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КУРси ВалЮт/БаНКІВсЬКІ МЕтали  встановлені Національним банком України на 31 жовтня 2017 року
USD 2682.9390 EUR 3115.4288 RUB 4.6360 / AU 341269.84 AG 4489.90 PT 246025.51 PD 260781.67

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

ДОВКІЛЛЯ ОРІЄНТИР

7

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
pr

o1
00

ne
w

s.
in

fo

Черкаські депутати різних рівнів 
вважають неприпустимим створення 
національного природного парку 
«Холодний Яр» без погодження 
з місцевими громадами

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Стратегії імплементації положень 
директив та регламентів Європейського Союзу 
у сфері міжнародного морського та внутрішнього 
водного транспорту («дорожньої карти»)»
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3Міністр соціальної політики про підвищення 
гарантій пенсійного забезпечення й мотивацію 
до участі в пенсійному страхуванні

ВиконаВчий директор 
національного комітету 
з промислоВого розВитку 
україни анатолій гірШФельд: 
«Українські замовники 
мають надавати 
перевагу національним 
виробникам»
Закупівлі за бюджетні кошти в багатьох країнах — по

тужний інструмент економічного зростання. І в час, 
коли Україна живе в очікуванні чергового траншу МВФ 
обсягом 1,9 мільярда доларів, доречно згадати, що сумар
на вартість укладених договорів у межах публічних заку
півель за минулий рік досягла вже 10,4 мільярда доларів. 
Якщо змусити працювати гроші платників податків на ві
тчизняну економіку, а не сприяти їх виведенню за кор
дон, купуючи імпортні товари, можна значно скоротити 
залежність від зовнішнього фінансування. Що заважає 
використовувати публічні закупівлі в інтересах націо
нальної індустрії? Як подолати перешкоди? Про це «УК» 
розповів виконавчий директор Національного комітету з 
промислового розвитку України Анатолій ГІРШФЕЛЬД.

УК Дедалі частіше держзамовники фігурують у сканда-
лах, пов’язаних із закупівлями. Чому профільний закон 
не ставить заслону зловживанням? 
— Передусім зверну увагу на те, що в українському пра
вовому регулюванні панує принцип: «дозволено все, що 
не заборонено законом». Нераціональне витрачання бю
джетних коштів та афера на кшталт закупівель пали
ва для Міноборони — не нове явище. Аналогічний ви
падок був у березні 2015 року, коли МОУ також 
уклав контракт на постачання дизпалива з фірма
мипосередниками за завищеними на 25% цінами. 

ЦИТАТА ДНЯ

андрій реВа:

ЦИФРА ДНЯ

1,919 млрд дол.  
становив профіцит платіжного балансу 

країни за 9 місяців. Це майже вдвічі 
перевищує торішній аналогічний показник

«Нам вдалося 
запровадити 

автоматичний 
перерахунок та нову 
справедливу формулу 
нарахування пенсій з 

диференційованим 
підходом».

плюси і мінуси 
дистанційної роботи 
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ФРІЛАНС. Понад 50% пошукачів вакансій в Україні 
хочуть і готові працювати віддалено

експорт істотно випереджає імпорт 
АПК. Експорт сільськогосподарської продукції за 9 місяців 

року зріс на 24,3% порівняно з відповідним періодом 2016-го 
і становив 13,07 мільярда доларів, або 41,7% загального екс-
порту України.

«Географія основних регіонів-імпортерів вітчизняної аграрної 
та харчової продукції за вказаний період не змінилася. Найбіль-
ше ми експортували до країн Азії на суму 5,525 мільярда дола-
рів. На другому місці — країни ЄС — 4,177 мільярда доларів, 
третю сходинку посідають країни Африки — 1,997 мільярда до-
ларів», — наводить дані заступник міністра аграрної політики та 
продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева. 

Найвагомішими у структурі експорту стали соняшникова 
олія — 24,8%, кукурудза — 18%, пшениця та суміш пшениці 
і жита — 14,45%, соя — 4,84%, ячмінь — 4,6% і насіння ріпа-
ку — 4,6%.

«Значно зріс експорт окремих товарних позицій порівняно з по-
переднім роком. Наприклад, бобових, овочів свіжих або охолодже-
них — на суму 20,9 мільйона доларів, масла вершкового та інших 
жирів, вироблених із молока, — на 64,2 мільйона доларів, ялови-
чини мороженої — на 34,1 мільйона доларів. Експорт абрикос, ви-
шень, персиків, слив зріс майже у 8,4 раза і становив 6,4 мільйо-
на доларів», — цитує прес-служба Мінагрополітики слова фахівця. 

Імпорт сільськогосподарської продукції за цей період зріс 
на 6,7% порівняно з аналогічним періодом торік, або на 201 
мільйон доларів. Він становив 3,202 мільярда доларів. А най-
більшу питому вагу у структурі імпорту основних видів продук-
ції аграрного сектору мають: риба, ракоподібні та молюски — 
9,4%, тютюн і вироби з нього — 9,1%, плоди, горіхи і цедра — 
9%, олія — 5,2%, какао-боби, продукти з них, шоколад — 4,8%, 
кава, чай, прянощі — 4,2%, зернові злаки — 4,1%.
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орієнтир № 40
55 Розроблення та прийняття нормативно- 

правових актів Мінінфраструктури та 
МОН, щодо підвищення кваліфікації мо-
ряків відповідно до Директиви 2008/106/
ЄС та Міжнародної конвенції про підго-
товку і дипломування моряків та несення 
вахти 1978 року

МОН 
Мінінфраструк-
тури

2017 рік наближення зако-
нодавства Украї-
ни до законодав-
ства ЄС

–“–

Директива 2000/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 листопада 2000 р.  
про портове приймальне обладнання з прийому відходів з суден та залишків вантажу

56. Розроблення та прийняття нормативно-
правового акта Мінінфраструктури щодо 
обов’язкового оснащення морських пор-
тів і морських терміналів, відкритих  
для міжнародного сполучення, плавучи-
ми та стаціонарними спорудами для при-
ймання суднових відходів, мінімально-
го переліку та технічних параметрів таких 
споруд, а також щодо розроблення  
та впровадження у морських портах  
планів поводження з відходами з суден  
та залишками вантажу відповідно до ви-
мог міжнародних договорів України  
та Директиви 2000/59/ЄС

Мінінфраструк-
тури

–“– –“– набрання чин-
ності відповідним 
нормативно-пра-
вовим актом Мі-
нінфраструктури

57. Розроблення та прийняття нормативно- 
правового акта Мінінфраструктури,  
що стосується оплати послуг  
з приймання суднових відходів і залиш-
ків вантажу у морських портах і мор-
ських терміналах, зокрема методики роз-
рахунку ставок портових зборів, що роз-
робляється відповідно до статті 22 Зако-
ну України «Про морські порти України», 
а також внесення змін до Порядку справ-
ляння та розмірів ставок портових збо-
рів, затвердженого наказом  
Мінінфраструктури від 27 травня  
2013 р. № 316

Мінінфраструк-
тури

2018 рік приведення зако-
нодавства Украї-
ни у відповідність 
з міжнародними 
договорами Укра-
їни і наближення 
його до законо-
давства ЄС

набрання чин-
ності відповідним 
нормативно-пра-
вовим актом Мі-
нінфраструктури

58. Розроблення та внесення на розгляд  
Кабінету Міністрів України проекту  
законодавчого акта або забезпечення  
супроводження відповідного  
законопроекту під час розгляду у Верхо-
вній Раді України, зокрема внесення змін  
до Закону України «Про морські порти 
України», що стосуються обов’язків  
морських портів і морських терміналів  
забезпечувати приймання з суден  
суднових відходів і залишків вантажу  
відповідно до Міжнародної конвенції  
по запобіганню забрудненню з суден 
1973 року, зміненої Протоколом 1978 ро-
ку до неї, та Директиви 2000/59/ЄС

–“– –“– –“– набрання чиннос-
ті законодавчим 
актом

59. Розроблення та прийняття проекту нор-
мативно-правового акта Мінінфраструк-
тури про внесення змін до наказу Мін-
трансу від 10 квітня 2001 р. № 205 «Про 
затвердження Правил реєстрації опера-
цій зі шкідливими речовинами на суднах, 
морських установках і в портах України»

Мінінфраструк-
тури 
Мінприроди

2017 рік приведення зако-
нодавства Украї-
ни у відповідність 
з міжнародними 
договорами Укра-
їни і наближення 
його до законо-
давства ЄС

набрання чин-
ності відповідним 
нормативно-пра-
вовим актом Мі-
нінфраструктури

Директива Ради № 92/29/ЄЕС від 31 березня 1992 р. про мінімальні вимоги  
щодо безпеки та здоров’я з метою покращення медичного обслуговування на борту суден

60. Розроблення та прийняття проекту  
нормативно-правового акта  
Мінінфраструктури про внесення змін  
до Правил контролю суден з метою  
забезпечення безпеки мореплавства,  
затверджених наказом Мінтрансу  
від 17 липня 2003 р. № 545, у частині об-
сягу та періодичності здійснення контро-
лю державою прапора українських суден

Мінінфраструк-
тури

2018 рік –“– –“–

61. Розроблення та прийняття проекту  
нормативно-правового акта  
Мінінфраструктури про внесення змін  
до Порядку визначення мінімального 
складу екіпажу судна, затвердженого на-
казом Мінінфраструктури  
від 10 листопада 2014 р. № 575,  
у частині стосовно вимоги щодо наяв-
ності на борту відповідних українських 
суден суднового лікаря

–“– –“– –“– –“–

62. Розроблення та внесення на розгляд  
Кабінету Міністрів України проекту  
нормативно-правового акта Кабінету  
Міністрів України з метою визначення  
процедури надання медичних  
консультацій з берега (за допомогою  
засобів радіозв’язку) станціями екстреної 
(швидкої) медичної допомоги  
та центрами екстреної медичної  
допомоги і медицини катастроф, а також 
доставки на судно відсутніх на борту лі-
ків, медичного обладнання та протиотрут  
під час лиха на морі

Мінінфраструк-
тури 
МОЗ

2018 рік приведення зако-
нодавства Украї-
ни у відповідність 
з міжнародними 
договорами Укра-
їни і наближення 
його до законо-
давства ЄС

набрання чин-
ності відповідним 
нормативно-пра-
вовим актом Ка-
бінету Міністрів 
України

63. Розроблення та прийняття проекту  
спільного нормативно-правового акта  
Мінінфраструктури та МОЗ, що стосуєть-
ся забезпечення українських морських 
суден та їх рятувальних засобів медични-
ми засобами (ліками, медичними прила-
дами та устаткуванням, а також протио-
трутами), відповідно до Директиви  
№ 92/29/ЄЕС

Мінінфраструк-
тури 
МОЗ 
Держрибагент-
ство

–“– –“– набрання чин-
ності відповідним 
нормативно-пра-
вовим актом Мі-
нінфраструктури 
та МОЗ

Загальні заходи, спрямовані на реалізацію Стратегії

64. Посилення кадрового потенціалу органів  
виконавчої влади для проведення аналі-
тичної та нормотворчої роботи у сфері 
внутрішнього водного транспорту шля-
хом створення Державної служби  
морського і річкового транспорту,  
покладення на неї функцій з розроблен-
ня пропозицій щодо вдосконалення  
законодавчих актів, актів Президента  
України та Кабінету Міністрів України, ін-
ших нормативно-правових актів, приве-
дення їх у відповідність з міжнародни-
ми договорами України та актами зако-
нодавства ЄС

Мінінфраструк-
тури 
Мінекономроз-
витку 
Мінфін  
Мін’юст

2017—2018 
роки

приведення сис-
теми державно-
го управління 
морським і річ-
ковим транспор-
том у відповід-
ність із світовою 
та загальною єв-
ропейською прак-
тикою 

утворення Дер-
жавної служби 
морського і річко-
вого транспорту

65. Розроблення та прийняття проекту  
нормативно-правового акта Мінінфра-
структури щодо удосконалення нор-
мативно-правової роботи на морсько-
му і річковому транспорті шляхом ви-
значення:
порядку складення і затвердження що-
річного переліку законодавчих та інших 
нормативно-правових актів, які підляга-
ють розробленню;
джерел фінансування розробки за раху-
нок коштів державного бюджету, підпри-
ємств, установ і організацій галузі;
організаційних засад замовлення та при-
йняття розробок (з обов’язковою умо-
вою супроводу розробником їх впрова-
дження)

Мінінфраструк-
тури 
Мінекономроз-
витку 
Мінфін

2017 рік вироблення по-
стійного механіз-
му оновлення на-
ціональної зако-
нодавчої і підза-
конної норматив-
но-правової ба-
зи, своєчасної її 
адаптації до між-
народних догово-
рів України і зако-
нодавства ЄС

набрання чин-
ності відповідним 
нормативно-пра-
вовим актом Мі-
нінфраструктури

66. Створення умов, у тому числі із залучен-
ням допомоги ЄС у вигляді консультацій 
та фінансових ресурсів для:
підготовки і перегляду законодавчих та 
підзаконних нормативно-правових актів, 
навчальних програм;
перегляду офіційних текстів міжнарод-
них договорів України, актів законодав-
ства ЄС, що викладені українською мо-
вою, консолідації з текстами офіційних 
видань із залученням проектів технічної 
допомоги;
проведення навчання та підвищення ква-
ліфікації персоналу органів виконавчої 
влади, підприємств, установ, організацій 
у сфері морського і річкового транспорту 
в навчальних закладах країн – членів Єв-
ропейського Союзу;
проведення семінарів та тренінгів із спе-
ціалістами Європейського Союзу для об-
міну досвідом та розроблення процедур 
щодо імплементації актів законодавства 
ЄС та міжнародних організацій

Мінінфраструк-
тури 
МЗС

2019 рік прискорення ви-
роблення постій-
ного механіз-
му оновлення на-
ціональної зако-
нодавчої і підза-
конної норматив-
но-правової ба-
зи, своєчасної її 
адаптації до між-
народних догово-
рів України і зако-
нодавства ЄС

звіти про резуль-
тати консульта-
ційної та фінансо-
вої допомоги, яку 
отримано

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 11 жовтня 2017 р. № 747-р
ПЕРЕЛІК 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 269 «Про схвалення розроблених Міністер-

ством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері дипломування моряків на морському 
та річковому транспорті» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 26, ст. 762).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 270 «Про схвалення розроблених Міністер-
ством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері охорони навколишнього природного 
середовища на морському та річковому транспорті» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 26, ст. 763).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 271 «Про схвалення розробленого Міністер-
ством інфраструктури плану імплементації Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 
р. про формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів, яка ска-
совує Директиву 2002/6/ЄС» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 26, ст. 764).

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 «Про схвалення розроблених Міністер-
ством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому 
транспорті» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 28, ст. 816).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 298 «Про схвалення розроблених Міністер-
ством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері організації перевезень на внутрішніх 
водних шляхах» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 28, ст. 817).

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 343 «Про схвалення розроблених Міністерством 
інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері правил і стандартів для інспектування та ор-
ганізації огляду суден на морському та річковому транспорті» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 887).

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 402 «Про схвалення розроблених Міністерством 
інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері організації робочого часу моряків» (Офіцій-
ний вісник України, 2015 р., № 35, ст. 1041).

Херсонський міський суд Херсонської області викли-
кає як відповідача Гранченка Ігоря Петровича, 01.05.1975  
року народження, останнє відоме місце проживання:  
м. Херсон, вул. Пестеля, буд. 1, у судове засідання для роз-
гляду цивільної справи за позовною заявою Богомолова Ле-
оніда Федоровича в інтересах Запорожченка Валерія Вікто-
ровича до Гранченка Ігоря Петровича про стягнення заборго-
ваності за договором позики.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського 
міського суду Херсонської області 09.11.2017 року об 11.40 
годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 по-
верх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа бу-
де розглянута в його відсутність за наявними в ній доказами.

Суддя С. І. Майдан

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Пе-
тюшеву Нану Миколаївну як обвинувачену на 09 год. 30 
хв. 6 листопада 2017 року в справі за обвинуваченням 
Петюшевої Нани Миколаївни, 18.03.1958 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення (злочи-
ну), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України за адресою:  
м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О. В.

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті викликає Сидоренко Ганну Євгенівну як відповіда-
чку в судове засідання для розгляду цивільної справи  
ЄУ № 420/1408/17 (Провадження № 2/420/539/17) за по-
зовом ТОВ «Фінансова компанія «Позика» до Сидоренко 
Ганни Євгенівни про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 14 листопада 2017 року о 15 год. 30 хв. (резерв-
на дата судового засідання — 20 листопада 2017 року о 
08 год. 30 хв.) у приміщенні Новопсковського районного 
суду Луганської області за адресою: вул. Українська, 28, 
смт Новопсков Луганської області.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. С. Стеценко

Орджонікідзевський районний суд м. Харко-
ва викликає Губіна Владислава Валерійовича, 
08.12.1974 року народження, як обвинуваченого 
в судове засідання на 11.00 годину 06.11.2017 ро-
ку по кримінальному провадженню № 644/5100/17;  
№/п 1-кп/644/552/17 у відношенні Губіна Владисла-
ва Валерійовича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. 
Місцезнаходження суду: м. Харків, просп. Архітекто-
ра Альошина, 7, каб. № 23.

Суддя Г. В. Матвієвська

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова по-
відомляє Маценка Сергія Миколайовича, що 30 лис-
топада 2017 року о 15.00 у приміщенні Орджонікі-
дзевського районного суду м. Харкова (пр. Архітек-
тора Альошина, 7, каб. №23) відбудеться судове за-
сідання по цивільній справі за позовом Маценко Юлії 
Олександрівни до Маценка Сергія Миколайовича 
(справа №644/4995/17, н.п. 2/644/2275/17).

У разі неявки справу буде розглянуто за Вашої від-
сутності.

Суддя Г. В. Матвієвська

Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
обвинуваченого Няньчура Сергія Миколайовича для роз-
гляду кримінального провадження з дозволом на здійснен-
ня спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР 
за № 42017010000000061 відносно Няньчура Сергія Микола-
йовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове 
засідання відбудеться 08.11.2017 об 11 год. 50 хв. у примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань № 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинувачену Градову Ольгу Григорівну для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002707 відносно Градової Ольги Григо-
рівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання відбудеться 08.11.2017 року о 12 год. 00 
хв. у приміщенні Святошинського районного суду міста Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал с/з № 2.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Скорін

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квіт-
ня 1975 року народження, викликається о 10.30 годині 
6 листопада 2017 року, о 10.00 год. 9 листопада 2017 ро-
ку до Куп’янського міськрайонного суду Харківської об-
ласті за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 
1-го Травня, 27-а, для проведення спеціального судово-
го засідання в провадженні №1-кп/628/156/17, справа  
№ 628/468/17. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя Коваленко О. А.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 34) викликає на 10.11.2017 

року на 12 год. 15 хв. Панфілова Леоніда Дмитровича як відповідача у цивільній справі № 760/4326/17 за 

позовом Національної академії внутрішніх справ до Панфілова Леоніда Дмитровича про відшкодування ви-

трат, пов’язаних з утриманням у навчальному закладі.
Суддя О.М. Букіна

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

Обвинувачений Левенець Ігор Вікторович, який народився 16 травня 1981 року, зареєстрований 
за адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 40, кв. 304, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання, яке відбудеться 08.11.2017 року об 11 годині 00 хвилин в залі судових засідань  
№ 130 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судо-
вому засіданні як обвинувачений.           Суддя Попревич В.М.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Національний  банк  України 
Звіт про фінансовий стан

(у мільйонах гривень)
№   

ряд-
ка

Найменування статті 01/10/2017 01/01/2017

I. АКТИВИ
1 Кошти та депозити  

в іноземній валюті  
та банківських металах

23 266 50 958

2 Цінні папери нерезидентів 371 984 275 329
3 Авуари в СПЗ 73 183 73 546
4 Монетарне золото 26 678 24 353
5 Цінні папери України 376 297 394 454
6 Кредити банкам та іншим 

позичальникам
28 486 35 456

7 Внутрішній державний 
борг

1 998 2 002

8 Внески в рахунок  
квоти МВФ

75 407 73 538

9 Основні засоби  
та нематеріальні активи

5 457 5 861

10 Інші активи 6 347 5 083
Усього активів 989 103 940 580

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
11 Банкноти та монети в 

обігу 
330 005 341 059

12 Кошти банків 45 814 44 305
13 Кошти державних та ін-

ших установ
98 932 48 518

14 Зобов’язання  
з перерахування прибутку 
до бюджету

14 379 44 379

15 Депозитні сертифікати,  
що емітовані Національ-
ним банком України 

36 836 68 167

16 Кредити отримані 2 652 -
17 Зобов’язання перед МВФ, 

крім зобов`язань зі спла-
ти внеску за квотою

198 178 169 757

18 Боргові зобов’язання  
на користь МВФ зі сплати 
внеску за квотою

75 407 73 538

19 Інші зобов’язання 3 298 3 231
Усього зобов’язань 805 501 792 954

III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
19 Статутний капітал 100 100
20 Загальні  та інші резерви 54 810 54 261
21 Резерви  переоцінки  

активів і зобов’язань 
128 692 93 265

Усього власного капіталу 183 602 147 626
Усього пасивів 989 103 940 580

 
В.о. Голови                               Я. В. Смолій
Заступник директора
Департаменту бухгалтерського  
обліку — начальник управління               Л. П. Снігурська 

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Колесникову Марину Віталіївну (Лу-
ганська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. Севасто-
польська, буд. 36) про ухвалення заочного рішення від 
4 жовтня 2017 року по справі № 428/8049/17 за позо-
вом Колесникова Дмитра Михайловича до Колесни-
кової Марини Віталіївни про розірвання шлюбу.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку 
може бути подано протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя Д. Б. Баронін

 Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільну справу про стягнення забор-
гованості за позовом ТОВ ФК «Позика» до відпові-
дача Явряна Самвела Мкртічовича, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, 
вул. Бєлінського, буд. 20, викликається 21 листопа-
да 2017 року о 10 год. 00 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Василівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Чабана Артема Олександровича, 13 бе-
резня 1982 року народження, у судові засідання по 
кримінальному провадженню № 1-кп/311/249/2017 
відносно Чабана Артема Олександровича, у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, які відбудуться 23.11.2017 року об 11.00 год., 
04.12.2017 року о 10.00 год., 23.01.2018 року о 10.00 
год., 13.02.2018 року о 10.00 год. у приміщенні су-
ду за адресою: вул. Державна, 2, м. Василівка Запо-
різької області.

Суддя Носик М. А.

Коропський районний суд Чернігівської області 
(вул. Кибальчича, 12, смт Короп Чернігівської облас-
ті, 16200) викликає в судове засідання на 10.30 годи-
ну 21 листопада 2017 року Рогача Юрія Ярославови-
ча, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. 
Марганецька, 22, як відповідача по цивільній спра-
ві за позовом Рогач Анастасії Миколаївни до Рогача 
Юрія Ярославовича про стягнення аліментів.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відпові-
дача, суд відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України, 
справу розглядатиме за наявними матеріалами в за-
очному порядку на підставі наявних у ній доказів.

Суддя О. П. Грушко

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізь-
кої області повідомляє Гука Ігоря Володимировича 
(останнє відоме місце проживання: Запорізька об-
ласть, м. Мелітополь, вул. Університетська, 35/35), 
що 14 листопада 2017 року о 13.30 год. у приміщен-
ні суду за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, 
буде слухатись обвинувальний акт в кримінально-
му провадженні відносно Гука І.В. за ч. 3 ст. 368 КК 
України.

З опублікуванням оголошення про виклик Гук І. В. 
по даній справі вважається повідомленим про час та 
місце розгляду справи і у випадку неявки справа під-
лягає розгляду за його відсутності.

Суддя Редько О. В.

Козелецький районний суд Чернігівської області викли-
кає відповідача Запеку Ігоря Михайловича, 5 березня 1991 
року народження, останнє відоме місце проживання якого:  
с. Патюти, вул. Мартиненка, 35, Козелецького району Черні-
гівської області, у судове засідання на 09.30 годину 15 лис-
топада 2017 року (17000, смт Козелець, вул. Свято-Преобра-
женська, 7, Чернігівської області) у цивільній справі за позо-
вом Запеки Юлії Олександрівни до Запеки Ігоря Михайлови-
ча про розірвання шлюбу.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про день, час і місце розгляду спра-
ви. У разі неявки відповідача в судове засідання справа мо-
же бути розглянута за його відсутності.

Суддя Соловей В. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Ру-
мянцеву Ксенію Валеріївну як відповідачку по ци-
вільній справі № 2/756/1474/17 за позовом Товари-
ства з додатковою відповідальністю «Страхова ком-
панія «Глобал Гарант» до Румянцевої Ксенії Валеріїв-
ни про стягнення страхового відшкодування в поряд-
ку регресу, у судове засідання на 15 березня 2018 р. 
об 11 год. 00 хв.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27, 
суддя Луценко О. М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини 
неявки в судове засідання, справа буде розглянута за 
вашої відсутності за наявними в ній доказами відпо-
відно до ст. 169 ЦПК України.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 06.10.2017 року призначено судове 
засідання в порядку спеціального судового проваджен-
ня по кримінальному провадженню відносно Полтораць-
кої Ірини Іванівни, яка обвинувачується у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 14.00 год. 23 листопа-
да 2017 p., на 09.30 год. 24 листопада 2017 р.

До суду як обвинувачена викликається Полторацька 
Ірина Іванівна. Судове засідання відбудеться 23 листопа-
да 2017 року о 14.00 год., 24 листопада 2017 року о 09.30 
год. у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 303.

Суддя Троценко Т. А.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться обвинувальний акт 
у кримінальному провадженні відносно Мазіна Вади-
ма Миколайовича у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Як обвинувачений викликається Мазін Вадим Ми-
колайович у підготовче судове засідання, яке при-
значено на 10 год. 00 хв. 17 листопада 2017 року та 
відбудеться в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду Запорізької області за адресою: вул. Кон-
сульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Білоусова О. М.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Скучип-
ця Тараса Станіславовича (останнє відоме місце проживан-
ня: м. Львів, вул. Пасічна, 42/11), як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 2/463/1617/2017 (463/3796/17) 
за позовом Скучипець Оксани Станіславівни до Скучипця Та-
раса Станіславовича, третя особа: Дяків Роман Ярославович, 
про визначення частки у праві спільної сумісної власності, 
що відбудеться 23 листопада 2017 р. об 11 год. 00 хв. у при-
міщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, 
зал судових засідань №10.

У разі неявки відповідача на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Гирич С. В.

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмут пові-
домляє, що розгляд апеляційної скарги прокурора Рега-
на Ю. А. на вирок Селидівського міського суду Донецької 
області від 12 червня 2017 року, у кримінальному прова-
дженні, внесеному в ЄРДР за № 42015050000000629 від 
09.11.2015 року за ч. 1 ст. 2583 КК України щодо Якубов-
ського Едуарда Миколайовича, 16 вересня 1959 року на-
родження, який мешкає за адресою: м. Донецьк, вул. Ар-
тема, 80, призначений на 7 листопада 2017 року об 11.00 
годині.

Обвинуваченого Якубовського Е.М. просимо з’явитися 
в судове засідання на зазначену дату за адресою: м. Бах-
мут, вул. Свободи, 10.

Суддя Д. О. Круподеря

Балтський районний суд Одеської області викли-
кає в судове засідання відповідача Тищенка Володи-
мира Вікторовича для розгляду цивільної справи за 
позовом Тищенко Л. В. про розірвання шлюбу. Су-
дове засідання відбудеться 15.11.2017 року о 09.00 
год. у приміщенні Балтського районного суду. У ра-
зі неявки в судове засідання відповідача справа мо-
же бути розглянута за його відсутності за наявними 
в ній доказами.

Суддя О. М. Ільніцька

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового розгляду

Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 року на-
родження, відповідно до вимог ст. 314 КПК України викликаєть-
ся на 09.00 годину 7 листопада 2017 року до Куп’янського міськра-
йонного суду Харківської області за адресою: Харківська область,  
м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 27-а, для проведення підготовчо-
го судового засідання у провадженні № 1-кп/628/165/17, справа 
№628/129/17. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду пе-
редбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваче-
ної передбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя А. О. Шиховцова

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судо-
ве засідання Куприйчука Василя Леонтійовича як відпові-
дача по цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «КИЇВЕНЕРГО» до Куприйчука Василя Ле-
онтійовича про стягнення заборгованості за надані послу-
ги з центрального опалення та постачання гарячої води, яке 
відбудеться 07.12.2017р. о 15.00 год. за адресою: м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до суду 
обов’язкова. У разі неявки справа буде розглядатися за на-
явними в ній доказами.

Суддя Піхур О. В.

Васильківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Губрієнка Миколу Васильовича, як відповідача в ци-
вільній справі за позовом Корнієнко Надії Андріївни до Гу-
брієнка Миколи Васильовича про припинення права спільної 
часткової власності та визнання права власності.

Судове засідання відбудеться 8 листопада 2017 року об 11 
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Васильків, вул. 
Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбуватиметь-
ся за його відсутністю. Суд роз’яснює відповідачу обов’язок 
повідомлення про причини неявки.

Суддя С. В. Корнієнко

Троїцький районний суд Лу-
ганської області повідомляє, 
що 27.07.2017 року по цивільній 
справі № 433/1321/16-ц за позо-
вом КС «Імперіал ЛТД» до Моз-
гової Світлани Леонідівни про 
розірвання кредитних договорів 
було ухвалено заочне рішення.

Позовні вимоги було задово-
лено у повному обсязі.

 Суддя О. І. Суський 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області викликає обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України Рибіна Юрія Володимировича, 08.12.1983 року 
народження, який зареєстрований за адресою: смт Біло-
горівка, вул. Миру, 2, кв. 8, Попаснянського району Лу-
ганської області, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 21 листопада 2017 року о 09 год. 00 хв. у залі 
судових засідань Тернопільського міськрайонного суду 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очі-
кувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Рибіна Ю. В. у судове 
засідання, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Т. Багрій

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України Баркова 
Сергія Миколайовича, 28.10.1973 року народження, який за-
реєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Володимирська, 
35, у судові засідання, які проводитимуться в порядку спеці-
ального судового провадження та відбудуться 21 листопада 
2017 року о 10 год. 00 хв. та 12 грудня 2017 року о 09 год. 45 
хв. у залі судових засідань Тернопільського міськрайонного 
суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очі-
кувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Баркова С.М. у судові засі-
дання, оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Т. Багрій

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Уржумової Наталії Валеріївни, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання ви-
кликається Уржумова Наталія Валеріївна, 21.02.1972 
р.н., обвинувачена у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, яке відбудеться 7 листопада 2017 року о 16.30 
год. у приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4,  
під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Соколову Ірину Олександрів-
ну для розгляду кримінального провадження з до-
зволом на здійснення спеціального судового прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000004015 
відносно Соколової Ірини Олександрівни, обвинуваче-
ної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України та повідомляє, що підготовче судове засідан-
ня відбудеться 08.11.2017 р. о 14 год. 00 хв. у примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судо-
вих засідань № 5.

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.

Суддя Бандура І. С.

Чугуївський міський суд Харківської області викликає у судове засідання 
Нестерову Раїсу Миколаївну, 01.02.1961 р.н., яка проживає за адресою: Доне-
цька обл., Харцизький р-н, с. Зуївка, вул. Леніна, 70, як відповідача по цивіль-
ній справі № 636/1676/17 за позовом Василенка Олега Олександровича до Не-
стерової Раїси Миколаївни та Василенко Лариси Петрівни, третя особа: Чугу-
ївська державна нотаріальна контора, про визнання права власності на спад-
кове майно в порядку спадкування за заповітом після смерті 25.12.1996 р. ба-
бусі Василенко Марії Андріївни та після смерті 18.08.2016 р. батька Василен-
ка Олександра Миколайовича, призначене на 10 листопада 2017 р. о 08.30. 

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Чугуївського міського суду в за-
лі №2 за адресою: 63503, м. Чугуїв Харківської обл., пл. Соборна, 2. У разі не-
явки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наяв-
них доказів.

Суддя З. І. Гуменний

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Васильєва Олександра Модестовича для розгляду кримінально-
го провадження з дозволом на здійснення спеціального судового про-
вадження, внесеного до ЄРДР за № 42016010000000247 відносно Ва-
сильєва Олександра Модестовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання відбудеться 08.11.2017 р. о 10 год. 50 хв. у приміщенні 
Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Жилянська, 142, зал судових засідань № 1.

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

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену 
Альошину Світлану Михайлівну для розгляду кримінального провадження 
з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного 
до ЄРДР за № 42016000000004018 відносно Альошиної Світлани Михайлів-
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 08.11.2017 р. 
о 15 год. 00 хв. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, залі судових засідань № 5.

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

Суддя Бандура І. С.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача Оргілом 
Сукхее (останнє відоме місце проживання: 02232, м. Київ, просп. Мая-
ковського, буд. 54/9, кв. 239) у зв’язку з розглядом цивільної справи за 
позовом Свириденко Світлани Миколаївни до Оргілом Сукхее про розі-
рвання шлюбу на 26.12.2017 року о 09.20 год. за адресою: м. Київ, пр-т 
Маяковського, 5-В, каб. 36.

У разі неявки відповідача або представника відповідача в судове за-
сідання без поважних на те причин, справа буде розглянута за його від-
сутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя І. В. Клочко

Лисичанський міський суд Луганської області повідомляє, що 8 трав-
ня 2017 року було винесено заочне рішення по справі № 415/193/17, прова-
дження №2/415/428/17 за позовом Селіванової Інни Вікторівни до Селіванова 
Ігоря Володимировича про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування жилим приміщенням, третя особа: Шеремет Олена Ігорівна.

Позовні вимоги задоволено у повному обсязі.
Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмо-

вою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня розміщення в га-
зеті оголошення про розгляд справи.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Обухівський районний суд Київської області по цивільним справам 
2-688/17, 2-1216/17 за позовом Глущенка Олега Вікторовича викли-
кає як відповідача Щербакова Євгена Володимировича на 22 листопада 
2017 року о 09 годині 30 хвилин та 10 годині 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Потабенко Л. В. у 
приміщенні Обухівського районного суду Київської області за адресою: 
Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута 
в його відсутність на підставі наявних у ній доказів.
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оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Запрошення до участі у тендері  
Україна 

Проект: Другий Проект Розвитку Міської Інфраструктури (UIP-2) 
Позика №8391-UA 

Контракт №CHS-ICB-03 
«Технічне переоснащення автоматизованої системи управління технологічними 

процесами (АСУТП) з використанням SCADA»
1. Це Запрошення до участі у тендері видається слідом за  Загальним повідомленням про 

закупівлі відносно цього  проекту, опублікованим у «Development Business», 05 серпня 2014 р.
2. Україна отримала позику від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку для реаліза-

ції проекту «Другий Проект Розвитку Міської Інфраструктури» та має намір використати част-
ку надходжень за  цією позикою на виконання платежів в рамках контракту «Технічне перео-
снащення автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУТП) з викорис-
танням SCADA», No.CHS-ICB-03.

3. Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради цією об’явою 
запрошує прийнятних учасників тендеру  надати свої запечатані тендерні пропозиції на техніч-
не переоснащення автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУТП) з 
використанням SCADA.

4. Тендер буде проведено за процедурами Міжнародних конкурсних торгів, наведеними у  
Посібнику Світового Банку: «Закупівля товарів, робіт і неконсультаціонних послуг за позиками 
МБРР та кредитами МАР і грантами позичальників Світового банку» в редакції січня 2011 ро-
ку, переглянутій у липні 2014 року.  До участі в тендері допускаються всі Учасники тендера з 
прийнятних країн згідно з Посібником.

Кваліфікаційні вимоги для Учасників торгів, у тому числі спільних підприємств, субпідряд-
ників або продавців:

Середньорічний оборот будівництва: Мінімальний середньорічний оборот в проектуван-
ні, постачанні та монтажу обладнання повинен складати 7,4 мільйонів доларів США (USD 7.4 
$ мільйонів), вирахуваний як сукупні платежі, гарантовано отримані для дійсних контрактів 
або завершених протягом останніх трьох (3) років (2014 — 2016) до кінцевої дати подан-
ня пропозиції.

Фінансові можливості: Учасник торгів повинен продемонструвати доступ до, або наявність 
фінансових ресурсів: ліквідні активи, невитрачені реальні активи, кредитні лінії та інші фінан-
сові кошти, відмінні від будь-яких інших авансових платежів за контрактами, які повинні від-
повідати: 

 (i) наступній вимозі до грошового потоку: два мільйони шістсот тисяч доларів США  (USD 
2 600 000); та 

(ii) повним потребам грошового потоку для цього контракту і його поточних зобов’язань.
Загальний досвід будівництва: Досвід у Контрактах з проектування, постачання, монтажу 

обладнання у ролі основного підрядника, субпідрядника чи організаційного підрядника при-
наймні за останні шість (6) років, починаючи з 1 січня 2011 року.

Специфічний досвід: а) Участь як підрядника, учасника спільного підприємства, організа-
ційного підрядника або субпідрядника, протягом, принаймі  в 1 (одному) контракті за останні 5 
(пять) років, вартістю принаймі три мільйони доларів США (USD $ 3 000 000), 

або у 2 (двох) контрактах за останні 5 (п’ять) років загальною вартістю принаймі три міль-
йони пятсот тисяч доларів США (USD $ 3 500 000), які були успішно і відповідно завершені і 
які подібні запропонованому проекту — на проектування, постачання, монтаж,  технічне пе-
реоснащення автоматизованої системи управління технологічними процесами з використан-
ням SCADA.

b) Для вищеперерахованих або інших контрактів, виконаних в період, передбачених в п.(а), 
мінімальний досвід в наступних ключових операціях: проектування, постачання і монтаж сис-
тем диспетчеризації і автоматизації управління насосними станціями водопостачання і /або/ 
водовідведення.

Історія судових спорів: Не було невиконаного контракту протягом останніх пяти (5) років 
до кінцевої дати подачі пропозицій.  

Усі спірні справи, які розглядаються в судовому порядку, в сукупності, не повинні станови-
ти більше ніж тридцять відсотків (30%) від власного капіталу Учасника торгів і вважаються ви-
рішеними не на користь Учасника.

Кваліфікація персоналу:
Учасник торгів повинен продемонструвати, що він має в своєму розпорядженні персонал 

для основних посад, які відповідають наступним вимогам.

№ Позиція

Загальний  
досвід  

виконання робіт 
(роки)

Досвід  
виконання  

аналогічних робіт 
(роки)

1 Менеджер контракту 15 10
2 Інженер електрик/електронник 10 5
3 Інженер-програміст 10 5
4 Майстер загальнобудівельних робіт 10 5

 
Необхідне обладнання:

Учасник торгів повинен продемонструвати, що він буде мати доступ до основного облад-
нання Підрядника, перерахованого нижче:

№ Тип обладнання та характеристики 
Мінімальна  
кількість,  

яка вимагається
1 Не застосовується Не застосовується
2
3

 
     5. Зацікавлені прийнятні Учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію в Ре-
гіональній групі впровадження проекту Комунального підприємства «Черкасиводоканал» 
Черкаської міської ради, контактна особа Лісковець Світлана, заступник директора (тел. 
+38(0472)37-24-27, факс: +38(0472)37-33-00, e-mail:cherkwaterpro@ukr.net)  та вивчити тен-
дерну документацію за адресою (1), вказаною нижче,  з 08-00 до 17-00.

6. Зацікавлені Учасники торгів можуть придбати повний комплект Тендерної документації 
англійською, подавши на адресу (1), наведену нижче, письмову заявку та сплативши комісій-
ний збір, який не підлягає поверненню, в розмірі 20000 гривень або 750 доларів США.  Оплату 
необхідно здійснити шляхом банківського переказу на вказані нижче рахунки. Тендерна доку-
ментація буде надіслана авіапоштою на адресу покупця, у разі, якщо останній знаходиться за 
кордоном, звичайною поштою або кур’єром  у разі вітчизняного покупця, також документацію 
можна отримати, звернувшись безпосередньо за адресою (1), вказаною нижче. 

7. Тендерні пропозиції повинні бути доставлені за адресою (2), вказаною нижче, не пізніше 
12:00 за місцевим часом, 12 грудня 2017 р. Всі тендерні пропозиції повинні супроводжуватись 
заставним забезпеченням в розмірі 2 000 000 гривень (два мільйони гривень) або еквівалент-
ній сумі у вільно конвертованій валюті по обмінному курсу НБУ на дату його видачі. Подача 
тендерних пропозицій у електронному вигляді не дозволяється. Тендерні пропозиції, достав-
лені пізніше встановленого часу та дати, будуть відхилені. Тендерні пропозиції відкриваються 
у присутності представників Учасників, які можуть  бути особисто присутніми за адресою (2), 
вказаною нижче, о 12:00 за місцевим часом, 12 грудня 2017 р.

Адреса (1):
Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради
вул. Гетьмана Сагайдачного, 12 
3-й поверх, кімната 301
м. Черкаси, 18036
Україна
Тел: +38 (0472) 37-24-27
Факс: +38 (0472) 37-33-00
e-mail: cherkwaterpro@ukr.net
Адреса (2):
Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради
вул. Гетьмана Сагайдачного, 12 
3-й поверх, Конференц-зала – кімната 307
м. Черкаси, 18036
Україна
Банківські  реквізити
для платежів у гривні:
Банківська установа: АТ «УкрСиббанк» пр-т. Московський, 60, м. Харків, 61050, Україна
МФО: 351005
Номер рахунку: 26003317673900
Одержувач: Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради, адре-

са: вул.Гетьмана Сагайдачного, 12, м.Черкаси, 18036
ЄДРПОУ: 03357168
ІПН: 033571623012
Свідоцтво платника ПДВ №: 100320625
для платежів у доларах США:
Bank of Beneficiary: 020061151200138
UKRSIBBANK
Moskovskiy ave. 60, Kharkiv, Ukraine
SWIFT: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch
New York, USA
SWIFT: BNPAUS3N
Beneficiary: Communal Enterprise «Cherkasyvodokanal» of Cherkasy City Council having its 

principle place of business at 12,Hetmana Sagaidachnogo Street, Cherkasy 18036 Ukraine
Account No. 26003317673900

Новозаводський районний суд м. Чернігова повідомляє, що розгляд 
цивільної справи за позовом Малого приватного підприємства «РАБИ-
ЦА» до Приватного підприємства «ЛЕВОНА», ТОВ «АГРОСОЛ», При-
ватного підприємства «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ДОМ», ТОВ 
«НЬЮ-ЛАЙН», Демченка Олега Васильовича, Турчіної Олени Фелік-
сівни, Кирилюк Валентини Валентинівни, Гариги Євгенія Сергійовича, 
Хомицького Ігоря Олеговича, Тарасевича Сергія Івановича, Лебедєва 
Анатолія Анатолійовича, Віника Сергія Григоровича, Цвіра Андрія Дми-
тровича, Архипова Олега Вікторовича, Лещенка Сергія Михайловича, 
Кирика Віктора Віталійовича про виділення в натурі частки із спільної 
часткової власності та припинення права спільної часткової власності 
відкладено на 13 листопада 2017 р. о 12 год. 00 хв.

Справа буде слухатись в приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, 
вул. Мстиславська, 17, під головуванням судді Цибенко І. В. (каб. 14).

Для участі у справі як відповідачі викликаються: Лещенко Сергій 
Михайлович, останнє відоме місце реєстрації: вул. Бєлова, б. 21, корп. 
3, кв. 4, м. Чернігів, Гарига Євгеній Сергійович, останнє відоме мicце 
реєстрації: вул. Музична, б. 3, кв. 3, м. Чернігів.

Одночасно повідомляє, що опублікування оголошення про виклик в 
судове засідання вважається повідомленням про час та місце розгляду 
справи. Тому у випадку відсутності відомостей про причини неявки Ле-
щенко С.М., Гарига Є.С., повідомлених належним чином, або причину 
неявки буде визнано судом неповажною, суд вирішить справу на під-
ставі наявних у справі даних та доказів.

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької області від 20.03.2017 
року в справі № 319/85/17 постановлено здійснювати спеціальне судове про-
вадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Хілухи В. П. у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 409, ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Валігурський Г. Ю. 
викликає Хілуху Валерія Павловича, який народився 19.01.1991 року в с. Клубо-
чин Ківерцівського району Волинської області, зареєстрований за адресою: вул.  
Ціолковського, 48, м. Ківерці Волинської області, до Куйбишевського районно-
го суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізька область, смт Більмак, 
вул. Центральна, 26а (тел. 06147 21358) як обвинуваченого для участі в судово-
му засіданні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 42016000000001767 від 07.07.2016 року, що відбудеть-
ся о 15.00 год. 6 листопада 2017 року в залі засідань Куйбишевського районно-
го суду Запорізької області.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу  
№ 219/420/2017 за позовом Івашкевич Наталі Олександрівни до 
Окрушка Володимира Сергійовича про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі: Окрушко Володимир Сергійович, 25.02.1986 
року народження, який зареєстрований: Донецька область, м. Соле-
дар, вул. Ломоносова, 6-А, кв. 14, викликається в судове засідання на 
14 листопада 2017 року о 10 год. 20 хв.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд 
про причину неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Харченко О. П.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області викликає: Порух Світ-
лану Йосипівну, останнє відоме місце проживання: Львівська область, 
Стрийський район, с. Баня-Лисовицька, Гавриліва Івана Юрковича, останнє 
відоме місце проживання: Львівська область, Стрийський район, смт Мор-
шин, вул. 50-річчя УПА, 2/9, Маковей Тетяну Іванівну, останнє відоме міс-
це проживання: Львівська область, Стрийський район, смт Моршин, вул. 
50-річчя УПА, Кириченка Сергія Олександровича, останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, м. Луганськ, вул. Кармелюка, 23, як відповіда-
чів у судове засідання по цивільній справі за позовом Прокуратури Львів-
ської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Фе-
динчука Василя Михайловича, Порух Світлани Йосипівни, Фединчук Марії 
Йосипівни, Гавриліва Івана Юрковича, Маковей Тетяни Іванівни, Киричен-
ка Сергія Олександровича, Лисовицької сільської ради Стрийського райо-
ну Львівської області, третя особа: ДП «Стрийське лісове господарство», 
про визнання недійсним рішень Органу місцевого самоврядування та ви-
требування майна.

Судове засідання відбудеться 17.11.2017 року об 11.30 год. у приміщенні 
Стрийського міськрайонного суду Львівської області за адресою: м. Стрий, 
вул. Шевченка, 89, каб. № 8, суддя Янів Н. М.

У випадку неявки Порух Світлани Йосипівни, Гавриліва Івана Юрковича, 
Маковей Тетяни Іванівни, Кириченка Сергія Олександровича, справа буде 
розглянута за їхньої відсутності за наявними в ній доказами.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Ріазі Паріа Хо-
джатоллах, що 17 листопада 2017 року о 09 год. 30 хв. за адресою: 
03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 11, відбудеться судо-
ве засідання в справі за позовом Лотфі Еджгерді Тагі до Ріазі Паріа Хо-
джатоллах про розірвання шлюбу.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в судове засідан-
ня без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неяв-
ки, суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. А. Шереметьєва

Долинський районний суд Кіровоградської області викликає на 
10.30 годину 28 листопада 2017 року відповідача Мовчана Андрія Во-
лодимировича (останнє відоме місце проживання за адресою: вул. Но-
ва, 58/40, м. Долинська, Кіровоградська обл.) у цивільній справі за по-
зовною заявою Кушніренко Тетяни Сергіївни до Мовчана Андрія Во-
лодимировича, третя особа: Орган опіки та піклування Долинської ра-
йонної адміністрації, про позбавлення батьківських прав. Справа роз-
глядатиметься суддею Степанов С. В. У разі неявки відповідача у спра-
ві може бути ухвалено заочне рішення.

До уваги  
Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Ремцентр +»  
(код ЄДРПОУ 38735650)

За результатами розслідування Київським обласним територіаль-
ним відділенням Комітету справи № 10/11-р-02-05-17 про порушен-
ня Товариством з обмеженою відповідальністю «Ремцентр +» (далі – 
ТОВ «Ремцентр +») (м. Київ) законодавства про захист від недобросо-
вісної конкуренції, передбаченого статтею 8 Закону України «Про за-
хист від недобросовісної конкуренції», Тимчасова адміністративна ко-
легія Комітету прийняла рішення від 17.08.2017 р. № 2-р/тк-тв про по-
рушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та 
накладення штрафу.

Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного ко-
мітету України (http://www.amc.gov.ua) у розділі «До уваги суб’єктів 
господарювання».

Цю інформацію розміщено на підставі абзацу п’ятого частини пер-
шої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Волинського Руслана Се-
меновича в судове засідання по цивільній справі за позовною заявою Мо-
торного (транспортного) страхового бюро України до Волинського P. C. про 
відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з регламентною випла-
тою, яке призначене до слухання на 16 листопада 2017 року о 10 год. 30 хв. 
у каб. № 213 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин, розгляд справи 
буде проведено за вашої відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя Сегеда О. М.

Баранівський районний суд Житомирської області викликає відповідача 
Копелюка Віталія Андрійовича, 19 червня 1981 року народження, по цивіль-
ній справі за позовом Копелюк Тетяни Анатоліївни до Копелюка Віталія Ан-
дрійовича про зміну розміру аліментів, у судове засідання, яке відбудеться 
15 листопада 2017 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: м. Баранівка, вул. Першотравенська, 30, Житомирської області.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в його 
відсутність на підставі наявних даних та доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя О. П. Михалюк

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 16 
листопада 2017 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Братсько-
го районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Миру, 135в, 
с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд цивільної 
справи № 2/471/363/17 за позовом Лясової Катерини Іванівни до Баб-
ченка Володимира Анатолійовича про визнання договору оренди зем-
лі недійсним.

Відповідачу Бабченку Володимиру Анатолійовичу необхідно 
обов’язково з’явитися в судове засідання.

Про неможливість з’явитися в судове засідання необхідно негайно 
повідомити суд.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розгляну-
то в його відсутність.

Суддя І. Б. Скарницька

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/917/2017 за обвинуваченням Кишинця 
О. О. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, згідно Єдиного державного ре-
єстру досудових розслідувань за №22014080000000045 від 17.06.2014 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче су-
дове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеть-
ся 06.11.2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб.

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

Суддя П. Л. Слободянюк

Оболонський районний суд м. Києва викликає як обвинуваченого Котов-
ського Юрія Олексійовича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 10 листопада 2017 року о 10.00 годині в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпіло-
го, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також 
наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 
325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх пред-
ставників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і екс-
перта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Федоренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 
р.н., обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликається Федоренко 
Евеліна Робертівна, 03.09.1972 року народження, обвинувачена у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 7 листопада 2017 року о 16.00 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 10,  
під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Єжеля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 р.н., 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликається Єжель Михайло 
Броніславович, 19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України, яке відбудеться 6 листопада 
2017 року о 16.30 год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Московський районний суд. м. Харкова викликає Кузнє-
цова Юрія Сергійовича як відповідача по цивільній справі  
№ 643/9722/17, провадження №2/643/4986/17 за позовом 
Кузнєцової Наталії Олександрівни до Кузнєцова Юрія Сер-
гійовича про розірвання шлюбу на 23.11.2017 р. о 10.30 го-
дині за адресою: м. Харків, пр-т Ювілейний, 38-Е, каб. 35.

У разі неявки відповідача без поважних причин, справу 
буде розглянуто у відсутність відповідача Кузнєцова Юрія 
Сергійовича.

Суддя О. Ф. Погасій
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ФІФА шукає 
альтернативу 

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ. Міжнародна федерація футболь-
них асоціацій (ФІФА) може замінити товариські матчі націо-
нальних збірних новим турніром під назвою «Світова ліга». 
Питання обговорювалося на зустрічі представників футболь-
них конфедерацій, що відбулася в Індії минулого тижня, пові-
домляє Укрінформ.

Якщо ініціатива отримає підтримку, то турнір розпочнеться 
в 2019 році і триватиме протягом календарного року. Формат 
Світової ліги буде схожий з Лігою Націй — новим турніром від 
У ЄФА. У ній буде три дивізіони, до яких команди потрапляти-
муть залежно від рейтингу. Зазначимо, що після рішення У ЄФА 
проводити Лігу Націй проти такої ідеї різко виступили команди 
з Південної Америки, які практикують проведення товариських 
матчів проти топ-збірних Європи. Однак організатори Світової 
ліги мають намір усунути цю прогалину і вирішити проблему. 

«Писанку» 
визнали досконалою

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

РЕЙТИНГ. Музей писанкового розпису, філіал Національ-
ного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття іме-
ні Й. Кобринського, що в місті Коломия на Івано-Франківщи-
ні, отримав сертифікат-відзнаку від популярного в усьому світі 
сайту для мандрівників TripAdvisor. 

У відзнаці зазначено, що «Сертифікат про досконалість» 
(Certificate of excellence) міжнародні експерти з туризму надали 
Музею писанкового розпису, який має неофіційну назву Музей 
«Писанка», за високий рейтинг від відвідувачів. Про це повідо-
мляє «Дзеркало Коломиї».

Варто зазначити, що заклад єдиний у світі музей писанки 
або писанкового розпису. Споруда, в якій його розміщено, зве-
дена в формі 13-метрового яйця-писанки. Експозиція музею 
налічує понад 12 тисяч писанок і декоративних яєць з різних 
регіонів України та світу. У колекції зберігаються традиції роз-
пису ще дохристиянських часів.

У прифронтовій зоні 
відновили поштове відділення

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. Усього сорок чо-
тири відділення Укрпошти роз-
ташовано у прифронтовій зо-
ні Луганської області. Багато з 
них постраждали від обстрілів, 
а найбільше — одне із трьох 
у Станиці Луганській. У спо-
руді у кварталі Молодіжному 
від близького вибуху знесло 
дах, вибило вікна. Прикро, бо, 
як повідомляють представни-
ки Станично-Луганської рай-
держ адміністрації, відкриття 
тутешнього відділення зв’язку 
відбулося майже напередод-
ні початку бойових дій у сели-

щі, воно було оснащене най-
сучаснішим обладнанням. Та 
саме цій споруді знадобився 
серйозний ремонт усіх кому-
нікацій. 

І ось поштове відділен-
ня знову відчинило двері для 
клієнтів. Послуги Укрпошти 
повертаються до районно-
го центру, який і нині перебу-
ває на вістрі ситуації: непода-
лік лінія розмежування та єди-
ний в області контрольно-про-
пускний пункт. У Станиці Лу-
ганській тепер часто бувають 
гості не лише з інших облас-
тей України. Тут відбуваються 
фестивалі, які збирають вели-
ку кількість людей. Одне сло-

во, охочих отримати посилки, 
листи та відіслати телеграми 
й бандеролі чимало.

«Ми налаштовані на те, 
щоб допомагати людям швид-
ко, якомога дешевше та зруч-
ніше надсилати посилки спо-
живачам у всій Україні й за 
кордоном, отримувати звід-
ти необхідні товари, — каже 
перший заступник генераль-
ного директора Укрпошти з 
операційної діяльності Олек-
сандр Перцовський, який узяв 
участь у відкритті оновленого 
пункту поштового зв’язку. — 
Обсяги таких послуг завдя-
ки їх оновленню та осучас-
ненню внаслідок реформи на-

шої компанії динамічно зрос-
тають у всій країні. Між іншим, 
є серед них і «Власна мар-
ка». Цими днями комплект її 
присвячено саме Станиці Лу-
ганській. Приємно, що тут, в 
оновленому відділенні, ста-
ла працювати молодь. Чекає-
мо на неї всюди — у нас тепер 
багато цікавого».

За повідомленням прес-
служби обласного управлін-
ня Укрпошти, представники 
керівництва підприємства у 
службовій поїздці містами та 
районами області з’ясовували 
проблеми поштової мережі, 
можливості її подальшого роз-
витку та модернізації. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +5  +10 Черкаська +1  +6 +5  +10
Житомирська +1  +6 +5  +10 Кіровоградська +1  +6 +5  +10
Чернігівська +2   -3 +4  +9 Полтавська 0   -5 +4    +9
Сумська 0   -5 +4  +9 Дніпропетровська +2   -3 +4    +9
Закарпатська +1  +6 +5  +10 Одеська +1  +6 +8  +13
Рівненська +1  +6 +5  +10 Миколаївська +1  +6 +8  +13
Львівська +2  +7 +7  +12 Херсонська +1  +6 +7  +12
Івано-Франківська +1  +6 +8  +13 Запорізька -2  +3 +6  +11
Волинська +1  +6 +5  +10 Харківська 0   -5 +3    +8
Хмельницька +1  +6 +5  +10 Донецька 0   -5 +5  +10
Чернівецька +1  +6 +8  +13 Луганська 0   -5 +3    +8
Тернопільська +1  +6 +5  +10 Крим +1  +6 +8  +13
Вінницька +1  +6 +5  +10 Київ +4  +6 +8  +10

Укргiдрометцентр

1..6
6..11 1..6

5..10

-1..4
5..10

1..6
8..13

0..-5
4..9

ФОТОФАКТ

БІГ, ЩО РЯТУЄ. Завершальний етап всеукраїнської бігової 
ліги Run Ukraine Running League 2017, що складається з 5 бі-
гових подій у чотирьох українських містах, — Львівський напів-
марафон зібрав 2 250 бігунів з 25 країн світу. Професіонали 
та любителі, дорослі й діти побороли негоду заради незабут-
ніх фінішних емоцій. До речі, маршрут, який пролягає історич-
ними вулицями міста, вже традиційно і стартував, і фінішував 
біля оперного театру.

Цього разу організатори події пропонували учасникам тра-
диційні індивідуальні дистанції: 21, 10, 5 або 2 км, а також ес-
тафетний забіг. 

Переможцем другого Львівського напівмарафону став до-
свідчений місцевий марафонець Тарас Сало. Він фінішував з 
часом 1:07:43, встановивши новий рекорд траси і поліпшивши 
торішній результат на одну хвилину.

Серед жінок на головній дистанції запеклої конкуренції не 
було. Першою фінішу досягла спортсменка з Миколаєва — Ва-
лентина Кілярська. Вона подолала дистанцію з часом 1:19:12. 

А рятувальник з Києва Володимир Сковородка, який подо-
лав дистанцію 21,0975 км у повному спорядженні пожежника, 
встановив національний рекорд України і, сподівається, при-
вернув увагу до своєї професії.
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Черкащан закликають активніше освоювати 
природоохоронні кошти

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ЕКОЛОГІЯ. Важко переоці-
нити важливість природоохо-
ронних заходів, які нині здій-
снюють у кожному регіоні. На 
Черкащині, приміром, актив-
ніше почали працювати над 
відновленням гідрологічно-
го режиму річок, реконструк-
цією каналізаційних мереж. 
Давно назріло питання утилі-
зації твердих побутових відхо-
дів у містах і селах. Є й низ-
ка інших важливих екологіч-
них проблем, які внесено до 
відповідної обласної програ-
ми. Для цього в місцевих бю-
джетах закладені відповідні 
кошти. 

Управління екології та при-
родоохоронних ресурсів обл-
держадміністрації проаналізу-
вало, як же освоюють їх місце-
ві ради. Як повідомила на на-
раді в облдержадміністрації 
начальник управління Олена 
Звягінцева, станом на початок 
жовтня передбачений приро-
доохоронний фонд використа-
но лише на третину. 

— Приміром, поліпшення 
гідрологічного стану водних 
об’єктів потребує системної 
роботи на всіх рівнях, — за-
уважила Олена Звягінцева. 
— Адже виконання частко-
вих заходів на окремих ділян-
ках не дає необхідного ефек-
ту. Актуальним залишається 
й питання винесення меж те-

риторій та об’єктів в натуру. В 
області виявлено факти вико-
ристання земельних ділянок 
природно-заповідного фон-
ду під господарську діяль-
ність. Це суперечить їхньому 
цільовому призначенню. На-
гальною проблемою в кож-
ному селі, селищі та місті за-
лишається утилізація твердих 
побутових відходів. Тут до-
речним було б придбання са-
ме обладнання та машин для 
збирання та транспортування 
відходів (сміттєвозів), запро-
вадження системи роздільно-
го збирання тощо.

Ураховуючи той факт, що 
екологічні проблеми зачіпа-
ють інтереси не одного села, 
а інколи й не одного району, 

для їхнього розв’язання до-
цільним було б об’єднання ко-
штів. Це ніяк не суперечить 
Закону «Про місцеве само-
врядування в Україні». Тож 
для реалізації спільних про-
ектів окремі повноваження та 
власні бюджетні кошти можна 
об’єднувати на договірних за-
садах. Тим часом слабко ви-
користовують передбачені на 
природоохоронні заходи ко-
шти зокрема в Каневі, Вату-
тіному, Смілі, Умані, Городи-
щенському, Драбівському, 
Кам’янському та Катерино-
пільському районах. 

На нараді намічено шляхи 
поліпшення реалізації приро-
доохоронних заходів за раху-
нок коштів місцевих бюджетів.
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