТОВ «Кристал» Дочірнє підприємство «Монтажник» ТОВ «Кристал»
ТОВ «Газовик» ТОВ «Газовик»

ТОВ «Газпостачсервіс» ТОВ «Газпостачсервіс»
Державне підприємство «Кременецьке управління 
постачання та реалізації газу»

Державне підприємство «Кременецьке управління 
постачання та реалізації газу»

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 29 березня 2017 р. № 188 

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  
від 21 лютого 2017 р. № 95

Кабінет Міністрів України ПостановЛяє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 p. № 95 «Про забезпечення ефективного викорис-

тання газорозподільних систем або їх складових» (Офіційний вісник України, 2017 p., № 20, ст. 559) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України  В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 березня 2017 р. № 188
ЗМІнИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 95
1. У пункті 4 постанови слова і цифри «заходів для укладення до 10 березня 2017 р. договорів експлуатації газороз-

подільних систем або їх складових, які набиратимуть чинності з 1 квітня 2017 р., а також розірвання попередніх догово-
рів, якими регулюються відносини використання зазначеного майна» замінити словами і цифрами «передбачених зако-
нодавством заходів, зокрема для укладення до 10 квітня 2017 р. договорів експлуатації газорозподільних систем або їх 
складових, які набиратимуть чинності з 1 травня 2017 року».

2. У Примірному договорі експлуатації газорозподільних систем або їх складових, затвердженому зазначеною постановою:
1) у пункті 11 слова «і до дати повернення в установленому законодавством порядку майна Міністерству» виключити;
2) у пункті 15:
абзац перший після слів «що належить державі» доповнити словами «та обліковується на балансі оператора»;
в абзаці другому цифри «10» замінити цифрами «25»;
3) у пункті 16 слова «, в тому числі після припинення дії договору, до моменту підписання сторонами акта прийман-

ня-передачі майна» виключити;
4) у пункті 17:
у підпункті 3 слова «, а у разі його неналежної експлуатації — розірвати договір в установленому законодавством по-

рядку» виключити;
підпункт 4 після слів «інвестиційних програм» доповнити словами «на перший планований рік десятирічного плану 

розвитку газорозподільної системи (далі — інвестиційна програма)»;
5) підпункт 2 пункту 18 виключити;
6) підпункт 17 пункту 20 виключити;
7) пункт 24 виключити;
8) пункт 31 викласти в такій редакції:
«31. Цей договір набирає чинності з дати його підписання повноважними представниками сторін та скріплення печат-

ками сторін (у разі наявності) і діє до його припинення з підстав, передбачених пунктом 32 цього договору.»;
9) абзаци другий і третій пункту 32 викласти в такій редакції:
«укладення іншого договору, предметом якого є використання відповідного державного майна;
анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу природного газу;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2017 р. № 189 
Київ

Деякі питання бюджетного  
відшкодування податку на додану вартість

Відповідно до статті 200, пунктів 55 і 56 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України 
Кабінет Міністрів України ПостановЛяє:

1. Установити, що відшкодування узгоджених сум податку на додану вартість, зазначених у Тимчасовому реєстрі заяв 
про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поданих до 1 лютого 2016 р., за якими ста-
ном на 1 січня 2017 р. суми податку на додану вартість не відшкодовані з бюджету, здійснюється в хронологічному по-
рядку відповідно до черговості надходження заяв про повернення таких сум бюджетного відшкодування податку на до-
дану вартість в межах сум, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Місячний обсяг такого бюджетного відшкодування не може перевищувати 2,8 відсотка загальної суми бюджетно-
го відшкодування з державного бюджету за попередній календарний місяць за Реєстром заяв про повернення суми бю-
джетного відшкодування податку на додану вартість.

Внесення даних та ведення Тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на до-
дану вартість здійснюється у порядку, визначеному статтею 200 Податкового кодексу України та постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 25 січня 2017 р. № 26 «Про затвердження Порядку ведення реєстру заяв про повернення суми бюджет-
ного відшкодування податку на додану вартість» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 12, ст. 337).

2. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2017 року.
Прем’єр-міністр України  В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2017 р. № 190 
Київ

Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної 
фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку 

коригування в єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову  
в такій реєстрації

Відповідно до підпункту 201.16.3 пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України  
ПостановЛяє:

Установити, що комісія Державної фіскальної служби (далі — комісія ДФС) приймає рішення про реєстрацію подат-
кової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації на 
підставі отриманих від платника податку на додану вартість відповідно до підпункту «в» підпункту 201.16.1 пункту 201.16 
статті 201 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначе-
ної у податковій накладній/розрахунку коригування, та/або копій документів, які платник податку має право подати до 
органу Державної фіскальної служби протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового 
зобов’язання, відображеного у податковій накладній/розрахунку коригування.

Підставами для прийняття комісією ДФС рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригу-
вання є:

ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій на-
кладній/розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації згідно з пунктом 201.16 
статті 201 Кодексу;

ненадання платником податку копій документів відповідно до підпункту «в» підпункту 201.16.1 пункту 201.16 стат-
ті 201 Кодексу;

надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для 
прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.

Комісія ДФС не може відмовити платнику податків у розгляді додаткових письмових пояснень та/або копій докумен-
тів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, якщо такі пояснення та/
або копії документів подано платником податку до органу Державної фіскальної служби за основним місцем обліку не 
пізніше строку, визначеного підпунктом 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 Кодексу.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2017 р. № 191 
Київ

Про затвердження Порядку визначення середньозваженого означення 
показника рентабельності для зіставної юридичної 

особи для цілей трансфертного ціноутворення
Відповідно до підпункту 39.3.2.8 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів 

України ПостановЛяє:
Затвердити Порядок визначення середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної юридичної осо-

би для цілей трансфертного ціноутворення, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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документи
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 березня 2017 р. № 191

ПоРяДоК 
визначення середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи для цілей 

трансфертного ціноутворення
1. Цей Порядок визначає процедуру розрахунку середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної 

юридичної особи під час використання декількох податкових періодів (років) для цілей трансфертного ціноутворення.
2. Для визначення середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи використо-

вуються дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності, відображені за національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

3. Середньозважене значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи визначається як відношення 
сум відповідних даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності за декілька податкових періодів (років) за фор-
мулою:

Rcp = (ΣPn/ΣDn) х 100, 
де Rcp — середньозважене значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи;
Pn, Dn — дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності n-ого податкового періоду (року) зіставної юридичної 

особи, які використовуються під час розрахунку відповідного показника рентабельності згідно з підпунктом 39.3.2.5 під-
пункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу України.

4. У разі відсутності окремих даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які необхідні для розрахунку показ-
ника рентабельності окремого податкового періоду (року) для зіставної юридичної особи, дані за такий період не вико-
ристовуються під час розрахунку середньозваженого значення показника рентабельності зазначеної особи.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2017 р. № 192 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  
від 29 грудня 2010 р. № 1244

Кабінет Міністрів України ПостановЛяє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1244 «Деякі питання реалізації статті 95 Подат-

кового кодексу України» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 29; 2012 р., № 77, ст. 3126; 2015 р., № 40, ст. 1193) 
зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України  В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 29 березня 2017 р. № 192

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1244

1. Вступну частину постанови після цифр «95.4» доповнити цифрами «, 95.5».
2. У Порядку стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу, за-

твердженому зазначеною постановою:
1) у пункті 2:
в абзаці першому цифри «95.2—95.4» замінити цифрами «95.2—95.5»;
абзац другий замінити абзацами такого змісту:
«У випадках, передбачених пунктами 95.2—95.4 статті 95 Податкового кодексу України, рішення керівника (його за-

ступника або уповноваженої особи) контролюючого органу про погашення усієї суми податкового боргу видається за 
формою згідно з додатком 1 на підставі рішення суду про стягнення коштів за рахунок готівки, що належить платни-
ку податків.

У випадку, передбаченому пунктом 95.5 статті 95 Податкового кодексу України, стягнення коштів за рахунок готівки, 
що належить платнику податків, здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контр-
олюючого органу без звернення до суду, яке видається за формою згідно з додатком 3.»;

2) у пункті 5 слово і цифру «додатком 2» замінити словом і цифрами « додатками 2, 4»;
3) у додатках до Порядку:
у додатку 1 слова «Начальник (заступник начальника) контролюючого органу» замінити словами «Керівник (його за-

ступник або уповноважена особа) контролюючого органу»;
доповнити Порядок додатками 3 і 4 такого змісту: 

«Додаток 3 
до Порядку

відбиток штампу  
контролюючого органу 

РІШЕння № ____ 
від ____ _______ 20 ___ р. 

про стягнення готівки у рахунок погашення  
податкового боргу платника податків

Я, ________________________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище та ініціали)

__________________________________________________________________________________________________, 
відповідно до пункту 95.5 статті 95 Податкового кодексу України вирішив здійснити погашення усієї суми податкового 

боргу шляхом стягнення готівки _________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________

(найменування платника податків, код згідно з ЄДРПОУ)
__________________________________________________________________________________________________

Керівник (його заступник або 
уповноважена особа)  
контролюючого органу

______________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

МП».
Додаток 4

до Порядку 
_________________________________ 

(найменування контролюючого органу) 

аКт № ____ 
про вилучення готівки у рахунок погашення  

податкового боргу платника податків  
від ____ _______ 20 ___ р.

Відповідно до пункту 95.5 статті 95 Податкового кодексу України та на підставі рішення __________________________
____________________________________________________________________________________________________

     (найменування посади, прізвище та ініціали керівника (його 
____________________________________________________________________________________________________

заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, який прийняв рішення)
від ____ ________ 20__ р. № _______ мною __________________________

____________________________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище та ініціали посадової особи контролюючого органу)

у присутності ______________________________________________________________________________________
   (найменування посади, прізвище та ініціали матеріально відповідальної особи)
проведено опис та вилучення готівки ___________________________________________________________________
   (найменування платника податків,

____________________________________________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ)

на загальну суму ___________________________________________________________________________ гривень
або ______________________________________________________________________________________________,

(найменування іншої валюти)
а саме: ___________________________________________________________________________________________

(словами)

Номінал/валюта Кількість Сума
Підлягає спрямуванню на погашення податкового боргу платника податків _________________________ гривень 
                                              (словами)
або ______________________________________________________________________________________________

          (найменування іншої валюти) 
___________ копійок.
Залишок готівки становить __________________________________________________________________ гривень
  (словами)
або _______________________________________________________________________________________________
 (найменування іншої валюти)
_______ копійок.
Опис готівки провели:

________________________________________
(ініціали та прізвище посадової особи)

______________
(підпис)

________________________________________
(ініціали та прізвище матеріально  

відповідальної особи)

______________
(підпис)

Акт складено у двох примірниках. Один примірник акта одержав (одержала)

_____________________________________________
(ініціали та прізвище матеріально відповідальної особи)

______________».
(підпис)

3. Абзац перший пункту 11 Порядку зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у подат-
ковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення 
відповідних торгів, затвердженого зазначеною постановою, після слів «товарною біржею» доповнити словами «та/або з 
брокерською конторою (брокером)».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2017 р. № 193 
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення 
 контролюючими органами зустрічних звірок

Кабінет Міністрів України ПостановЛяє:
Внести до Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок, затвердженого постановою Кабінету Мі-

ністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1232  (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 17; 2015 р., № 60, ст. 1979), 
зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України  В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 березня 2017 р. № 193

ЗМІнИ, 
що вносяться до Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок

1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
«Зустрічна звірка полягає у зіставленні даних, отриманих від платників податків та інших суб’єктів інформаційних від-

носин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також під-
твердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування повно-
ти їх відображення в обліку платника податків.».

2. Пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
«2. Зустрічні звірки проводяться з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв’язку з проведенням пере-

вірок платників податків.
3. У разі необхідності проведення зустрічної звірки контролюючий орган (ініціатор) надсилає контролюючому органу 

(виконавцю), до компетенції якого віднесено реалізацію повноважень щодо здійснення податкового контролю стосовно 
суб’єкта господарювання, запит про проведення зустрічної звірки для підтвердження даних, отриманих від платника по-
датків та інших суб’єктів інформаційних відносин.

Зустрічна звірка може бути проведена контролюючим органом (ініціатором) самостійно, якщо здійснення податково-
го контролю щодо цього суб’єкта господарювання віднесено до його компетенції.».

3. У другому реченні пункту 4 слова «за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим 
листом з повідомленням про вручення чи особисто вручає суб’єкту господарювання або його законному чи уповноваже-
ному представникові під розписку» замінити словами і цифрами «у порядку, визначеному статтею 42 Податкового ко-
дексу України».

4. У пункті 7:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
«7. За результатами проведеної зустрічної звірки складається довідка у двох примірниках, яка підписується суб’єктом 

господарювання або його законним представником і посадовими особами контролюючого органу, які її проводили, та 
реєструється у контролюючому органі. Один примірник довідки у 10-денний строк вручається особисто суб’єкту госпо-
дарювання або його представнику під розписку або надсилається у порядку, визначеному статтею 42 Податкового ко-
дексу України.»;

2) в абзаці другому слова «інформації та документів» замінити словами «визначеної у запиті контролюючого органу 
інформації та її документального підтвердження».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2017 р. № 194 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  
від 17 липня 2015 р. № 504

Кабінет Міністрів України ПостановЛяє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504 «Про затвердження Порядку попере-

днього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односто-
ронній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення» (Офіційний вісник України, 
2015 р., № 59, ст. 1941) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через десять днів з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України  В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 29 березня 2017 р. № 194
ЗМІнИ,  

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504
1. У назві та пункті 1 постанови слова «узгодження цін» замінити словами «узгодження ціноутворення».
2. У Порядку попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються догово-

ри, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення, затвер-
дженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова «узгодження цін» замінити словами «узгодження ціноутворення»;
2) в абзаці другому пункту 8 слова «підпунктами «а» — «ж» замінити словами «підпунктами «а» — «и»;
3) пункт 19 викласти в такій редакції:
«19. Договір про попереднє узгодження ціноутворення набирає чинності з 1 січня календарного року, що настає за ро-

ком його підписання, або з дати, узгодженої ДФС та платником податків, залежно від обставин та особливостей майбут-
ніх контрольованих операцій, які є предметом попереднього узгодження ціноутворення.»;

4) у пункті 20 слова «три календарні роки» замінити словами «п’ять календарних років»;
5) у пункті 25 слова і цифру «до 1 травня року, що настає за звітним,» виключити, а слово «форма» замінити слова-

ми «строк подання, форма»;
6) у тексті Порядку слова «узгодження цін» замінити словами «узгодження ціноутворення», а слова «договір про узго-

дження цін» в усіх відмінках і формах числа — словами «договір про попереднє узгодження ціноутворення» у відповід-
ному відмінку і числі.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2017 р. № 195 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 13 липня 2016 р. № 440

Кабінет Міністрів України ПостановЛяє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реє-

стру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та 
виключення з Реєстру» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 56, ст. 1945) зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України  В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 березня 2017 р. № 195

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440

1. У пункті 2 постанови:
1) в абзаці четвертому слова і цифри «Така організація не може бути виключена до 1 січня 2017 р. з Реєстру непри-

буткових установ та організацій.» виключити;
2) абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції:
«Неприбуткові організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності За-

коном України від 17 липня 2015 р. № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
неприбуткових організацій», повідомлені про встановлення невідповідності установчих документів вимогам, установле-
ним пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, а для житлово-будівельних кооперативів — також про відсут-
ність завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом жит-
лового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, 
зобов’язані з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій привести у строк, установлений 
пунктом 35 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, свої установчі документи у від-
повідність із вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та у цей самий строк по-
дати копії таких документів контролюючому органу.

Неприбуткові організації, які у строк, установлений пунктом 35 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» По-
даткового кодексу України, не привели свої установчі документи у відповідність із вимогами, встановленими пунктом 
133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та не надали копії таких документів контролюючому органу, виключають-



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua26 

документи
ся контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій з урахуванням положень пунктів 16 і 17 По-
рядку, затвердженого цією постановою.»;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту: 
«Тимчасово, до 1 січня 2018 р., не може бути підставою для виключення з Реєстру неприбуткових установ та органі-

зацій невиконання неприбутковими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених підпунктом 
133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.».

2. У Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ 
та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 4:
абзац перший викласти в такій редакції:
«4. До Реєстру включаються неприбуткові організації — юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ.»;
після абзацу двадцять першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення 

до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за резуль-
татами розгляду таких документів внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, вважаються для цілей опо-
даткування неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.».

У зв’язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять третім;
2) у пункті 6:
абзац перший доповнити реченням такого змісту: «Неприбуткові організації, що діють на підставі установчих доку-

ментів організації вищого рівня, відповідно до закону подають разом із реєстраційною заявою за формою 1-РН згідно 
з додатком 1 засвідчену підписом керівника або представника такої організації та скріплену печаткою (за наявності) ко-
пію документа, який підтверджує включення до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих до-
кументів такої організації вищого рівня.»;

абзац шостий викласти в такій редакції:
«державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або змін до ві-

домостей про юридичну особу. Така заява передається в електронній формі в установленому порядку технічним адмі-
ністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань до 
контролюючих органів разом з відомостями про державну реєстрацію створення юридичної особи або змін до відомос-
тей про юридичну особу згідно із Законом.»;

3) абзаци третій — п’ятий пункту 7 викласти в такій редакції:
«установчі документи неприбуткової організації (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє 

неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини 
серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціально-
го внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом 
отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу;

установчі документи неприбуткової організації (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє 
неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим орга-
нізаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її лікві-
дації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціа-
ції об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

положення третього і четвертого абзаців цього пункту стосовно вимог щодо наявності установчих документів не по-
ширюються на бюджетні установи.»;

4) у пункті 8:
абзац другий після слів «у включенні» доповнити словами «(повторному включенні)»;
в абзаці сьомому слова і цифру «пунктом 7 цього Порядку» замінити словами та цифрами «пунктом 133.4 статті 133 

Кодексу»;
5) абзаци третій — п’ятий пункту 10 викласти в такій редакції:
«прийняття рішень про включення, виключення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включен-

ні) неприбуткової організації до/з Реєстру, зміну ознаки неприбутковості, присвоєння підприємству, установі, організа-
ції ознаки неприбутковості;

внесення відповідної інформації до Реєстру;
контроль за достовірністю та актуалізацією даних, які містяться у Реєстрі.»;
6) пункт 14 викласти в такій редакції:
«14. У разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів 

(або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) 
до контролюючого органу подається реєстраційна заява з позначкою «зміни», до якої додаються копії документів відпо-
відно до пункту 6 цього Порядку. Заява та копії документів повинні бути подані протягом 30 календарних днів з дня дер-
жавної реєстрації таких змін, а у разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється, протягом 30 календарних днів з 
моменту виникнення зазначених у цьому пункті обставин.»;

7) у пункті 16:
абзац другий викласти в такій редакції:
«використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реа-

лізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу;»;  
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«невідповідність неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим 

пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;»;
8) пункт 17 викласти в такій редакції:
«17. Під час виключення неприбуткової організації з Реєстру присвоєна їй ознака неприбутковості скасовується:
з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося недотримання вимог пункту 133.4 статті 133 Ко-

дексу;
з дати припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);
з дати надходження до контролюючого органу заяви неприбуткової організації про виключення з Реєстру за влас-

ною ініціативою.
За наявності декількох підстав для виключення неприбуткової організації з Реєстру датою скасування ознаки непри-

бутковості вважається дата тієї події, що відбулася раніше.»;
9) у додатках до Порядку:
у додатку 1 примітку 2 викласти в такій редакції:
«2 Зазначається неприбутковими організаціями, що діють на підставі установчих документів організації вищого рів-

ня, відповідно до закону.»;
у додатку 2 слова «про відмову у включенні» замінити словами «про відмову у включенні (повторному включенні)», а 

слово і цифри «підпункту 133.4.5» виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2017 р. № 196 
Київ

Питання надання розстрочення сплати податку на додану вартість  
під час ввезення на митну територію України устатковання та обладнання 

Відповідно до пунктів 58 і 59 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України Кабінет Мі-
ністрів України ПостановЛяє:

1. Установити, що надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію Укра-
їни у митному режимі імпорту тільки верстатів для обробки дерева, що класифікуються за кодами товарної позиції 8465 
згідно з УКТЗЕД; сушарок для деревини, що класифікуються у товарній підкатегорії 8419 32 00 00 згідно з УКТЗЕД; 
пресів для виробництва деревностружкових або деревноволокнистих плит, що класифікуються у товарній підпозиції 
8479 30 згідно з УКТЗЕД, які ввозяться для використання у деревообробному виробництві; обладнання (його частин), 
що класифікується у товарних підкатегоріях 8421 39 20 00, 8422 30 00 99, 8422 90 90 00, 8428 20 20 00, 8428 20 80 00, 
8477 10 00 00, 8477 20 00 00, 8477 30 00 00, 8477 40 00 00, 8477 59 10 90, 8477 90 80 00, 8480 71 00 90 згідно з УКТЗЕД, 
для виробництва тільки медичних виробів здійснюється у порядку, передбаченому статтею 100 Податкового кодексу 
України, з урахуванням таких особливостей:

розстрочення (рівними частинами) надається за заявою платника податку на строк до 36 календарних місяців без на-
рахування процентів та пені, визначених пунктом 129.5 статті 129 Податкового кодексу України;

у разі нецільового використання устатковання та обладнання, ввезених на митну територію України з отриманням роз-
строчення сплати податку на додану вартість, платник податку зобов’язаний сплатити податкові зобов’язання за резуль-
татами податкового періоду, на який припадає таке порушення, у сумі, розрахованій як позитивна різниця між сумою по-
датку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, та фактично 
сплаченою сумою, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку виходячи із 120 відсотків облікової ставки 
Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, за період з дня ввезення таких товарів 
до дня збільшення податкового зобов’язання.

2. Внести до переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, 
і доказів існування таких обставин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1235 
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 20), зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України  В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 березня 2017 р. № 196
ЗМІнИ,  

що вносяться до переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового  
боргу, і доказів існування таких обставин

Доповнити розділ I переліку пунктами 11 і 12 такого змісту:
«11. Ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту тільки верстатів для обробки дерева, що класи-

фікуються за кодами товарної позиції 8465 згідно з УКТЗЕД; сушарок для деревини, що класифікуються у товарній під-
категорії 8419 32 00 00 згідно з УКТЗЕД; пресів для виробництва деревностружкових або деревноволокнистих плит, що 
класифікуються у товарній підпозиції 8479 30 згідно з УКТЗЕД, які ввозяться для використання у деревообробному ви-
робництві*.

12. Ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту обладнання (його частин), що класифікуєть-
ся у товарних підкатегоріях 8421 39 20 00, 8422 30 00 99, 8422 90 90 00, 8428 20 20 00, 8428 20 80 00, 8477 10 00 00, 
8477 20 00 00, 8477 30 00 00, 8477 40 00 00, 8477 59 10 90, 8477 90 80 00, 8480 71 00 90 згідно з УКТЗЕД, для виробни-
цтва тільки медичних виробів*.».

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення державних стипендій видатним діячам культури  
і мистецтва

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів нау-
ки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесени-
ми Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня 2015 року № 256) ПостановЛяЮ:

1. Призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва:
1) довічні:
БОЖКО Ніні Григорівні — 1928 року народження, народному художникові України
ДАНЧЕНКО Валентині Борисівні — 1936 року народження, мистецтвознавцеві
ЗАЇЦІ Петру Васильовичу — 1946 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України
ЙОВЕНКО Світлані Андріївні — 1945 року народження, письменниці, заслуженому працівникові культури України
ЛОГВИНУ Юрію Григоровичу — 1939 року народження, письменникові, художникові
МАРЕНИЧУ Валерію Петровичу — 1946 року народження, народному артистові України
ПАРХОМЕНКО Лю Олександрівні — 1930 року народження, музикознавцеві
СИРИХ Анатолію Дмитровичу — 1946 року народження, кінорежисерові-документалістові, заслуженому діячеві мистецтв 

України
ХУДЯКОВУ Юрію Федоровичу — 1934 року народження, народному архітекторові України
ЧЕРВІНСЬКІЙ Антоніні Миколаївні — 1945 року народження, художньому керівникові академічного театру музики, пісні і тан-

цю «Зоряни» Кіровоградської обласної філармонії, народній артистці України;
2) дворічні:
АЛЄКСЄЄНКУ Борису Васильовичу — 1929 року народження, композиторові
АРОНЦЮ Мирославу Михайловичу — 1941 року народження, письменникові, художникові
БАБИЧУ Ігорю Анатолійовичу — 1937 року народження, заслуженому артистові України
БАСИСТЮК-ГАПТАР Ользі Іванівні — 1950 року народження, Герою України, народній артистці України, лауреатові Націо-

нальної премії України імені Тараса Шевченка
БЕРЕЗЦІ Ларисі Володимирівні — 1950 року народження, мистецтвознавцеві
БОРДАКОВУ Юрію Вікторовичу — 1946 року народження, кінооператорові, заслуженому діячеві мистецтв України, лауреато-

ві Національної премії України імені Тараса Шевченка
ВАСКАНУ Василю Васильовичу — 1941 року народження, письменникові, заслуженому працівникові культури України
ВЕРЕС Валентині Іванівні — 1951 року народження, заслуженому художникові України, майстрові художнього ткацтва
ВИШНЕВСЬКОМУ Анатолію Володимировичу — 1952 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України
ВОРОБЙОВУ Миколі Панасовичу — 1941 року народження, поетові, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шев-

ченка
ГАРМАШУ Юрію Тимофійовичу — 1947 року народження, кінооператорові, заслуженому діячеві мистецтв України
ГЕНИК Ользі Миколаївні — 1954 року народження, бандуристці
ГЛОБІ Аллі Григоріївні — 1946 року народження, кінознавцеві, заслуженому працівникові культури України
ГНАТЮК Ніні Юхимівні —1947 року народження, письменниці
ГОЛУБКОВІЙ Катерині Олександрівні — 1946 року народження, поетесі
ГОРБАТЕНКО Галині Лукінічні — 1945 року народження, хормейстерові, заслуженому діячеві мистецтв України
ГОРОДНИЦЬКОМУ Анатолію Володимировичу — 1964 року народження, письменникові
ГРАНКУ Ярославу Євгеновичу — 1953 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України
ГРИНЮ Григорію Петровичу — 1939 року народження, заслуженому майстрові народної творчості України
ГРЕЧАНІВСЬКОМУ Сергію Аркадійовичу — 1942 року народження, організаторові кіновиробництва
ГРИЦЮК Наталії Іванівні — 1939 року народження, музикознавцеві
ГРОНСЬКОМУ Володимиру Петровичу — 1954 року народження, композиторові, заслуженому діячеві мистецтв України, ла-

уреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка
ГУБАЛЬ Людмилі Мар’янівні — 1964 року народження, майстрові сувенірної ляльки та художньої вишивки
ДАНИЛИЧУ Тарасу Федоровичу — 1945 року народження, народному художникові України
ДЕМЕРТАШУ Віктору Костянтиновичу — 1947 року народження, кіноакторові, заслуженому артистові України
ДЕНІСОВІЙ Ніні Михайлівні — 1942 року народження, живописцеві
ДЖАМАГОРЦЯН Алісі Варткесівні — 1939 року народження, заслуженій артистці України
ДОБРОВОЛЬСЬКІЙ Валентині Яківні — 1964 року народження, майстрові килимарства
ДОВГОМУ Василю Манолійовичу — 1941 року народження, письменникові
ЕЛЛІНСЬКІЙ Леонорі Михайлівні — 1944 року народження, народній артистці України
ЄВГЕНЬЄВІЙ Марії Василівні — 1959 року народження, керівникові дитячої капели бандуристів «Дивоструни»
ЄРМАКОВІЙ Людмилі Захарівні — 1940 року народження, поетесі, композиторові, заслуженій артистці України
ЄФРЕМОВУ Євгену Васильовичу — 1950 року народження, музикознавцеві
ЖОРНОВОМУ Миколі Івановичу — 1945 року народження, заслуженому працівникові культури України
ЗАБОЙ Алісі Василівні — 1946 року народження, скульпторові, заслуженому художникові України
КАДУРІНІЙ Людмилі Іванівні — 1948 року народження, артистці Заслуженого академічного симфонічного оркестру 

об’єднання художніх колективів «Музика» філії Національної телекомпанії України «Центральна дирекція «Українське радіо»
КАЛЕНИЧЕНКУ Анатолію Павловичу — 1955 року народження, музикознавцеві
КАМЕНЮКУ Михайлу Феодосійовичу — 1948 року народження, письменникові, заслуженому працівникові культури України
КАПЛИЧНІЙ Ірині Олександрівні — 1945 року народження, кінознавцеві, заслуженому працівникові культури України
КОЗАК Валентині Спиридонівні — 1946 року народження, письменниці
КОЛОШИНУ Андрію Анатолійовичу — 1972 року народження, майстрові художньої обробки деревини
КОПИЦІ Маріанні Давидівні — 1947 року народження, музикознавцеві
КОРЯКІНІЙ Раїсі Володимирівні — 1947 року народження, майстрові плетіння з кореня сосни, заслуженому майстрові на-

родної творчості України
КОХАЛЮ Володимиру Володимировичу — 1941 року народження, живописцеві, заслуженому художникові України
КРВАВИЧУ Адаму Петровичу — 1938 року народження, художникові
КРЕМЕНЮ Дмитру Дмитровичу — 1953 року народження, письменникові, лауреатові Національної премії України імені Та-

раса Шевченка
КРИЖАНОВСЬКІЙ Любові Петрівні — 1940 року народження, педагогові з вокалу
КУЗЬМІНСЬКІЙ Варварі Пилипівні (Варварі Гринько) — 1937 року народження, письменниці
КУЧЕРУ Віктору Петровичу — 1938 року народження, заслуженому працівникові культури України
ЛЕВЧУКУ Миколі Антоновичу — 1939 року народження, народному архітекторові України
ЛІСЕЦЬКОМУ Степану Йосиповичу — 1937 року народження, музикознавцеві
МАМОНОВУ Сергію Олексійовичу — 1949 року народження, композиторові, заслуженому діячеві мистецтв України
МАРЕНИЧ Антоніні Олександрівні — 1949 року народження, народній артистці України
МАРЕНИЧ Світлані Олександрівні — 1956 року народження, народній артистці України
МАРУЩАКУ Віктору Семенович — 1946 року народження, народному артистові України
МЕДВЕДЄВУ Вячеславу Олександровичу — 1938 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України
МЕЛЬНИЧУКУ Богдану Івановичу — 1952 року народження, письменникові, заслуженому діячеві мистецтв України
МЄШКОВІЙ Людмилі Іванівні — 1938 року народження, народному художникові України
МОРОЗЕВИЧ Ніні Василівні — 1960 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України
НЕВОЛОВУ Василю Васильовичу — 1948 року народження, письменникові, заслуженому діячеві мистецтв України
НЕЧИПОРЕНКУ Олександру Івановичу — 1959 року народження, дизайнерові, живописцеві, скульпторові
ОЛІЙНИКУ Миколі Дмитровичу — 1944 року народження, кіноакторові, заслуженому артистові України
ПАРАЦІ Володимиру Марковичу — 1938 року народження, заслуженому працівникові культури України
ПАРФЕНЮК Олені Борисівні — 1947 року народження, кінознавцеві, заслуженому працівникові культури України
ПЕТРИНЕНКУ Тарасу Гаррінальдовичу — 1953 року народження, композиторові, народному артистові України, лауреатові 

Національної премії України імені Тараса Шевченка
ПОЛЮХУ Ігорю Васильовичу — 1934 року народження, диригентові-хормейстерові
ПОПЕРНАЦЬКОМУ Леоніду Івановичу — 1940 року народження, композиторові, аранжувальникові
ПОСІКІРІ Людмилі Кузьмівні — 1952 року народження, народній артистці України
РОДАЧЕНКУ Ігорю Івановичу — 1945 року народження, кінорежисерові-документалістові
РОНЖИНУ Валерію Леонідовичу — 1938 року народження, композиторові, заслуженому працівникові культури України
САВЕНКУ Олександру Вікторовичу — 1941 року народження, режисерові, заслуженому діячеві мистецтв України
САМОЙЛЕНКУ Юрію Олексійовичу — 1946 року народження, живописцеві, заслуженому діячеві мистецтв України
САСЬКУ Геннадію Михайловичу — 1946 року народження, композиторові, заслуженому діячеві мистецтв України
СІДАКУ Василю Васильовичу — 1947 року народження, заслуженому майстрові народної творчості України, лауреатові На-

ціональної премії України імені Тараса Шевченка
СКОРОМНОМУ Віктору Петровичу — 1946 року народження, народному артистові України
СЛАПЧУКУ Василю Дмитровичу — 1961 року народження, письменникові, заслуженому діячеві мистецтв України, лауреато-

ві Національної премії імені Тараса Шевченка
ТАЛАЛАЙ (Харитоновій) Раїсі Петрівні — 1951 року народження, письменниці
ТАЛАШКУ Володимиру Дмитровичу — 1946 року народження, народному артистові України
ТІМЛІНУ Едуарду Леонідовичу — 1938 року народження, кінооператорові, заслуженому діячеві мистецтв України
ТОВКАЙЛУ Миколі Тихоновичу — 1949 року народження, бандуристові
ТРИМБАЧУ Сергію Васильовичу — 1950 року народження, кінознавцеві, заслуженому діячеві мистецтв України
ТРУШИКУ Михайлу Вікторовичу — 1963 року народження, майстрові художньої кераміки
ФОЛЬВАРОЧНОМУ Василю Івановичу — 1941 року народження, письменникові
ЧЕРНИШЕВІЙ Наталії Іванівні — 1951 року народження, художникові, кінорежисерові, заслуженому художникові України
ЧЕРНІЛЕВСЬКОМУ Станіславу Болеславовичу — 1950 року народження, кінорежисерові, поетові
ШКРІБЛЯКУ Миколі Миколайовичу — 1959 року народження, майстрові художньої вишивки та писанкарства, заслужено-

му діячеві мистецтв України
ЮРІНІЙ Людмилі Єгорівні — 1962 року народження, композиторові.
2. Із набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, яким стипендія вже призначена Президен-

том України на певний строк, у подальшому виплачується стипендія, передбачена цим Указом.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 березня 2017 року
№85/2017
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Ледовська Олена Михайлівна, 04.09.1986 року наро-
дження, що зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
Київський район, вул. Треньова, б. 5-Б, кв. 33 на підставі ст. ст. 133, 
135, 290, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 03.04.2017 р. у 
період часу з 09.00 до 18.00 години до кабінету № 511 слідчого управ-
ління прокуратури Донецької області до слідчого в особливо важли-
вих справах Шпорта С. А., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Університетська, 6, для допиту, вручення письмового повідомлен-
ня про підозру та проведення інших слідчих дій у кримінальному про-
вадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42016050000000860 від 23.08.2016 за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85104,  
м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає ци-
вільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
Комерційний банк «Правекс-Банк» до Редькіна Олександра Леонідо-
вича, Редькіної Анни Вікторівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідачі у справі Редькін Олександр Леонідович, 
27.03.1978 р.н., Редькіна Анна Вікторівна, 13.02.1979 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. 301-ї Доне-
цької Дивізії, 7, кв. 20, викликаються до суду на 05 квітня 2017 року о 9 
годині 00 хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивіль-
ну справу № 227/658/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Махніборо-
ди Івана Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Махніборода Іван Іванович, 16 травня 1963 року наро-
дження, уродженець села Никонорівка, Добропільського р-ну, Доне-
цької області, викликається на 04 квітня 2017 року об 11.00 годині до 
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 3, для участі у роз-
гляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояснення по суті позову 
та за наявністю заперечення проти позову та докази. У випадку непри-
буття він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Кошля А. О.

Державне підприємство «Український фармацевтичний інститут якості»  
(ЄДРПОУ: 36225306) повідомляє, що відповідно до наказу ДП «УФІЯ» від 15.03.2017 
№ 2 з 15.03.2017 розпочато припинення (ліквідацію) відокремлених підрозділів (фі-
лій): «Державний навчальний центр з Належної Виробничої/Дистриб’ютерської Прак-
тики» (ЄДРПОУ ВП 36817516), «Медичний центр з оцінки відповідності» (ЄДРПОУ ВП 
39417930) та Донецької філії (ЄДРПОУ ВП 36374423)з поступовим переданням на ви-
конання усіх функцій підприємству відповідно до нової редакції Статуту ДП «УФІЯ» від 
02 березня 2017 року, яка триватиме орієнтовно до 01 червня 2017 року.

Стосовно подання кредиторських вимог до 01.05.2017 просимо звертатися за теле-
фонами +380442963701, +380445594143, e-mail: office@gmpcenter.org.ua чи засоба-
ми поштового зв’язку за адресою: проспект Соборності, 7-А, офіс 404, м. Київ, 02160.

Актуальну інформацію Ви завжди зможете знайти на сайті:http://gmpcenter.org.ua.

Старобільський районний суд Луганської області викликає у судові 
засідання з розгляду цивільних справ як відповідачів за позовом ПАТ 
КБ «ПРАВЕКС-БАНК» про стягнення боргу за кредитним договором, як 
відповідачів:

— Андрюшин Володимир Вікторович, який мешкає за адресою: 94613, 
Луганська область, м. Антрацит, вул. Петровського, буд. 118, кв. 17;

— Андрюшина Лариса Валентинівна, яка мешкає за адресою: 94613, 
Луганська область, м. Антрацит, вул. Петровського, буд. 118, кв. 17.

Розгляд справ відбудеться 04 квітня 2017 року о 08 годині 40 хв. в 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 
Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. Ю. Колядов

Глибоцький районний суд Чернівецької області викликає Постев-
ка (Фортуна) Марію Іванівну, як відповідачку по цивільній справі  
№ 715/2417/16-ц, провадження № 2/715/68/17, за позовною заявою 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Постевка (Фортуна) Марії Іванівни, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання 04.04.2017 року о 10 год. 00 
хв. в залі Глибоцького районного суду Чернівецької області.

Останнє відоме місце проживання Постевка (Фортуна) Марії Іванів-
ни за адресою: с. Станівці, вул. Буковинська, 14, Глибоцького району, 
Чернівецької області.

У разі неявки відповідачки справа буде розглядатися за наявними 
матеріалами в заочному порядку.

Суддя Цуркан В. В.

Куликівський районний суд Чернігівської області викликає як відпо-
відача Ніорадзе Давида Отаровича, 22.02.1963 року народження (остан-
нє відоме місце реєстрації: 16333, Чернігівська область, Куликівський 
район, село Смолянка, вулиця Гончара, будинок 201) для участі у спра-
ві, провадження № 2/737/111/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Ніорадзе Давида Отаровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 05 квітня 2017 року о 09 годині 00 хви-
лин в приміщенні суду за адресою: 16300, Чернігівська область, Ку-
ликівський район, смт Куликівка, вул. Шевченка, 3, каб. № 5, суддя  
Іванець С.В.

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання без поважних 
причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розгляну-
то без вашої участі заочно за  наявними у справі доказами.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-
ті судді Река А. С. знаходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 426/15327/16-к стосовно Шаблієнко Ірини Володимирівни, 
20.12.1967 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Шаблієнко І. В. заре-
єстрована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Урицько-
го, 74/15.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Шаблієнко Ірину Володимирівну в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 4 квітня 2017 року об 11.30 
год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді 
Реки А. С., суддів Половинки В. О., Осіпенко Л. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Гільванова Нурія Загирівна, 28.03.1982 року народження, 
яка зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Заріч-
на, б. 252, кв. 29, на підставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, вам не-
обхідно з’явитися 03.04.2017 р. у період часу з 09.00 до 18.00 години до ка-
бінету № 511 слідчого управління прокуратури Донецької області до слід-
чого в особливо важливих справах Шпорта С. А. за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для допиту, вручення письмово-
го повідомлення про підозру та проведення інших слідчих дій у кримінально-
му провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42016050000000857 від 23.08.2016 за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Одночасно повідомляю про завершення спеціального досудового розслі-
дування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Чернівецький районний суд (вул. Незалежності, 20, с. Мазурівка, Чернівецького ра-
йону, Вінницької області) викликає як відповідачку Титус Вікторію Вікторівну у цивіль-
ній справі № 150/120/17 (головуючий суддя Кушнір Б. Б.) за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Титус Вікторії Вікторівни про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 10 годину 00 хвилин 05 квітня 2017 року за 
вищевказаною адресою. В разі неявки до суду справу може бути розглянуто у її відсут-
ність на підставі наявних у справі доказів.

Баріз Владислав Дмитрович, останнє відоме місце реєстрації якого м.Докучаєвськ Донецької об-
ласті, вул. Ватутіна, буд. 7/75, кв. 46, викликається в судове засідання до Пологівського районного 
суду Запорізької області як відповідач у цивільній справі № 324/348/17-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Баріз Владислава Дмитровича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 05 квіт-
ня 2017 року о 08 год. 30 хв. (резервна дата 12 квітня 2017 року о 08 год.00 хв.) у приміщенні По-
логівського районного суду за адресою: м. Пологи Запорізької області, вул. Єдності, 28. У випад-
ку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами з винесен-
ням заочного рішення. 

Суддя Кацаренко І. О.

Відповідач Котов Владислав Сергійо-
вич викликається у Вінницький міський 
суд Вінницької області (м. Вінниця, вул. 
Грушевського, 17, зал №18) на судовий 
розгляд 04.04.2017 р. о 10 год. у спра-
ві за позовом Котової О. В. про стягнен-
ня аліментів.

Суддя О. П. Король

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «ВАБ» до Хохотва Юрія Івановича про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором. Відповідач по справі Хо-
хотва Юрій Іванович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Заводська, 92), викликається на 
04 квітня 2017 року о 13.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у йо-
го відсутності.

Суддя О. Г. Геря

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Золотарьов Микола Євгенович, 25.04.1990 р.н., зареєстрований: Одеська обл., 
м. Болград, вул. 25 Серпня, 226, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання, що відбудеться 06.04.2017 о 15 год. 00 хв.,  в залі судових засідань № 229 При-
морського районного суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судово-
му засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  зі ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України. Суддя Іванов В. В., т. 0487847129.

Деснянський районний суд м. Києва (м. Ки-
їв, пр. Маяковського, 5-в, каб. 11) повторно ви-
кликає Сохатюка Павла Юрійовича в судове за-
сідання на 10.05.2017 року об 11 год. 00 хв., 
для участі у розгляді цивільної справи за позо-
вом Чернищук Є.В. до Сохатюка П. Ю. про стяг-
нення заборгованості. У разі неявки справу бу-
де розглянуто без вашої участі.

Суддя О. М. Панченко

Ліквідатор ТОВ «ВБК «Аквілон» (код за ЄДРПОУ 

35596331) Венська О. О. повідомляє, що проводить-

ся погашення невиплаченої заробітної плати колиш-

нім працівникам підприємства. В разі, якщо ви не 

отримали заробітну плату, звертайтесь до Гаврилен-

ка Віталія Юрійовича, адреса для листування: м. Дні-

про, а/с 128, тел.: (056) 794-62-42.

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розгляда-
ється цивільна справа № 236/563/17 за позовом Публіч-
ною акціонерного товариства комерційного банку «При-
ватБанк» до Щербак Наталії Сергіївни при стягнення за-
боргованості за кредитним договором в розмірі 39286,20 
гривень.

Відповідачка Щербак Наталія Сергіївна викликається 
до каб. № 20 суду на 03 квітня 2017 року об 11 годині 30 
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки, спра-
ва буде розглянута у її відсутності за наявними доказами.

Суддя Біланова Н. В.

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядаєть-
ся цивільна справа № 236/567/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства комерційного банку «При-
ватБанк» до Зубенка Валерія Володимировича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором в розмірі 
57304,61 гривень.

Відповідач Зубенко Валерій Володимирович виклика-
ється до каб. № 20 суду на 03 квітня 2017 року об 11 годи-
ні 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки відповідача справа бу-
де розглянута у його відсутності за наявними доказами.

Суддя Біланова Н. В.

Івашко Людмила Павлівна викликається в судо-

ве засідання до Пологівського районного суду За-

порізької області як відповідачка по цивільній справі  

№ 324/2220/16-ц за позовом Івашка Олександра Єв-

генійовича до Івашко Людмили Павлівни про розі-

рвання шлюбу, яке відбудеться 03.04.2017 року о 08 

год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Єднос-

ті, 28, м. Пологи, Запорізької області. 

Суддя Іванченко М. В.

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду перебуває цивіль-
на справа №359/8333/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Універсал Банк» до Шеліхова Віталія Олександровича про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки шляхом набуття права власності.

У зв’язку з цим, суд викликає відповідача Шеліхова Віталія Олександрови-
ча в судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 12 годині 00 хвилин 4 квітня 
2017 року за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Малинський районний суд Житомирської області викликає в судове 
засідання Колоша Олега Леонідовича як відповідача по цивільній спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором у 
розмірі 14 057,13 грн, яке відбудеться об 11.30 год. 4 квітня 2017 року в 
приміщенні суду за адресою: м. Малин, площа Соборна, 6. В разі неявки 
відповідача справа буде розглянута по суті у його відсутність.

Суддя С. Д. Міхненко

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що по 
цивільній справі №363/4440/16-ц 28 грудня 2016 року було винесено 
заочне рішення згідно з яким шлюб між Пімоновим Романом Микола-
йовичем та Пімоновою (прізвище до шлюбу — Соляник) Юлією Федо-
рівною, зареєстрований 18.12.2010 року Ленінським відділом держав-
ної реєстрації актів цивільного стану Луганського міського управління 
юстиції, актовий запис № 593, розірвано.

Суддя І. Ю. Котлярова

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 березня 2017 р. № 161-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною 
Радою України Протоколу між Кабінетом 

Міністрів України та Швейцарською 
Федеральною Радою про внесення змін  

та доповнень до Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Швейцарською 

Федеральною Радою про міжнародні 
автомобільні перевезення пасажирів  

і вантажів від 30 жовтня 2000 р.  
та Протоколу до Угоди

Подати на ратифікацію Верховною Радою України Протокол між Кабінетом 
Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та 
доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Феде-

ральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів 
від 30 жовтня 2000 р. та Протоколу до Угоди.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 березня 2017 р. № 170-р 
Київ

Про підписання Додаткової угоди № 3  
до Угоди про виконання завдання  

у сфері розвитку між Урядом України  
та Урядом Сполучених Штатів Америки  

для сприяння більш прозорим та підзвітним 
процесам врядування за широкої участі 
громадян, вчиненої 17 вересня 2014 р.  

у м. Києві
Схвалити проект Додаткової угоди № 3 до Угоди про виконання завдання у 

сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для 

сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої учас-
ті громадян, вчиненої 17 вересня 2014 р. у м. Києві.

Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіч-
ного розвитку і торгівлі Кубіва Степана Івановича підписати зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 березня 2017 р. № 191-р 
Київ

Про подання на ратифікацію  
Верховною Радою України Угоди  

між Урядом України  
та Урядом Республіки Хорватія  
про економічне співробітництво 

Подати повторно на ратифікацію Верховною Радою України Угоду між Уря-
дом України та Урядом Республіки Хорватія про економічне співробітництво, 
вчинену 27 березня 2013 р. у м. Києві.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЬФ-ПАРТНЕР» 

(код 32680727; місцезнаходження: 62485, Харківська 

обл., Харківський район, село Мала Рогань, вулиця 

Шосейна, будинок 1) ліквідується за рішенням Влас-

ника. Ліквідатор: Єрьоміна Ольга Юріївна (РНОКПП 

2924711882, зареєстрована за адресою: 61153, місто 

Харків, вулиця Гвардійців-Широнінців, будинок 13, 

квартира 40). Претензії кредиторів приймаються до 

27.05.2017 року на адресу Підприємства.

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Гомерсалл Мартіна як відповідача на судо-
ве засідання по справі за позовом Гомерсалл Віо-
летти Володимирівни до Гомерсалл Мартіна про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 10.04.2017 року о 
8.30 у приміщенні Харківського районного суду Хар-
ківської області, каб. 16 (смт Покотилівка, вул. Ско-
вороди, 18). 

Явка є обов’язковою. За неявки відповідача спра-
ву буде розглянуто за його відсутності. 

Суддя  Я. А. Шинкарчук

Київський районний суд м. Харкова викликає Кулика 
Максима Валерійовича, який зареєстрований за адресою:  
м. Харків, вул. Героїв Праці, 4, кв. 194, як відповідача по спра-
ві за позовом Гахова Павла В’ячеславовича до Кулик Зінаїди 
Володимирівни, Кулика Максима Валерійовича, третя осо-
ба: приватний нотаріус Харківського міського нотаріально-
го округу Погрібна Т.П., про визнання договору купівлі-про-
дажу земельної ділянки недійсним та скасування державної 
реєстрації, на судове засідання, призначене на 06.04.2017 р. 
о 09.30 за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, каб. 
37. У разі неявки особи, яка викликається, справу буде роз-
глянуто за її відсутності на підставі наявних доказів. Якщо яв-
ка неможлива з поважних причин, особа, яка викликається, 
зобов’язана повідомити про це суд завчасно.

Суддя С. А. Колесник

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, 
03 квітня 2017 року о 14.00 год. в приміщенні  су-
ду в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 під голову-
ванням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухаєть-
ся цивільна справа № 182/6069/16-ц,  проваджен-
ня № 2/0182/759/2017, за позовною заявою Чорно-
го Максима Миколайовича до Лейкіної Лариси Олек-
сандрівни, Дем’яненка Юрія Миколайовича про ви-
знання осіб такими, що втратили право користуван-
ня житловим приміщенням.

Відповідачам Лейкіній Ларисі Олександрівні, 
Дем’яненку Юрію Миколайовичу необхідно з’явитись 
в судове засідання на вказаний час.

Оголошується пошук потенційних інвесторів (санаторів) для 
розгляду пропозиції щодо можливої участі на взаємовигідних 
умовах у відновленні платоспроможності ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 30223172, адреса: м. Київ, Львівська 
площа, буд. 8-Б), відносно якого Господарським судом м. Киє-
ва 19.03.15 р. порушено провадження у справі про банкрутство 
та здійснюється процедура розпорядження майном. Загаль-
на сума заборгованості ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» перед 
кредиторами відповідно до реєстру вимог кредиторів складає 
3 666 778,99 грн, підприємство спеціалізується на досліджен-
ні кон’юнктури ринку та виявленні громадської думки, та має у 
власності цінні папери. Контакти для отримання більш деталь-
ної інформації щодо стану Боржника, його активів, умов інвес-
тування та надання пропозицій щодо конкретних умов участі ін-
весторів (санаторів) у відновленні платоспроможності боржни-
ка: моб.: 067-502-33-93, 04053, м. Київ, вул. Гоголівська, 48, оф. 
12. Пропозиції щодо можливої участі на взаємовигідних умовах 
у відновленні платоспроможності ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛО-
ГІЇ» приймаються до 14.04.2017 р.

Ладижинський міський суд Вінницької області викли-
кає громадянина Білоуса Михайла Олександровича для 
участі у судовому розгляді, як відповідача у цивільній 
справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк» про стягнення за-
боргованості.

Справа буде розглядатися суддею І. О. Патраман-
ським у приміщенні Ладижинського міського суду Він-
ницької області за адресою: м. Ладижин, Вінницька 
область, вул. Енергетиків, 13, тел. ((04343) 6-03-66), 
11.04.2017 року о 13 год. 00 хв.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа 
буде розглядатися за його відсутності за наявними в ній 
доказами з постановленням заочного рішення.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу 
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Кожуховського Євге-
на Володимировича, третя особа: Відділ державної ви-
конавчої служби Пролетарського районного управління 
юстиції у м. Донецьку, про захист права власності. Від-
повідач по справі Кожуховський Євген Володимирович 
(зареєстрований за адресою: 83085, м. Донецьк, вул. 
Єнісейська, 21/2), викликається на 7 квітня 2017 року о 
10.00 год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя М. М. Скиба

Придніпровський районний суд м. Чер-
каси викликає в судове засідання по спра-
ві за позовною заявою Жура Лариси Іва-
нівни до Жура Сергія Володимирови-
ча про розірвання шлюбу, як відповідача 
Журу Сергія Володимировича, 25.04.1969 
р.н, яке відбудеться 18.04.2017 р. о 08 
год. 45 хв. в приміщенні Придніпровсько-
го районного суду м. Черкаси, вул. Гого-
ля, 316, каб. 319.

Явка обов’язкова, в разі неявки спра-
ва буде розглянута без участі відповідача.

Суддя В. В. Шипович

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку в судове засідання Подо-
пригору Наталію Олексіївну в справі № 433/120/17-
2/433/171/17 за позовом Подопригори Ігоря Микола-
йовича до Подопригори Наталії Олексіївни про розі-
рвання шлюбу.

Засідання відбудеться 5 квітня 2017 року о 09 го-
дині 00 хвилин за адресою: Луганська область, смт 
Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Певна О. С.

Пропонуємо спадкоємцям: Коровкіну Олексію 

Олександровичу, Коровкіній Олені Олександрівні 

з’явитись в Дванадцяту київську державну нотарі-

альну контору до 25 квітня 2017 року, що знаходить-

ся за адресою: місто Київ, вулиця Гната Юри, 9, для 

оформлення спадщини по спадковій справі помер-

лого Коровкіна Олександра Васильовича, 1957 р.н., 

який помер 17 квітня 2016 року.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Моісеєву Інну Євгенівну, для 
участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» про стягнення заборгованості, яке відбудеть-
ся 5 квітня 2017 року о 16.20 годині в приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін, вони вважаються повідомленими про час та міс-
це слухання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310) ви-
кликає на 12.06.2017 року о 09 год. 00 хв. Задорож-
нього Андрія Анатолійовича як відповідача по спра-
ві за позовом Григорчука Владислава Борисовича до 
Задорожнього Андрія Анатолійовича про відшкоду-
вання збитків.

Відповідач викликається в судове засідання, у ра-
зі його неявки справа розглядатиметься в його від-
сутність.

Суддя О. А. Савицький

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Анікіна Володимира Васильо-
вича, для участі в цивільній справі за позовом ПАТ 
«Альфа-Банк» про стягнення заборгованості, яке 
відбудеться 5 квітня 2017 року о 16.00 годині в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін, вони вважаються повідомленими про час та міс-
це слухання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Новопсковський районний суд Луганської області 
01.09.2015 року ухвалив заочне рішення по цивільній 
справі ЄУ № 430/1429/14-ц за позовною заявою Во-
лошиної Наталії Андріївни до Волошина В’ячеслава 
Євгеновича про розірвання шлюбу.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК 
України: заочне рішення може бути переглянуте су-
дом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо-
відача. Заява про перегляд заочного рішення може 
бути подана протягом десяти днів з дня отримання 
його копії.

Суддя О. С. Стеценко

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Ларенцева Сергія Миколайовича, Ларенцеву Анже-
ліку Віталіївну, Ларенцева Дениса Сергійовича, Льовіна 
Ігоря Володимировича, як відповідачів у цивільній спра-
ві № 426/577/17 за позовом Кредитної спілки «Імпері-
ал ЛТД» до Ларенцева Сергія Миколайовича, Ларенце-
вої Анжеліки Віталіївни, Ларенцева Дениса Сергійови-
ча, Льовіна Ігоря Володимировича про стягнення боргу 
в судове засідання, яке відбудеться 5 квітня 2017 року о 
09.30 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська обл., 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд прове-
де розгляд справи без участі відповідачів.

Суддя С. М. Скрипник

Козелецький районний суд Чернігівської області викли-
кає як відповідача Прохоренка Олександра Миколайовича, 
04.01.1971 року народження, який зареєстрований за адре-
сою: вул. Франка буд. 42, кв. 4, смт Десна, Козелецького ра-
йону, Чернігівської області, в судове засідання на 11 год. 00 
хв. 06 квітня 2017 року за адресою: Чернігівська область, смт 
Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 по цивільній спра-
ві за позовом Прохоренко Тамари Дмитрівни до Прохорен-
ка Олександра Миколайовича, третя особа, яка не заявляє 
самостійних вимог щодо предмета спору: Остерська квар-
тирно-експлуатаційна частина Будинкоуправління № 1 про 
визнання особи такою, що втратила право на користуван-
ня житловим приміщенням. У разі неявки в судове засідання 
цивільна справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Анохін А. М.

До відома Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Клінінг Україна»  

Селидівська міська рада повідомляє.
14.02.2017 року між Селидівською міською радою 

та ТОВ «Клінінг Україна» як переможцем конкурсу бу-
ло укладено договір на прибирання територій міста Се-
лидове.

Згідно п. 5.2 в разі наявності порушень умов даного 
Договору до Акта здачі-прийняття послуг складається та 
приєднується Акт про порушення умов Договору, який є 
підставою для перерахунку суми вартості, що надані Ви-
конавцем.

На вашу адресу: 02225, м. Київ, Деснянський р-н, вул. 
Маяковського, будинок 15В, квартира 58 направляли-
ся акти порушень при виконанні робіт та рекомендова-
ні листи з вимогою усунення порушень та забезпечен-
ня прибуття уповноваженого представника до Селидів-
ської міської ради.

На жоден з направлених листів вами не надано від-
повіді.

Відповідно до п. 6.2.1. достроково розірвати цей дого-
вір у разі невиконання зобов’язань а саме, наявності двох 
актів про порушення умов договору Виконавцем, повідо-
мивши про це його у строк п’ять робочих днів.

На підставі цього, повідомляємо, що договір № 102 
від 14.02.2017 року Про закупівлю робіт за державні ко-
шти буде розірваний протягом п’ять робочих днів після 
опублікування оголошення про його розірвання в газеті 
«Урядовий кур’єр».

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає у судові засідання з розгляду цивільних 
справ як відповідачів:

за позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» про стягнен-
ня боргу за кредитним договором, як відповідачів:

Костюков Микола Васильович, який мешкає за 
адресою: 94626, Луганська область, Антрацитівський 
р-н, смт Боково-Платове, вул. Молодіжна, буд. 10;

Костюкова Катерина Іванівна, яка мешкає за адре-
сою: 94626, Луганська область, Антрацитівський р-н, 
смт Боково-Платове, вул. Молодіжна, буд. 10;

Костюков Артем Миколайович, який мешкає за 
адресою: 94626, Луганська область, Антрацитівський 
р-н, смт Боково-Платове, вул. Молодіжна, буд. 10.

Розгляд справ відбудеться 04 квітня 2017 року о 08 
годині 50 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя В. Ю. Колядов

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Ільіна Олександра Станіславовича, Ільіну Оксану Іва-
нівну, Авакяна Арсена Юраєвича, Авакяна Агарона Юраі, 
як відповідачів у цивільній справі № 426/586/17 за по-
зовом Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до Ільіна Олек-
сандра Станіславовича, Ільіної Оксани Іванівни, Авакяна 
Арсена Юраєвича, Авакяна Агарона Юраі про стягнення 
боргу в судове засідання, яке відбудеться 5 квітня 2017 
року о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд прове-
де розгляд справи без участі відповідачів.

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Яроша Олек-
сандра Володимировича, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/16718/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «Правекс Банк» до Яроша Олександра 
Володимировича про стягнення заборгованості, що 
відбудеться 4 квітня 2017 року о 09.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідача Жога Єв-
гена Васильовича, який проживає: Луганська область,  
м. Сорокине (Краснодон), вул. Єрьоменка, б. 2, кв. 3, у 
судове засідання на 5 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв. 
по цивільній справі за позовом Жога Юлії Олександрів-
ни до Жога Євгена Васильовича про розірвання шлюбу, 
в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Уповноваженого пред-
ставника Ленінської районної у місті Луганську ради, як 
представника відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/14871/16-ц за позовом Свердліка Олек-
сія Миколайовича до Ленінської у місті Луганську ради 
про встановлення додаткового строку для подання заяви 
про прийняття спадщини, що відбудеться 6 квітня 2017 
року о 09.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя А. С. Река

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Борзової 
Світлани Сергіївни до Борзова Віталія Вікторовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Борзов Віталій Вікторович, який проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Єнакієве, смт Булавинське, вул. Октябрьська,  
б. 53, кв. 9, викликається на 10.30 годину 3 квітня 2017 року до суду, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від 26 січня 2017 року від-
крито апеляційне провадження за апеляційними скаргами захисників-адво-
катів Железняка В.К. та Валочкіна В.В., які діють в інтересах обвинувачено-
го Суботи A.M., на вирок Вільнянського районного суду Запорізької області 
від 1 грудня 2016 року, яким Суботу Андрія Миколайовича засуджено за ч. 2  
ст. 121, ч. 3 ст. 365 КК України.

До Апеляційного суду Запорізької області як обвинувачений викликаєть-
ся Субота Андрій Миколайович. Судове засідання відбудеться 13 квітня 2017 
року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, пр. Со-
борний, 162.

Суддя С. В. Дадашева

В провадженні Київського районного суду м. Одеси знаходиться цивільна спра-
ва за позовом Одеської міської ради до Воінкова Станіслава Сергійовича, Воін-
кової Олени Станіславівни, Келлера Володимира Анатолійовича, Гаджиєва Рау-
фа Вагіфа огли, треті особи: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріаль-
ного округу Савченко С. В., Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального 
округу Криклива Олена Миколаївна, про визнання недійсними договорів, у зв’язку 
з чим, повідомляємо відповідачів Келлера Володимира Анатолійовича та Гаджиє-
ва Рауфа Вагіфа огли, що судове засідання відбудеться 3 квітня 2017 року об 11 
год. 30 хв. у приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Варненська, 3 б, каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання як відповідачів по справі за по-
зовом ТОВ «Українська факторингова компанія» про за-
міну стягувача, яке відбудеться 05.04.2017 року о 10.00:

Марков Богдан Миколайович, останнє відоме зареє-
строване місце проживання (перебування) - Луганська 
обл., м. Свердловськ;

Маркова Лариса Олександрівна, останнє відоме заре-
єстроване місце проживання (перебування) - Луганська 
обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без 
вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання як відповідача по справі за позо-
вом Луганського прикордонного загону ДПС України про 
повернення незаконно отриманих грошових коштів, яке 
відбудеться 05.04.2017 року об 11.00:

Яцук Денис Олегович, 14.12.1987 р.н., останнє відоме 
зареєстроване місце проживання (перебування) - Луган-
ська обл., м. Довжанськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без 
вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача по справі 
за позовом Погуряк Тетяни Володимирівни про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 05.04.2017 року об 
11.30:

Погуряк Олексій Леонідович, 11.09.1978 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання 
(перебування) - Луганська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30. У разі неявки справу буде розгля-
нуто без вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК Укра-
їни.

Суддя Т. В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає у судове засідання як відповідача по спра-
ві за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнен-
ня заборгованості, яке відбудеться 05.04.2017 року 
о 15.00:

Шаповалов Сергій Володимирович, 08.09.1984 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня (перебування) - Луганська обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30. У разі неявки справу буде розгля-
нуто без вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК Укра-
їни.

Суддя Т. В. Кускова
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Балаклійський районний суд Харківської області викликає Поліш-
кур Володимира Олеговича, 06.02.1987 р.н., останнє відоме місце ро-
боти: військова частина А3546, м. Краматорськ Донецької обл., вул. 
Академічна, 20, як відповідача на судове засідання по цивільній спра-
ві за позовом Полішкур Аліни Сергіївни про позбавлення батьківських 
прав та збільшення розміру аліментів, призначене на 14.04.2017 р. 
об 11.00 у приміщенні суду за адресою: м. Балаклія Харківської обл., 
вул. Соборна (Леніна), 87. Відповідачу необхідно подати заперечен-
ня проти позову, неподані докази. У разі неявки на судове засідан-
ня без поважних причин, неповідомлення про причини неявки, суд 
може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Суддя В. М. Стригуненко

Білокуракинський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 17.02.2017 року розглянуто цивільну справу  
№ 409/33062/16-ц (провадження № 2/409/217/17) за позо-
вом Гаміна Олександра Сергійовича до Луганської міської 
ради про визнання права власності на спадщину та позовом 
Гаміної Тетяни Сергіївни до Гаміна Олександра Сергійовича 
та Луганської міської ради про визнання права власності на 
спадщину та винесено заочне рішення, яким позови Гаміна 
О. С. та Гаміної Т. С. задоволено.

Суддя Третяк О. Г.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відпові-
дачку Кобакову Ірину Леонідівну у зв’язку з розглядом ци-
вільної справи за позовом Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Порше Мобіліті» до Кобакової Ірини Леонідів-
ни про стягнення заборгованості на 01.06.2017 року о 12.30 
год. за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, каб. 36.

У разі неявки відповідачки або представника відповідача 
в судове засідання без поважних на те причин, справа бу-
де розглянута за її відсутності на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Суддя І. В. Клочко

Представництво «СПАТ 
«Ингосстрах» (код ЄДРПОУ 
26334537), що знаходиться 
за адресою: м. Київ, вул. Пи-
моненка, 13, оф. 8А/21, по-
відомляє, що Радою дирек-
торів СПАТ «Ингосстрах» 
було прийнято рішення про 
ліквідацію Представництва 
«СПАТ «Ингосстрах» в Укра-
їні з 1 травня 2017 року.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 ро-
ку народження, відповідно до вимог ст. 314 КПК України викли-
кається о 10.00 годині 06 квітня 2017 року до Куп’янського міськ-
районного суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення під-
готовчого судового засідання у провадженні № 1-кп/628/156/17 
справа № 628/468/17. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченої передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя О. А. Коваленко

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє  Марчука  Геор-
гія Георгійовича, 03.11.1983 року народження, про те, що 19 квітня 
2017 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні Мелітопольського місь-
крайонного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область,  
м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа за по-
зовом Марчук Ольги Костянтинівни до Марчука Георгія Георгійовича 
про розірвання шлюбу, суддя Фомін В. А.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач по даній 
справі Марчук Г.Г. вважається повідомленим про час та місце розгля-
ду справи і у випадку його неявки справа підлягає розгляду за його від-
сутності.

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідо-
мляє, що рішенням суду від 09 березня 2017 року позов Пу-
блічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Логіно-
ва Андрія Олександровича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором від 19.08.2013 р. задоволений на су-
му 19384 грн. 05 коп.

В разі неподання апеляційної скарги в апеляційний суд 
Миколаївської області через Жовтневий районний суд про-
тягом 10 днів з дня опублікування оголошення, рішення бу-
де вважатися таким, що набрало законної сили.

Суддя А. А. Саукова

Втрачені документи 

на маломірне судно 

UMS 450 (реєстраційний 

номер ДАП-0763-К) 

на ім’я Лясковського 

Віталія Григоровича 

вважати недійсними.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що 
Белло Макос Уі викликається в судове засідання як відповідач у ци-
вільній справі, що відбудеться в приміщенні суду в м. Вишгороді, за 
позовною заявою Гурковської Оксани Олександрівни до Белло Ма-
кос Уі, 3-тя особа: Зоренко Олег Олександрович про визнання таким, 
що втратив право користування житловим приміщенням (справа № 
363/2966/16-ц/).

Судове засідання відбудеться 07 квітня 2017 року о 10.00 годині, 
за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 11.

У разі неявки відповідача без поважних причин справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя С. І. Купрієнко

Фрунзенський районний суд м. Харкова повідомляє, що 
06 квітня 2016 року був задоволений позов по цивільній 
справі за позовом Подопригора Т. О. до Недвига С. О., третя 
особа: Управління Служб у справах дітей Департаменту праці 
та соціальної політики Харківської міської ради про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів.

Недвига Сергій Олександрович має право протягом 10 
днів з дня отримання рішення подати суду заяву про його 
перегляд.

Суддя О. В. Горпинич

Ірпінський міський суд Київської області викликає обви-

нуваченого Булаха Олександра Валерійовича для участі в су-

довому засіданні по обвинуваченню Булаха Олександра Ва-

лерійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-

3 КК України, яке відбудеться 11.04.2017 року о 09.30 год. 

в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна 7.

Пирятинський районний суд 
Полтавської області (м. Пиря-
тин, вул. Соборна 41) викли-
кає як відповідача Ісмаілова 
Ільхама Вагіфа огли по справі  
№ 544/1413/16-ц про розірвання 
шлюбу на 05.04.2017 р. о 09.00 
год. У разі неявки, суд розгля-
датиме справу без участі відпо-
відача на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Сайко О. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Правекс-
Банк» до: Матюші Дмитра Олександровича (спра-
ва № 219/12728/16-ц); Яковенка Дмитра Сергійови-
ча (справа № 219/12729/16-ц); Овчаренка Юрія Сергі-
йовича, Овчаренка Сергія Анатолійовича, Овчаренко 
Людмили Вікторівни (справа № 219/55/17) про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачі: Матюша Дмитро Сергійович (останнє 
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька 
область, м. Єнакієве, нп Булавине, вул. Жовтнева, 
буд. 50, кв. 30); Яковенко Дмитро Сергійович (остан-
нє відоме суду місце реєстрації за адресою: Доне-
цька область, м. Вуглегірськ, вул. Ломоносова, буд. 
15, кв. 4); Овчаренко Юрій Сергійович, Овчаренко 
Сергій Анатолійович (останнє відоме суду місце ре-
єстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, 
вул. Могилевська, буд. 11, кв. 6), Овчаренко Людми-
ла Вікторівна (останнє відоме суду місце реєстрації 
за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Мо-
гилевська, буд. 33, кв. 12) викликаються на 04 квіт-
ня 2017 р. на 11 год. 00 хв. до суду (каб. № 203) для 
участі у розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення на позови та докази. У випадку неможливос-
ті прибуття, відповідачі повинні повідомити суд про 
причини неявки. За інших обставин розгляд справ 
відбудеться за їх відсутності.

Суддя Дубовик Р. Є.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідачів в судове 
засідання:

1. Трощенко Юрій Сергійович 30.01.1983 р.н., іден-
тифікаційний номер: 3034524373, по цивільній справі  
№ 426/493/16-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Трощен-
ка Юрія Сергійовича стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, що відбудеться 10.04.2017 року о 12.00 
год.

2. Адамська Галина Леонідівна 10.03.1960 р.н., іден-
тифікаційний номер: 2198401104, по цивільній справі  
№ 426/460/16-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Адам-
ської Галини Леонідівни стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, що відбудеться 10.04.2017 року о 
12.30 год.

3. Плахутіна Лідія Миколаївна 24.09.1955 р.н., іден-
тифікаційний номер: 2035523227, по цивільній справі  
№ 426/7186/15-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Пла-
хутіної Лідії Миколаївни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, що відбудеться 10.04.2017 року о 
14.00 год.

4. Клименко Ірина Володимирівна 26.10.1969 р.н., іден-
тифікаційний номер: 2550103682, по цивільній справі  
№ 426/449/16-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до  Кли-
менко Ірини Володимирівни стягнення заборгованості за 
кредитним договором, що відбудеться 10.04.2017 року о 
12.45 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя О. М. Попова

Тернівський міський суд Дніпропетровської об-
ласті викликає до суду як відповідача Колеснікова 
Олександра Олександровича (зареєстрований: Дні-
пропетровська область, м. Тернівка, вул. Харківська, 
буд. 17, кв. 86) у цивільній справі № 194/1256/16-ц за 
позовом Лашманової Валентини Михайлівни до Ко-
леснікова Олександра Олександровича, третя особа: 
Відділ реєстрації (зняття з реєстрації) місця прожи-
вання фізичної особи виконкому Тернівської місь-
кої ради Дніпропетровської області, про визнання 
особи такою, що втратила право користування жи-
лим приміщенням. Судове засідання відбудеться 12 
квітня 2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщен-
ні Тернівського міського суду Дніпропетровської об-
ласті за адресою: м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15-а.

Тернівський міський суд Дніпропетровської об-
ласті пропонує Колеснікову Олександру Олексан-
дровичу надати письмові пояснення, заперечення та 
всі наявні у нього докази у зазначеній справі. У разі 
неявки в судове засідання відповідача, справа буде 
розглянута за його відсутності за наявними в ній до-
казами. Також суд роз’яснює відповідачеві, що у ра-
зі неможливості бути присутнім у судовому засіданні 
він зобов’язаний повідомити суд про причини неявки 
в судове засідання.

Суддя І. П. Пономаренко

Матвієнко Ніна Дмитрівна, 09.03.1962 року народжен-
ня, яка проживає за адресою: Луганська область, Крас-
нодонський район, с. Суходольськ, вул. Комуністич-
на, 8-Б, викликається до Тростянецького районного су-
ду Вінницької області, як відповідачка по цивільній спра-
ві за позовом Коваля Миколи Володимировича до Кова-
ля Володимира Дмитровича, Матвієнко Ніни Дмитрівни 
про визнання права власності на спадкове майно. Судо-
ве засідання відбудеться 13 квітня 2017 року о 09.00 год. 
у приміщенні суду за адресою: Вінницька область, Трос-
тянецький район, смт Тростянець, вул. Соборна, 21. У ра-
зі неявки відповідачки до суду справу буде вирішено на 
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Волошин І. А.

Служба у справах дітей Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації повідомляє 

громадянина Грузії Кітіа Мамуку про необхідність 

явки на засідання комісії з питань захисту дитини, 

яке відбудеться 12 квітня 2017 року о 15:30 годині 

в приміщенні РДА (актовий зал) за адресою: 

б-р Праці, 1/1, к. 317.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна права № 591/1019/16-ц, проваджен-
ня № 2/591/84/17 за позовною заявою Харитонової Оле-
ни Павлівни до Гасіліної Оксани Павлівни, третя особа: 
Перша Сумська державна нотаріальна контора про ви-
знання частково недійсним свідоцтва про право на спад-
щину за законом, визнання права власності на 1/4 час-
тину житлового будинку в порядку спадкування за зако-
ном. Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9  
ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Гасіліну Оксану Пав-
лівну, останнє відоме місце проживання: м. Суми, вул. 
Федька, буд. 50, як відповідача по справі на 18 квітня 
2017 року о 14 годині 30 хвилин. Судове засідання від-
будеться в приміщенні Зарічного районного суду м. Суми, 
що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, 
кабінет № 309, 3 поверх головуючий суддя Прокудіна Н. Г.  
(р.т 0542-600-722). В разі неявки відповідача Гасіліної 
Оксани Павлівни справа буде розглянута у її відсутність.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
Низового Дмитра Геннадійовича, 27.03.1979 року народжен-
ня, проживає за адресою: вул. Ломакіна, 53, м. Амвросіїв-
ка, Донецька область, 87304, у судове засідання по цивільній 
справі № 323/768/17 (2/323/340/17) за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Низового Дмитра 
Геннадійовича про стягнення заборгованості під головуван-
ням судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет № 12.

Вам необхідно з’явитись у судові засідання 04 квітня 2017 
року о 08.30 годині та 20 квітня 2017 року о 08.30 годині у 
приміщення суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, 
вул. Травнева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи та у 
випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за йо-
го відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

Біловолова Лариса Костянтинівна, жителька:  
м. Тульчин, Вінницької області, вул. Миколи Леон-
товича, 92, кв. 12, Біловолов Дмитро Юрійович, жи-
тель м. Тульчин, Вінницької області, вул. Миколи Ле-
онтовича, 92, кв. 12, викликаються 19 квітня 2017 ро-
ку об 11 год. в судове засідання до Тульчинського 
районного суду Вінницької області (м. Тульчин, вул. 
Перемоги, 16) для розгляду цивільної справи за по-
зовом Дмитрієнко Ольги Юріївни до Біловолової Ла-
риси Костянтинівни та Біловолова Дмитра Юрійови-
ча про встановлення порядку користування житловим 
приміщенням. Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, 
з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про час і місце розгляду 
справи. Відповідно до ч. 2 ст. 305 ЦПК України неяв-
ка сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, на-
лежним чином повідомлених про час і місце розгляду 
справи, не перешкоджає розгляду справи.

Суддя А. П. Карнаух

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 05 квітня 2017 
року о 09.00 годині в приміщенні Токмацького районного 
суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, 
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Кучерявого Ана-
толія Анатолійовича, останнє відоме зареєстроване міс-
це проживання: Запорізька область, м. Токмак, вул. Гру-
шева, б. 6, а також: Запорізька область, м. Токмак, вул. 
Леніна (Володимирська) б. 35-Б, кв. 21, як відповідача 
в цивільній справі № 328/18/17 за позовом Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Українська факторин-
гова компанія» до Кучерявого Анатолія Анатолійовича, 
Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк 
Аваль», треті особи: Павлоградський ВДВС ГТУЮ Дні-
пропетровської області, Уманський МВДВС Уманського 
МУЮ) Черкаської області, ВДВС Токмацького РУЮ Запо-
різької області про звільнення майна з-під арешту.

Суддя Погрібна О. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає в судові засідання на 10 год. 00 хв. 5 квітня 2017 року та 
на 10 год. 00 хв. 12 квітня 2017 року як відповідача Чуріко-
ва Дмитра Олександровича, останнє відоме місце проживан-
ня якого: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Боженка, буд. 10, кв. 
1, по цивільній справі №319/214/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» 
до Чурікова Дмитра Олександровича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Розгляд справи відбудеть-
ся в залі засідань Куйбишевського районного суду Запорізь-
кої області за адресою: 71001, Запорізька обл., смт Більмак, 
вул. Центральна, буд. 26а. Явка до суду обов’язкова. Відпо-
відачу пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. У разі неявки відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розгляну-
то у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за на-
явними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в 
судове засідання відповідачів   Вороніна Віталія Во-
лодимировича, Вороніну Еллу Валеріївну в справі за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Українська факторингова компанія» про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідачів: вул. Ки-
ївська, буд. 5, кв. 77, м. Донецьк, Дніпропетровська 
область.

Судове засідання призначене на 4 квітня 2017 р. 
о 15.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 203.

У разі неявки відповідачів у судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за їхньою відсутністю.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Осоченко Інесу Костянтинівну, 
19.09.1970 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 95053, вул. Мате Залки, 7-б, кв. 104,  
м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопо-
рушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в су-
дове засідання, яке відбудеться 5 квітня 2017 року о 
15 год. 45 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми 
знаходиться цивільна справа № 591/2250/16-ц, про-
вадження № 2/591/132/17 за позовною заявою ПАТ 
«Альфа-Банк» до Нестеренко Ольги В’ячеславівни 
про стягнення заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Нестеренко 
Ольгу В’ячеславівну, останнє відоме її місце реєстра-
ції: м. Суми, вул. СКД, буд. 3/1, кв. 34 як відповідачку 
по справі на 15 травня 2017 року о 15.30 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні За-
річного районного суду м. Суми, що розташоване за 
адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 407, 
головуючий суддя Грищенко О. В.

В разі неявки відповідачки у дане судове засідан-
ня, справа буде розглянута у її відсутність.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, вул. Ен-
гельса, 45) розглядає цивільну справу № 2/229/443/2017 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Борисова 
Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Бо-
рисов Сергій Миколайович, 26 серпня 1954 року народження (останнє місце 
проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Московська, 111), виклика-
ється на 4 квітня 2017 р. о 14.00 годині до суду, зал судового засідання № 1, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. В разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя А. Л. Гонтар

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, вул. Енгельса, 45,  
м. Дружківка, Донецька обл.) розглядає цивільну справу Провадження  
№ 2/229/416/2017, ЄУН 229/338/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «Приватбанк» до Будакова Юрія Тофіковича 
про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Будаков Юрій Тофікович, 
2 травня 1988 року народження (останнє місце проживання: вул. Ульянів-
ська, буд. 38, м. Дружківка, Донецька обл.), викликається на 11 квітня 2017 
року о 09.30 годині до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. В разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Є. В. Петров

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу Провадження  
№ 2/229/419/2017, ЄУН 229/341/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «Приватбанк» до Дородних Світлани Анатолі-
ївни про стягнення заборгованості. Відповідачка у справі Дородних Світла-
на Анатоліївна, 4 серпня 1964 року народження (останнє місце проживання: 
вул. Сільська, буд. 3, м. Дружківка, Донецька обл.), викликається на 11 квітня 
2017 р. о 09.00 годині до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. В разі неявки відповідачки справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Петров Є. В.
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оголошення
Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних умов), 

які є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «Укр
Сиббанк», а саме, зміни вносяться:

I. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИБ
БАНК»  ПРИ НАДАННІ  В НАЙМ (ОРЕНДУ) ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕЙФУ В СПЕ
ЦІАЛЬНОМУ СХОВИЩІ, опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр», № 223 від  
29.11.2014 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розділ «Терміни, що використовуються у Правилах» доповнити термінами 
в наступній редакції:

«Група BNP Paribas Group»  -  юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 
діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-
лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності» -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Абзаци 4, 5 п. 7.2 Правил викласти в наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства Украї-

ни та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстра-
територіальності та/або виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фі-
нансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними 
активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних ра-
хунків» (FATCA) тощо».

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами україн-
ського та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

3. Абзац 2 п. 7.4 видалити.
4. Абзац 3—5 п. 8.1 викласти в наступній редакції:
«- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодав-

ства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або».

ІІ. ДО ПРАВИЛ  (ДОГОВІРНИХ УМОВ) РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України», №68 (4808) від  
01.04.2010 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розділ «У цих Правилах терміни використовуються у такому значенні» до-
повнити термінами в наступній редакції:

«Група BNP Paribas Group»  -  юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 
діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-
лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності» -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Пункт 2.1  Правил викласти  в наступній редакції:
«2.1. Якщо інше не встановлено Договором, повернення Вкладу в Дату повер-

нення, зазначену в Договорі, здійснюється на підставі Заяви. Заяву Вкладник по-
дає до Банку у двох примірниках не пізніше Дати повернення. Один примірник 
Заяви з відміткою Банку про отримання повертається Вкладнику»;

3. Пункт 2.2  Правил викласти  в наступній редакції:
«Якщо інше не встановлено Договором, повернення строкового Вкладу до на-

стання Дати повернення, зазначеної в Договорі, здійснюється у наступному по-
рядку:»,

- за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає після 18.01.2016 
(включно) – Вклад вважається перерозміщеним на новий строк, що дорівнює по-
передньому строку розміщення Вкладу, із урахуванням умов п. 1.6 Правил. Та-
ке перерозміщення Вкладу вважається укладенням нового Договору строково-
го Вкладу».

4. Пункт 2.7  Правил викласти  в наступній редакції:
 «2.7. Банк має право затримати виконання операції та/або відмовити Вклад-

нику у виконанні операції щодо зарахування коштів на Рахунок або списання ко-
штів з Рахунку за Договором, у випадках: 

а) якщо щодо операції Вкладника виникає підозра, що вона містить ознаки та-
кої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до законодавства України 
або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до законодавства Украї-
ни та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або

б) якщо Вкладник не надав необхідні Банку документи та/або інформацію що-
до суті фінансової операції та/або встановлення осіб, які приймають учать в її 
здійсненні, та/або інших документів за операцією; та/або

в) якщо Вкладник не надав необхідні Банку документи та/або інформацію для 
проведення Банком процедури уточнення інформації щодо ідентифікації та ви-
вчення Вкладника (зокрема, але, не обмежуючись: інформацію/документи щодо 
фінансового стану Вкладника та змісту його діяльності; проведення оцінки фі-
нансового стану Вкладника; визначення належності Вкладника (особи, яка діє 
від його імені) до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що вико-
нують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб; 
з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового 
перебування в Україні); та/або

г) якщо на запитувані Вкладником послуги розповсюджуються обмеження, 
встановлені  Законодавством  з принципом екстратериторіальності та/або вну-
трішніми нормативними актами Банку; та/або

ґ) порушення Вкладником встановленого законодавством України порядку 
використання коштів за Рахунком; та/або

д) в інших випадках, передбачених законодавством України та/або Догово-
ром».

5. Абзац 1 п. 2.9.2.3. Правил викласти в наступній редакції:
«2.9.2.3. Якщо інше не встановлено Договором, протягом строку дії Догово-

ру Вкладник має право знімати з Рахунку грошові кошти, але при цьому Вклад-
ник зобов’язаний підтримувати на Рахунку мінімальний залишок коштів зазна-
чений у Договорі».

6. Пункт 3.1.5 вилучити.
7. Розділ 4 Правил викласти в наступній редакції:
«Розділ 4. Відповідальність Сторін, порядок розгляду спорів
4.1. За невиконання або неналежне виконання Сторонами своїх зобов’язань 

за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог зако-
нодавства України.

4.2. Всі спори між Сторонами, відносно яких не було досягнуто згоди, ви-
рішуються у господарському суді відповідно до вимог чинного законодавства 
України.

4.3. У випадку несвоєчасного повернення/перерахування з вини Банку суми 
Вкладу та/або суми процентів Банк сплачує Вкладнику пеню у розмірі 0,01 (од-
на сота) процента від несвоєчасно поверненої/перерахованої суми за кожен день 
прострочення платежу, але не більше 0,1 (однієї десятої) процента суми про-
строченого платежу.

4.4. Банк не несе відповідальності за розголошення ним інформації щодо опе-
рацій за Рахунком та/або особи Вкладника, якщо розголошення такої інформа-
ції здійснювалося у відповідності до вимог законодавства України та/або умов 
цього Договору. 

4.5. Банк не несе відповідальності перед Вкладником та/або третіми особами 
за затримку в проведенні операції та/або відмову надати Вкладнику послугу та/
або провести операцію, якщо вони не передбачені тарифами Банку чи у Банку 
відсутні технічні можливості на їх проведення/надання та/або якщо надання по-
слуги та/або проведення операції неможливе не з вини Банку та/або у інших ви-
падках, передбачених Договором. Вкладник гарантує, що не матиме претензій до 
Банку, якщо у проведенні операції було відмовлено або її проведення було затри-
мано відповідно до умов Договору».

8. Абзаци 3, 4 п. 5.2 Правил викласти в наступній редакції:
«- у випадку, якщо Вкладник веде ризикову діяльність, зокрема, але, не об-

межуючись, проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Банку, 
призводить або може призвести до порушення норм законодавства України та/
або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних 
санкцій, в тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення, та/або 

- у випадку, якщо Вкладник веде ризикову діяльність, зокрема, але, не обмеж-
уючись, співпрацює та/або іншим чином пов’язаний з особами, співпраця та/або 
будь-який зв’язок з якими, на думку Банку, призводить або може призвести до 
порушення норм законодавства України та/або  Законодавства з принципом екс-
тратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в тому числі щодо протидії ле-
галізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те-
роризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або».

9.  Абзаци 4, 5 п. 5.8 Правил викласти в наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства Украї-

ни та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстра-
територіальності та/або виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фі-
нансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними 
активами США (OFAC), вимог Закону США “Щодо оподаткування іноземних ра-
хунків” (FATCA) тощо».

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами україн-
ського та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

10. Абзац 2 п .5.9 Правил вилучити.

ІIІ. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТЕКВАЙРИН
ГУ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №194  від 
20.10.2015 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  В ПРАВИЛАХ» Правил допо-
внити термінами в наступній редакції:

«Група BNP Paribas Group – юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 
діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-
лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності» -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Викласти п. 1.1 Правил в наступній редакції:
«Банк здійснює перерахування коштів в національній валюті за реалізовані то-

вари та/або надані послуги Держателям ПК протягом 1 (одного) робочого дня, 
наступного за днем проведення Операції відповідно до умов Договору. Перера-
хування здійснюються за платіжними реквізитами, що вказані у Додатку № 1 до 
Договору».

3. Абзац 8 п. 8.7 Правил викласти в наступній редакції:
«- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодав-

ства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або».
4. Абзаци 4, 5 п. 9.2 Правил викласти в наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства Украї-

ни та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстра-
територіальності та/або виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фі-
нансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними 
активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних ра-
хунків» (FATCA) тощо».

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами україн-
ського та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

ІV. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕКВАЙРІНГУ АТ «УКР
СИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України» №30 (5030) від 17.02.2011 р. 
з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  В ПРАВИЛАХ» Правил допо-
внити терміном в наступній редакції:

«Законодавство з принципом екстратериторіальності» -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Абзац 8 п. 6.9 Правил викласти в наступній редакції:
«- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодав-

ства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або».
3. Абзаци 5, 6 п. 6.11 Правил викласти в наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства Украї-

ни та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстра-
територіальності та/або виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фі-
нансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними 
активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних ра-
хунків» (FATCA) тощо».

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами україн-
ського та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

V. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ 
ПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ СПІВРОБІТНИКАМ КЛІЄНТА В БЕЗГОТІВКОВІЙ ФОР
МІ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №59 від 
01.04.2011р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  В ПРАВИЛАХ» Правил допо-
внити термінами в наступній редакції:

«Група BNP Paribas Group – юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 
діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-

лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Абзац 3 п. 5.4 Правил викласти в наступній редакції:
«- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодав-

ства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або».
3. Абзаци 4, 5  п. 5.12  Правил викласти в наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства Украї-

ни та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстра-
територіальності та/або виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фі-
нансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними 
активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних ра-
хунків» (FATCA) тощо».

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами україн-
ського та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

4. Абзац 2 п. 5. 13 Правил вилучити.

VI. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАН
КІВСЬКОГО РАХУНКУ ТА ЕМІСІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК КЛІЄН
ТАМ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №133 від 
27.07.2012р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  В ПРАВИЛАХ» Правил допо-
внити термінами в наступній редакції:

«Група BNP Paribas Group – юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 
діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-
лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Підпункти в) та д) п. 2.1.7 Правил викласти у наступній редакції:
«в) якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить ознаки та-

кої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до законодавства України 
або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до Законодавства та/або 
Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або».

«д) якщо на запитувані Клієнтом послуги розповсюджуються обмеження, 
встановлені  Законодавством  з принципом екстратериторіальності та/або вну-
трішніми нормативними актами Банку; та/або».

3. Пункт 10.2 Правил викласти в наступній редакції:
«10.2. Уклавши Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право збирати, збе-

рігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати, поширювати, 
передавати і отримувати інформацію (дані про Клієнта, відомі Банку та/або тре-
тім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, у тому числі банків-
ську та комерційну таємницю, якщо він є фізичною особою):

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги та/або 
переведення боргу за Договором та/або укладення інших цивільно-правових 
угод відповідно до законодавства України - до відповідних фізичних та юридич-
них осіб, що є стороною такого договору;

- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій 
або надання послуг Банку, включаючи, але не обмежуючись послугами з відпові-
дального зберігання документів, ведення архівів, проведення заходів щодо впо-
рядкування існуючої заборгованості Клієнта тощо відповідно до укладених між 
такими особами (організаціями) та Банком договорів;

 - необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства Украї-
ни та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстра-
територіальності та/або виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фі-
нансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними 
активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних ра-
хунків» (FATCA) тощо. 

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами україн-
ського та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.

Клієнт надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим пунктом ка-
налами зв’язку, що використовуються Банком для передачі такої інформації  і є 
захищеними.

Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що становить 
банківську таємницю, та несе відповідальність за її збереження у порядку, вста-
новленому законодавством України.

Уклавши Договір, Клієнт засвідчує, що він розуміє та погоджується з режи-
мом використання інформації, що зазначений у цьому пункті, а також що він на-
лежним чином повідомлений про можливість включення персональних даних 
Клієнта (якщо Клієнтом є фізична особа), що стали або стануть відомі Банку у хо-
ді виконання Договору, до будь-якої бази персональних даних АТ «УкрСиббанк». 
При цьому, Сторони погодили, що Клієнт не матиме до Банку жодних претензій в 
разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті».

4. Абзац 2 п. 10.5 Правил вилучити.
5. Абзаци 4, 5  п. 12.7   Правил викласти в наступній редакції:
«- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежу-

ючись проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Банку, призво-
дить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в 
тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, та/або 

- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежу-
ючись співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином пов’язаний з 
особами, співпраця та/або будь-який зв’язок з якими, на думку Банку, призво-
дить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або  За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в 
тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, та/або».

VII. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗРА
ХУНКОВО–КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ 
ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України», № 164 (4164) 
від 14.09.2007 р., з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  В ПРАВИЛАХ» Правил допо-
внити термінами в наступній редакції:

Телефони відділу реклами: (44) 2535509, факс 2300671. Email: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
«Група BNP Paribas Group – юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 

діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-
лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Підпункти в) та д) п. 2.5.12 Правил викласти у наступній редакції:
«в) якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить ознаки та-

кої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до законодавства України 
або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до Законодавства та/або 
Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або».

«д) якщо на запитувані Клієнтом послуги розповсюджуються обмеження, 
встановлені  Законодавством  з принципом екстратериторіальності та/або вну-
трішніми нормативними актами Банку; та/або».

3. Абзаци 8, 9 п. 9.1 Правил викласти у наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодавства та/або 

внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстратериторі-
альності виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моні-
торингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами США 
(OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків» (FATCA) 
тощо.

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами Законо-
давства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

4. Абзац 2 п. 9.2  Правил вилучити.
5. Абзаци 4, 5  п.  11.8   Правил викласти в наступній редакції:
«- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежу-

ючись проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Банку, призво-
дить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в 
тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, та/або 

- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежу-
ючись співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином пов’язаний з 
особами, співпраця та/або будь-який зв’язок з якими, на думку Банку, призво-
дить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або  За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в 
тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, та/або».

VIІI. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИ
ЧАЛЬНИКІВ  АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ ТА РОЗРАХУНКО
ВОКАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУНКІВ, опубліко-
ваних в газеті «Голос України», № 164 (4414) від 30.08.2008 р., з усіма наступни-
ми змінами та доповненнями:

1. Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  В ПРАВИЛАХ» Правил допо-
внити термінами в наступній редакції:

«Група BNP Paribas Group – юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 
діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-
лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Абзаци 8, 9 п. 9.5 розд. І Правил викласти у наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодавства та/або 

внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстратериторі-

альності виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моні-
торингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами США 
(OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків» (FATCA) 
тощо. 

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Позичальника 
можливі тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким нада-
но необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з норма-
ми Законодавства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/
або відповідних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконан-
ня санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

3. Абзац 2 п. 9.6 розд. І Правил вилучити.
4. Абзац 3 п. 9.14 розд. І Правил викласти у наступній редакції:
«- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодав-

ства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або»
4. Абзац 4 п. 7.1.14 розд. ІІ Правил викласти у наступній редакції:
«Про припинення надання овердрафту та/або анулювання ліміту овердрафту 

Банк повідомляє Позичальника шляхом направлення письмового повідомлення 
про  припинення надання овердрафту або направлення відповідного інформа-
ційного повідомлення на телефонний номер Позичальника».

5. Абзаци 4, 5  п.  8.2 розд. ІІ  Правил викласти в наступній редакції:
«- у випадку, якщо Позичальник веде ризикову діяльність, зокрема, але не 

обмежуючись проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Бан-
ку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України 
та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних 
санкцій, в тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення, та/або 

- у випадку, якщо Позичальник веде ризикову діяльність, зокрема, але не 
обмежуючись співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином 
пов’язаний з особами, співпраця та/або будь-який зв’язок з якими, на думку Бан-
ку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України 
та/або  Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних 
санкцій, в тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення, та/або».

IX. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАН
КІВСЬКОГО РАХУНКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІД
РОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ–КЛІЄН
ТІВ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України», № 99 (4849), 
02.06.2010 р., з усіма наступними змінами та доповненнями

1. Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  В ПРАВИЛАХ» Правил допо-
внити термінами в наступній редакції:

«Група BNP Paribas Group – юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 
діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-
лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Підпункти в) та д) п. 2.4.2 Правил викласти у наступній редакції:
«в) якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить ознаки та-

кої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до законодавства України 
або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до Законодавства та/або 
Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або».

«д) якщо на запитувані Клієнтом послуги розповсюджуються обмеження, 
встановлені  Законодавством  з принципом екстратериторіальності та/або вну-
трішніми нормативними актами Банку; та/або».

3. Абзаци 8, 9 п. 9.1 Правил викласти у наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодавства та/або 

внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстратериторі-
альності виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моні-
торингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами США 
(OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків» (FATCA) 
тощо.

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами Законо-
давства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

4. Абзац 2 п. 9.2  Правил вилучити.

5. Абзаци 4, 5  п.  12.7   Правил викласти в наступній редакції:
«- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежу-

ючись проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Банку, призво-
дить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в 
тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, та/або 

- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежу-
ючись співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином пов’язаний з 
особами, співпраця та/або будь-який зв’язок з якими, на думку Банку, призво-
дить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або  За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в 
тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, та/або».

X. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ І ОБСЛУГОВУ
ВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У НАЦІОНАЛЬНІЙ І ІНОЗЕМНИХ ВА
ЛЮТАХ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №65 від 
09.04.2011р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. П. 1.3 Правил доповнити термінами в наступній редакції:
«Група BNP Paribas Group – юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 

діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-
лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Підпункти в) та д) п. 3.13 Правил викласти у наступній редакції:
«в) якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить ознаки та-

кої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до законодавства України 
або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до Законодавства та/або 
Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або».

«д) якщо на запитувані Клієнтом послуги розповсюджуються обмеження, 
встановлені  Законодавством  з принципом екстратериторіальності та/або вну-
трішніми нормативними актами Банку; та/або».

3. Пункт 6.10, 7.6, 7.7 Правил вилучити з подальшою зміною нумерації.
 4. Абзаци 4, 5  п.  10.4   Правил викласти в наступній редакції:
«- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежу-

ючись проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Банку, призво-
дить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в 
тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, та/або 

- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежу-
ючись співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином пов’язаний з 
особами, співпраця та/або будь-який зв’язок з якими, на думку Банку, призво-
дить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або  За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в 
тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, та/або».

5. Абзаци 4.5 п. 12.1 Правил викласти у наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодавства та/або 

внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстратериторі-
альності виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моні-
торингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами США 
(OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків» (FATCA) 
тощо.

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами Законо-
давства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

4. Абзац 2 п. 12.2  Правил вилучити.

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційно-
му друкованому виданні,  а саме  31.03.2017 року.

Датою початку дії змін до Правил 01.05.2017 року.

Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту            С. М. Панов

Телефони відділу реклами: (44) 2535509, факс 2300671. Email: adv@ukcc.com.ua

Постійно діючим третейським судом при АУБ роз-
глядається справа №62/16 за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до ТОВ «Футбольний клуб «Титан» (Донецька 
обл., м. Макіївка, вул. Рєпіна, буд. 1, кв.). Судове за-
сідання призначено на 20.04.2017 р. о 10.00 год. за 
адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 811. 
Це оголошення розміщене також на сайті третейсько-
го суду: tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповіда-
ча справа може бути розглянута без його участі.

Третейський суддя B. M. Ярошовець

Брусилівський районний суд Житомирської області 
викликає Клименка Миколу Миколайовича, 20.05.1961 
р.н., як відповідача на розгляд цивільної справи  
№ 275/76/17 за позовом Синиці З.М. про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житлом. Роз-
гляд справи призначено на 12.04.2017 року о 12.00 го-
дині та на 19.04.2017 року о 14.00 годині в залі судових 
засідань Брусилівського районного суду Житомирської 
області.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
ча, він повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Данилюк О. С.

Баришівський районний суд Київської області по-
відомляє відповідача Юркевича Анатолія Іванови-
ча, який зареєстрований за адресою: вул. Софіїв-
ська, буд. 34, кв. 22, селище Баришівка, Київська 
обл., та проживає за адресою: м. Київ, вул. Вільшан-
ська, 23, що судовий розгляд цивільної справи за 
позовом Шпиг Юлії Анатоліївни до Юркевича Ана-
толія Івановича про стягнення суми заборгованості 
за договором, призначено до судового розгляду на 
11 годину 00 хвилин 10 квітня 2017 року. Ваша яв-
ка обов’язкова.

В разі неявки розгляд справи буде проведений за 
вашою відсутністю.

Суддя Єременко В. М.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну 
справу № 2/229/347/2017 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» 
до Дороніна Дениса Сергійовича про стягнення заборго-
ваності. Відповідач у справі Доронін Денис Сергійович, 
14 квітня 1987 року народження (останнє місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Запорізька, буд. 
22), викликається на 10 квітня 2017 року о 09 годині 40 
хвилин до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. В разі неявки відповідача справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Є. В. Петров
В провадженні Комінтернівського районного суду м. Хар-

кова знаходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 641/10420/16-к стосовно Донця Івана Івановича, 
05.05.1963 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368 
КК України. Обвинувачений Донець І. І., зареєстрований та 
мешкає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв. Сте-
повий, 18/92. На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, 
Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає обви-
нуваченого Донця Івана Івановича у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 7 квітня 2017 року о 10 годині 00 хви-
лин у залі № 2 Комінтернівського районного суду м. Харко-
ва, розташованого за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5. 

Суддя Ариничева С. А.

Комсомольський міський суд Полтавської області викли-
кає Баранюка Руслана Зейналовича (останнє відоме місце 
проживання: м. Долинська, Кіровоградська область, вули-
ця Щорса, 7, квартира 4), як відповідача в судове засідання 
у цивільній справі за позовом Старушко Маргарити Сергіїв-
ни до Баранюка Руслана Зейналовича, третя особа — Орган 
опіки та піклування Горішньоплавнівської міської ради Пол-
тавської області, про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів на утримання неповнолітньої дитини. Судо-
ве засідання відбудеться 5 квітня 2017 року о 13 год. 00 хв. у 
приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Горішні 
Плавні, вул. Гірників, 17. У разі неявки, справу буде розгля-
нуто за вашої відсутності.

Суддя Солоха О. В.

Чернігівський районний суд Запорізької області 
викликає в судове засідання, яке відбудеться 4 квіт-
ня 2017 року о 14.00 годині в приміщенні Чернігів-
ського районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Собор-
на, буд. 391, Хісматулліна Володимира Зіангареєви-
ча, зареєстрованого за адресою: Донецька область, 
м. Хрестівка (Кіровське), м-н Гірняцький, 11/66, як 
відповідача по цивільній справі №329/1227/16-ц за 
позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Хісматулліна 
Володимира Зіангареєвича про стягнення заборго-
ваності за договором кредиту.

Суддя Н. М. Пода

Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Полякова Анатолія Олександровича, 
08.11.1983 року народження, який проживає за адре-
сою: вул. Гагаріна, 21, с. Городище Перевальського ра-
йону Луганської області, в судове засідання з розгляду 
цивільної справи № 2/415/353/17 за позовом Полякової 
Анни Сергіївни до Полякова Анатолія Олександровича 
про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон не-
повнолітньої дитини без згоди батька, яке відбудеться 3 
квітня 2017 р. об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 
10. У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Н. В. Коваленко

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Сеніча Віталія Ана-
толійовича, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Судобуді-
вельна, 21, кв. 9, 13, у судове засідання по цивільній справі за позовом 
Васькова Юрія Юрійовича до Сеніча Віталія Анатолійовича про стягнен-
ня заборгованості за договором позики, яке призначене до слухання на 
20.04.2017 року о 10 год. 00 хв. у каб. № 213 суду за адресою: м. Оде-
са, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин, розгляд спра-
ви буде проведено за вашої відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя Сегеда О. М.

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з розглядом цивільної 
справи за позовом Публічного акціонерного товариства «БАНК ПЕТРО-
КОММЕРЦ-Україна» до Чернявської Юлії Олександрівни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, викликає відповідачку Чер-
нявську Юлію Олександрівну, останнє відоме місце реєстрації: м. Ки-
їв, вул. Саксаганського, 81, кв. 5, у судове засідання на 12 год. 00 хв. 
21.04.2017 року, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Ки-
їв, вул. П. Потєхіна, 14-а, каб. 38.

Суддя О. О. Колдіна

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебу-

ває цивільна справа за позовом Приватного акціонерного товариства 

«Страхова Компанія «Залізничні шляхи» до Донця Євгена Миколайови-

ча про стягнення матеріальної шкоди в порядку регресу.

Суд викликає на 26.04.2017 року о 14.00 год. Донця Євгена Микола-

йовича як відповідача по справі. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько
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Олегові  Сенцову  
дали престижну  
премію 

Марія ЛАГІДНА  
для «Урядового кур’єра»

ҐРАТИ — НЕ ПЕРЕПОНА. Українському режисерові Оле-
гові Сенцову, якого в Росії незаконно засудили за тероризм, 
американський ПЕН-центр присудив щорічну премію Бар-
бари Голдсміт «Свобода писати», повідомляє видання The 
Washington Post. 

«Він був змушений пожертвувати багатообіцяючою 
кар’єрою в кінематографі через своє висловлювання», — 
сказала виконавчий директор американського ПЕН-центру 
Сюзанна Носсел. За її словами, «це дуже яскрава ілюстрація 
нетерпимості уряду Путіна до інакодумства». 

Як зазначено, Олег Сенцов, який був відвертим критиком 
російської агресії проти України, поповнив «видатний спи-
сок» інших лауреатів, які перебувають у небезпеці. Серед них 
азербайджанська журналістка Хадіджи Ісмаїлова, яку зааре-
штували після публікації серії матеріалів про корупцію в уря-
ді, й Ільхам Тохті — китайський економіст, якого запротори-
ли за ґрати.

Видання наголошує, що 37 із 40 переможців конкурсу 
«Свобода писати» було звільнено із в’язниці впродовж 18 мі-
сяців з моменту їхнього нагородження. Як відомо, американ-
ський ПЕН-центр вручає щорічну нагороду Барбари Голдсміт 
в’язням сумління, які опинилися у скрутних обставинах. Укра-
їнського режисера Олега Сенцова  російський суд засудив за 
сфальсифікованими звинуваченнями до 20 років колонії су-
ворого режиму, нині він відбуває термін у колонії в Якутську.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  +7 +15  +20 Черкаська +2  +7 +13  +18
Житомирська +2  +7 +15  +20 Кіровоградська +2  +7 +12  +17
Чернігівська +2  +7 +10  +15 Полтавська +1  +6 +8  +13
Сумська -1  +4 +8  +13 Дніпропетровська +2  +7 +8  +13
Закарпатська +2  +7 +20  +25 Одеська -1  +4 +15  +20
Рівненська +2  +7 +18  +23 Миколаївська 0  +5 +13  +18
Львівська +2  +7 +20  +25 Херсонська -1  +4 +10  +15
Івано-Франківська +2  +7 +20  +25 Запорізька -2  +3 +8  +13
Волинська +2  +7 +19  +24 Харківська -2  +3 +7  +12
Хмельницька +2  +7 +17  +22 Донецька 0  +5 +8  +13
Чернівецька +2  +7 +17  +22 Луганська -2  +3 +6  +11
Тернопільська +2  +7 +18  +23 Крим -2  +3 +13  +18
Вінницька +2  +7 +15  +20 Київ +5  +7 +15  +17

Укргiдрометцентр

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Нинішня весна не заба-
рилася. Березень ак-

тивно пішов у наступ на 
залишки лютневого снігу, 
вмив землю дощами і за-
ходився чепурити її зеле-
ним вбранням.  6 березня у 
столичному лісопарку Пу-
ща-Водиця побачив біля 
прогрітих сонцем стежин 
кілька ожилих мурашни-
ків. Ще через тиждень по-
мітив перших метеликів 
— краєочків (їх ще нази-
вають бурячками). Уже 
прилетіли шпаки. Звер-
нув увагу і на таку непри-
ємну картину: початок за-
готівлі березового соку. 
Болісно дивитися, як лю-
ди жорстоко підрубують, 
свердлять, довбають цвя-
хами білокорих красунь. 
«Вам не здається, що так 
точите з живого дерева 
кров?» — запитую одного 
із заготівельників.  У від-
повідь: «Ні. Я десь читав, 
що березі така процедура 
навіть на користь».

Хто міг написати таку 
нісенітницю. За сорок ро-
ків я вздовж і впоперек 
пройшов пішки, проїхав на 
велосипеді й на лижах пу-
ща-водицький ліс. Знаю 
кожен його куточок. У сім-
десяті роки директором 
господарства був мій до-
брий приятель Володимир 
Лук’янов. За його керівни-
цтва на деревах вивішува-
ли шпаківні, а на галяви-
нах облаштовували годів-
ниці для лосів, кізочок, ди-
ких свиней. Нині паркове 
господарство вкрай зане-
дбане. Повсюди буреломи 
загиблих дерев. Особливо 
помітні на цих кладовищах 
трухляві стовбури білоко-
рих красунь, життєві соки 
з яких виточили губителі 
природи. 
Не рубай березу  —  
це твоя дружина,
А в зеленім листі спить 
твоя дитина. 

Може, зворушить  на-
родна мудрість цих слів 
чиюсь зачерствілу душу. 

Квітень, за прогнозами 
синоптиків, буде вологим, 
зі змінами тепла на по-
холодання. «Мокрий кві-
тень, сухий май — на все 
збіжжя урожай», — ка-
же з цього приводу народ-
не прислів’я. Власні про-
гнози на майбутнє  на-
родні синоптики  склада-
ють за прикметами погод-
них умов у такі дні квітне-
вих релігійних свят: Бла-
говіщення (7), Марка (11), 
Вербна неділя (9).

На Благовіщення весна 
зиму перемагає.  Не мож-
на братися за жодну робо-
ту. Цього дня  «навіть пта-
хи гнізда не в’ють, бо Гос-

подь на землю спускаєть-
ся». Особливо це застере-
ження стосується вагіт-
них. Від Благовіщення до 
середини травня ще зни-
жуватиметься температу-
ра вночі й уранці. Подеку-
ди може випасти сніг. Як-
що це трапиться на Бла-
говіщення, то до Юрія (6 
травня) утримається хо-
лодна погода.  Якщо цього 
дня йтиме дощ — на тепле 
літо і гарний урожай горі-
хів. Якою буде погода цьо-
го дня, такою вона буде до 
кінця місяця. 

Спостерігаючи за ста-
ном погоди в день Свято-
го Марка, старі люди скла-
дали прогнози на наступ-
не літо й осінь. Якщо день 
погожий, сонячний — літо 

буде врожайним; якщо до-
щитиме — гарно вродять 
овес, кукурудза, соняш-
ник, цукровий буряк. 

За тиждень до Вели-
кодня — Вербна неділя. 
Здавна у віруваннях ба-
гатьох народів вважаєть-
ся, що верба має таємни-
чі властивості притягува-
ти до себе вологу. До на-
ших днів зберігся звичай: 
повертаючись зі святково-
го богослужіння з гілочка-
ми  освяченої верби, люди, 
не заходячи до  хати,  ви-
саджують їх на межах го-
родів, біля криниць, на бе-
регах сільських водойм,  
«щоб росли Богові на сла-
ву, а людям на вжиток». 
Тому й побутує в народі 
прадавнє прислів’я: «Без 
верби і калини нема Укра-
їни». 

Якщо Вербна неділя по-
гожа, то літо буде теплим, 
засушливим; якщо йтиме 
дощ  — літо буде з дощами 
і грозами. 

Найвелелюднішим вес-
няним святом залишаєть-
ся Великдень. Йому пере-
дує Чистий четвер. За на-
родною традицією, це день 
очищення обійстя від уся-
кого непотребу. Вдосві-
та  слід навести лад у гос-
подарських приміщеннях, 
в хаті й на подвір’ї. Сміття 
треба  спалити. Вважаєть-
ся, що цього дня чарівну 
оздоровчу силу має вода. 
Завершивши прибиран-
ня обійстя, прийміть очи-
щувальний душ прохолод-
ною водою.  Чистий четвер 
ще називають Страсним. 
З вечірнього богослужіння 
приносять додому страсну 
свічку. Її полум’ям викоп-
чують на сволоках хрести-
ки, «щоб лиха нечисть до 
оселі не потрапила». 

Де взяти таку чарів-
ну свічу, яка б захисти-
ла міста і села на сході на-
шої країни від ворожої не-
чисті, російських гармат і 
«градів»? Пошли нам, Бо-
же, такий оберіг. 

1 квітня  —  День сміху
2 квітня  —   День геолога;  Всесвітній день  поширення 

інформації щодо проблем аутизму
4 квітня  —   Міжнародний день просвіти з питань  мін-

ної небезпеки та допомоги з діяльності що-
до розмінування

6 квітня  —   Міжнародний день спорту заради  миру та 
розвитку

7 квітня  —   День здоров’я; Міжнародний день пам’яті 
про геноцид у Руанді; Благовіщення Пре-
святої  Богородиці

9 квітня  —  Вербна неділя
12 квітня  —   День працівників ракетно-космічної галузі 

України; Міжнародний день польоту люди-
ни в космос

15 квітня  —  День довкілля
16 квітня  —  Великдень
17 квітня  —  День пожежної охорони
18 квітня  —  День пам’яток історії та культури
21 квітня  —   100 років з часу початку роботи Всеу-

країнського конгресу, першого представ-
ницького форуму українського руху (19—
21.04.1917)

22 квітня  —  Міжнародний день матері-Землі
23 квітня  —  Всесвітній день книги й авторського права
24-30 квітня  — Всесвітній тиждень імунізації
25  квітня  —   Всесвітній день боротьби із захворюванням 

на малярію
26 квітня  —   День Чорнобильської трагедії; Міжнарод-

ний день інтелектуальної власності
28 квітня  —   День охорони праці; Всесвітній день охоро-

ни праці
29 квітня  —   День пам’яті усіх жертв застосування ядер-

ної зброї
30 квітня  —  Міжнародний день джазу

НАШ КАЛЕНДАР

сПіВчуТТя

Мокрий квітень, сухий май — 
на все збіжжя урожай
ТРАДИЦіЇ. У Чистий четвер потрібно очищатися  
від усякого непотребу

«Союз бірж України» висловлює глибокі співчуття рідним 
та близьким з приводу смерті 

КРАмАРЕНКА Леоніда Віталійовича, 
генерального директора Товарної біржі «Кіровоградська 
аграрна біржа».

У пам’яті всіх, хто працював разом з Леонідом Віталійови-
чем, він залишиться принциповим і чуйним керівником, лю-
диною, яка вірно служила обраній справі.
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