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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:
«Голови ОДА, РДА і місцевого 

самоврядування в умовах 
негоди не повинні залишати 

території своїх областей. 
Подолання наслідків 

і оперативне 
реагування — ваш 
прямий обов’язок!»

Німецький уряд 
підтримуватиме 
Україну

АКЦЕНТ. Німеччина залишається одним із ключових світових 
партнерів України, а ми будемо надійними її партнерами у Пів-
денно-Східній Європі. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман під час зустрічі з представниками провідних німецьких 
компаній, які працюють у нашій країні. Він пояснив присутнім, що 
Україна цінує внесок німецького бізнесу в розвиток національної 
економіки. Учасники зустрічі виокремили торішні показники зрос-
тання обсягу взаємної торгівлі, які стали більшими на 21,5  відсо-
тка. Їхня увага спрямовувалася на товари легкої й харчової про-
мисловості. Також цікавою для інвесторів стала галузь будівни-
цтва. Надзвичайний і Повноважний посол Федеративної Респу-
бліки Німеччина в Україні Ернст Райхель наголосив: «Репутація 
України як інвестиційного майданчика дуже важлива. Уряд Ні-
меччини підтримуватиме Україну». Як повідомляє департамент 
інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, 
Прем’єр провів захід перед робочою поїздкою до Німеччини.

26%
На стільки зросли торік 

вантажоперевезення Дніпром

У НОГУ З ЧАСОМ. Щоб докорінно реформувати середню освіту, 
слід і мотивувати до прогресу чинних педагогів,  
й осучаснити підготовку майбутніх фахівців

Коли вчителі стануть 
агентами змін? 

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства  
про відповідальність керівників на місцях
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України  
«Про внесення змін до Порядку здійснення 
державного контролю за міжнародними  
передачами товарів подвійного  
використання»

Оттава обіцяє просувати 
українські інтереси у 
«Великій сімці», а також 
допомагати в реалізації 
системних реформ 

 ПАРТНЕРСТВО

Диригент металу й електрода
У ЦИВІЛЬНОМУ ЖИТТІ. Роман Вінніков після повернення з АТО зумів знайти себе,  
реалізувавши юнацьку мрію   

Ольга ПРОКОПЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Мрії здійснююються. У цьо-
му переконаний життєлюб 

і оптиміст Роман Вінніков із Ки-
єва. Він з дитинства мріяв на-
вчитися професійно виконувати 

зварювальні роботи. Очевидно, 
у життя були свої плани, бо за 
прожиті 43 роки довелося опа-
новувати інші професії. По за-
кінченні десятирічки про мрії 
у хлопця ніхто не питав. Бать-
ко привів на завод імені Ломо-
носова, де сам працював бляха-

рем. Першу сторінку трудового 
стажу сина було заповнено там. 
Доти хлопець знав, що дахи по-
кривають бляхою, бачив венти-
ляційні канали з цього матеріа-
лу і не більше. Роман згадує кур-
йозний випадок під час першого 
знайомства з професією.

— Інженер з техніки безпеки 
проводив інструктаж на тему без-
пеки під час виготовлення зам-
ків, — розповів Роман. —  Думаю, 
дивно, що ж це за такий замок, ви-
готовлений із бляхи. Його не те що 
консервним ножем можна зіпсу-
вати, а  й голими руками. Вияви-

лося, це професійний термін бля-
харів. Я йшов працювати венти-
ляційником. Думав, сидітиму у 
власному кабінеті й через пульт 
керуватиму вентиляцією цехів. 
Та де там! Вентиляцію, як 
виявилося, треба було про-
кладати, ремонтувати. 5
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

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

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛЕКСА» 

(код за ЄДРПОУ 38517837) повідомляє, що 28.12.2017 року загальними зборами товариства прийнято рі-

шення про подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг заяви про виключення ТОВ «ФК «ЛЕКСА» з Державного реєстру фінансових установ.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення повторного 
аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот №261295 Квартира №15 за адресою: Сумська область, м. Суми, вулиця Коо-
перативна, буд. 7, заг.пл. 68,6 кв.м.

Початкова ціна продажу 839618,33 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
83961,83 грн. без ПДВ.

Лот №261296 Квартира №13 за адресою: Сумська область, м. Суми, вулиця Коо-
перативна, буд. 7, заг.пл. 75,99 кв.м.

Початкова ціна продажу 845 007,05 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
84 500,70 грн. без ПДВ.

Лот №261298 Земельна ділянка (к.н. 3222484001:01:019:0038) за адресою: Ки-
ївська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Мальовнича, заг.
пл. 0,12 га.

Початкова ціна продажу  262 302,51 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
26 230,25 грн. без ПДВ.

Лот №261299 Квартира № 59 за адресою: м. Київ, вулиця Старонаводницька, бу-
динок 6, заг.пл. 124,9 кв.м.

Початкова ціна продажу 2 707 385,86 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
270 738,58 грн. без ПДВ.

Лот №261300 Квартира №26 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропив-
ницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, заг.пл. 144,51 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 528 181,26 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
152 818,13 грн. без ПДВ.

Лот №261301 Квартира № 28 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропив-
ницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, заг.пл. 94,56 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 103 174,99 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
110 317,50 грн. без ПДВ.

Лот №261303 Квартира № 50 за адресою: Кіровоград. область, м. Кропивниць-
кий, вул. Зінченка, буд. 3, заг.пл. 33,55 кв.м.

Початкова ціна продажу 383 257,59 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
38 325,76 грн. без ПДВ.

Лот №261305 Квартира № 30 за адресою: Харківська область, Харківський район, 
смт Васищеве, вул. Орєшкова, буд. 83Б, заг.пл. 79,8 кв.м.

Початкова ціна продажу 767 897,93 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
76 789,79 грн. без ПДВ.

Лот №261306  Квартира №77 за адресою: м. Херсон, вул. Фонтанна, буд.  
19, корп. 2, заг.пл. 68,9 кв.м. 

Початкова ціна продажу 503 299,40 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
50 329,94 грн. без ПДВ.

Лот №261309 Квартира №13 за адресою: м. Суми, пл. Покровська, буд. 8, заг.
пл. 43,89 кв.м.

Початкова ціна продажу 390 488,45 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
39 048,85 грн. без ПДВ.

Лот №261312 Квартира № 26 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 18, заг.
пл. 55,1 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 493 381,60 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
149 338,16 грн. без ПДВ.

Лот №261315 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0003) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №261318 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0004) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №261319 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0005) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №261321 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0006) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №261322 Земельна ділянка (к.н.  3221482803:02:004:0008) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №261323 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0009) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №261326 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0010) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №261328 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0011) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №261336  Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:001:0016) за адресою:  
Київська область, Васильківський район, Рославичівська сільська рада, заг.пл. 
14,00 га.

Початкова ціна продажу 6 818 883,90 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
681888,39 грн. без ПДВ.

Лот №261339 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:022:0013) за адресою: 
Київська область, Васильківський район, Рославичівська сільська рада, заг.пл. 
20,0002 га.

Початкова ціна продажу 9 109 427,30 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
910 942,73 грн. без ПДВ.

Лот №261341 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:023:0015) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, Рославичівська сільська рада, заг.пл. 32.00 га.

Початкова ціна продажу 12 914 561,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
1 291 456,12 грн. без ПДВ.

Лот №261344 Житловий будинок за адресою: м. Київ вул. Гончарна, 11 б, заг.
пл. 645,2 кв.м.

Початкова ціна продажу 15 661 065,06 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
1 566 106,51 грн. без ПДВ.

Лот №261346 Житловий будинок за адресою: м. Київ вул. Гончарна, 7 а, заг.пл. 
590,5 кв.м.

Початкова ціна продажу 14 336 801,42 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
1 433 680,14 грн. без ПДВ.

Лот №261356 Квартира за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 17, кв. 68, заг.
пл. 151,4 кв.м.

Початкова ціна продажу 4 003 924,94 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
400 392,49 грн. без ПДВ.

Лот №261364 Квартира за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4А, кв. 35, заг.
пл. 160,00 кв.м.

Початкова ціна продажу 3 798 188,04 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
379 818,80 грн. без ПДВ.

Лот №261400 Земельні ділянки у кількості 9 штук, що знаходяться за адресою: 
Рівненська область, м. Рівне

Початкова ціна продажу 2060990,24 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
206099,02 грн. без ПДВ.

Лот №261348 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0285) за адресою: Рів-
ненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1629 га.

Початкова ціна продажу 227292,12 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
22729,21 грн. без ПДВ.

Лот №261351 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0286) за адресою: Рів-
ненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1629 га.

Початкова ціна продажу 227292,12 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
22729,21 грн. без ПДВ.

Лот №261352 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0287) за адресою: Рів-
ненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,163 га.

Початкова ціна продажу 238145,32 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
23814,53 грн. без ПДВ.

Лот №261354 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0087) за адресою: Пол-
тавська область, Полтавський район, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 218 500,82 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
21 850,82 грн. без ПДВ.

Лот №261357 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0090) за адресою: Пол-
тавська область, Полтавський район, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 218 500,82 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
21 850,82 грн. без ПДВ

Лот №261360 Земельна ділянка (к.н. 6123081500:02:001:0033) за адресою: Тер-
нопільська область, Козівський район, с. Вікторівка, вул. Львівська, заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 86275,46 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
8627,55 грн. без ПДВ.

Лот №261362 Земельна ділянка (к.н. 5322485103:03:001:0016) за адресою: Пол-
тавська область, Кременчуцький район, с. П’ятихатки, вул. Центральна, 3, заг.пл. 
0,198 га.

Початкова ціна продажу 68 621,86 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
6 862,19 грн. без ПДВ.

Лот №261363 Квартира №16 за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Коопе-
ративна, буд. 7, заг.пл. 76,27 кв.м.

Початкова ціна продажу 847 416,66 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
84 741,67 грн. без ПДВ.

Лот №261304 Нежитлові приміщення на першому поверсі в літ. А-7, поз.11-14, 
22-24, 42, 43 за адресою: м. Дніпро (попередня назва  - м. Днiпропетровськ), вул. 
Чичерiна, буд. 21, заг.пл. 112,70 кв.м.

Початкова ціна продажу 2 125 200,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 212 520,00 грн. без ПДВ.

Лот №261385 Нежиле приміщення №38 (в літ.А) за адресою: м. Київ, вулиця Геть-
мана Вадима (вулиця Iндустрiальна), будинок 36, заг.пл. 51,10 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 219 200,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 121 920,00 грн. без ПДВ.

Лот №261388 Нежилі приміщення в літері «У» за адресою: м. Київ, вулиця Черво-
нопрапорна, будинок 34, заг.пл. 67,70 кв.м.

Початкова ціна продажу 867 600,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 86 760,00 грн. без ПДВ.

Лот №261389 Нежилі приміщення в літері «У» за адресою: м. Київ, вулиця Черво-
нопрапорна, будинок 34, заг.пл. 37,70  кв.м.

Початкова ціна продажу 487 200,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 48 720,00 грн. без ПДВ.

Лот №261390  Нежитлова будівля (контора з будівлею та спорудами) за адресою: 
Київська обл., Баришівський р., смт. Баришівка, вул. Леніна, 36, заг.пл. 590,60 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 812 000,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 181 200,00 грн. без ПДВ.

Лот №261366 Незавершене будівництво заг. пл. 536 кв.м. та зем.ділянка, к.н. 
3221055500:02:021:0029, заг.пл. 0,146 га, за адресою: Київська обл., Бородянський 
р-н, смт. Клавдієво-Тарасове, вулиця Леніна,18

Початкова ціна продажу 2 758 800,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 275 880,00 грн. без ПДВ.

Лот №261376  Незавершене будівництво (ЖБК «Чистоводдя») заг.пл. 3263,30 
кв.м. та земельна ділянка, к.н. 3223155400:05:097:0037, заг.пл. 0,451 га за адресою: 
Київська обл., Обухівський район, смт. Козин

Початкова ціна продажу 29 062 800,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 2 906 280,00 грн. без ПДВ.

Лот №261302 Нежиле приміщення (аптека) за адресою: м. Дніпро (попередня на-
зва  - м. Днiпропетровськ), житловий масив Тополя-3, буд. 1, корп. 1, прим.73, заг.
пл. 93,10 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 236 000,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 123 600,00 грн. без ПДВ.

Лот №261317 Гараж №3101 за адресою: м. Київ, «Лівобережний» гаражно-буді-
вельний кооператив, вулиця Челябінська, 2 (Дніпровський р-н), заг.пл.  20,50 кв.м.

Початкова ціна продажу 165 600,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 16 560,00 грн. без ПДВ.

Лот №261316 Гараж №3103 за адресою: м. Київ, «Лівобережний» гаражно-буді-
вельний кооператив, вулиця Челябінська, 2 (Дніпровський р-н), заг.пл. 19,60 кв.м.

Початкова ціна продажу  165 600,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 16 560,00 грн. без ПДВ.

Лот №261314  Вбудоване офісне приміщення за адресою: Київська обл., Киє-
во-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Леніна, будинок 46, заг.
пл.70,40 кв.м.

Початкова ціна продажу  902 400,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 90 240,00 грн. без ПДВ.

Лот №261313 Нежитлові приміщення II, IIIа, VI (підвал) за адресою: м. Львів, ву-
лиця Панча П., будинок 5, заг.пл. 107,00 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 162 800,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 116 280,00 грн. без ПДВ.

Лот №261310 Нежитлові приміщення 1-го поверху (№212 -1-:- 212-9, 212-13  в 
літ. «А-9») за адресою: м. Харкiв, вул. Дружби Народiв, буд. 238, заг.пл. 76,10 кв.м.

Початкова ціна продажу 936 000,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 93 600,00 грн. без ПДВ.

Лот №261308 Нежиле приміщення за адресою: Одеська обл., Арцизький р-н, м. 
Арциз, вул. Добровольського, буд. 1, прим. 38, заг.пл. 71,30 кв.м.

Початкова ціна продажу 421 200,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 42 120,00 грн. без ПДВ.

Лот №261307 Будівля багатопоточного КПП заг.пл. 724,90 кв.м та земельна  ді-
лянка  для  обслуговування  будівлі (кадастровий  номер  5610900000: 01:001:0078, 
заг.пл. 0,0400 га) за адресою: Рівненська обл., м. Острог, вулиця Мацути, 4а.

Початкова ціна продажу 2 933 025,50 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 293 302,55 грн. без ПДВ.

Лот №261324  Житловий будинок, заг.пл. 126,1 кв.м.,  та земельна ділянка (к.н. 
7110136700:04:019:0061), заг.пл.0,0531 га, за адресою: Черкаська область, м. Чер-
каси, вул. Смілянська, 50.

Початкова ціна продажу 2023240,07 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 202324,00 грн. без ПДВ.

Лот №261325 Нежитлові приміщення за адресою: Харківська область, м. Харків, 
вул. Коцарська (Кацарська), 2/4, заг.пл. 2343,5 кв.м.

Початкова ціна продажу 12 612 610,69 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 1 261 261,07 грн. без ПДВ.

Лот №261327 Нежитлові будівлі за адресою: Чернігівська область, Корюківський 
район, м. Корюківка, вул. Садова, 4, заг.пл. 3470,4 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 752 900,18 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 175 290,02 грн. без ПДВ.

Лот №261329 Нежитловi приміщення за адресою: Кіровоградська область, м. 
Кропивницький, вул. Васнецова, буд. 8, заг.пл. 101,1 кв.м.

Початкова ціна продажу 937 898,16 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 93 789,82 грн. без ПДВ.

Лот №261331 Нежитлове напівпідвальне приміщення за адресою: Волинська 
обл. м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, буд.16, заг.пл. 106,8 кв.м.

Початкова ціна продажу 2 205 703,48 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 220 570,35 грн. без ПДВ.

Лот №261332 Нежитлове приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Ні-
кополь, вул. Патріотів України, 99, заг.пл. 92,5 кв.м.

Початкова ціна продажу 442 610,72 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 44 261,07 грн. без ПДВ.

Лот № 261333 Нежилі приміщення за адресою: м. Київ, проспект  Відрадний, бу-
динок 40, заг.пл. 31.00 кв.м.

Початкова ціна продажу 382686.78 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 38 268,68 грн. без ПДВ.

Лот №261334 Нежитлова будівля за адресою: Харківська область, місто Лозова, 
вулиця Дикого, будинок 10а (десять «А»), заг.пл. 391,2 кв.м.

Початкова ціна продажу 977 123,16 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 97 712,32 грн. без ПДВ.

Лот №261335 Нежитл.будівлі-офісні прим.,будівля магазину з прибуд.тер-
єю (59,1) за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смілянська, 52, заг.
пл. 141,1 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 571 431,23 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 157 143,12 грн. без ПДВ.

Лот №261337 Нежитлове приміщення більярдної на 10 столів за адресою: 
м.Рівне, вул. Гагаріна, 39, заг.пл. 530,6 кв.м.

Початкова ціна продажу 3 007 784,40 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 300 778,44 грн. без ПДВ.

Лот №261338 Незакінчений будівництвом житловий будинок, заг.пл. 532,6 кв.м., 
із земельною ділянкою (к.н. 5610100000:01:045:0057), заг.пл. 0,12 га за адресою: м. 
Рівне, вул. Гостинна, 19.

Початкова ціна продажу 3 046 852,01 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 304 685,20 грн. без ПДВ.

Лот №261340 Нежитлове приміщення за адресою: м.Харків, вул. Грищенко, буд. 
8, кв. 68, заг. пл. 270,7 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 008 589,43 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 100 858,94 грн. без ПДВ.

Лот №261343 Житлова нерухомість заг. пл. 242,5 кв.м. та земельна ділянка (к.н. 
№5910200000:22:008:0015), заг. пл. 0,1 га, за адресою: Сумська область, м. Охтир-
ка, вул. Л. Українки, 101. 

Початкова ціна продажу 900185,45 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 90018,54 грн. без ПДВ.

Аукціон відбудеться 19.02.2018 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua. 
Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн - 
Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення ін-
формації до 9:00 14.02.2018 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 
14.02.2018 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 
26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669.

З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією зверта-
тись за тел. 044-331-17-21.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає ци-
вільну справу за позовом Голубєвої Олени Володимирівни до Голубєва Євгена Миколайовича про розірван-
ня шлюбу.

Відповідач у справі – Голубєв Євген Миколайович, 14.08.1971 р.н., викликається на 26 січня 2018 року о 
09.00 годині та на 1 лютого 2018 року о 10.00 годині до Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Шиян В.В.

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

СПРАВА «ДАКУС ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF DAKUS v. UKRAINE)

(Заява № 19957/07) 
Стислий виклад рішення від 14 грудня 2017 року

У 1996 році майбутньому чоловіку заявниці та його батькам, які на той час про-
живали у відомчій квартирі Державного підприємства (далі – ДП), було нада-
но іншу квартиру з метою покращення їхніх житлових умов. У зв’язку з цим вони 
зобов’язалися звільнити відомчу квартиру ДП.

Наступного року заявниця одружилась та почала проживати разом зі своїм чоло-
віком та його батьками у відомчій квартирі ДП. Згодом у подружжя народився син і 
його із заявницею було зареєстровано у цій квартирі.

Пізніше заявниця розлучилась із чоловіком і, невдовзі після того як відомчу квар-
тиру ДП було передано у комунальну власність, колишній чоловік заявниці та йо-
го батьки переїхали до іншої квартири, зареєструвавши місце проживання за новою 
адресою, а заявниця із сином залишись проживати у відомчій квартирі.

У 2005 році ДП вирішило заселити у відомчу квартиру свого працівника із роди-
ною і звернулось до суду з метою виселення заявниці та її малолітнього сина.

У липні 2006 року суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог, 
однак ДП оскаржило це рішення в апеляційному порядку. Апеляційний суд скасу-
вав рішення суду першої інстанції та постановив виселити заявницю та її сина без на-
дання їм іншого житла. Верховний Суд України відмовив заявниці у відкритті каса-
ційного провадження.

З огляду на відсутність у заявниці альтернативного місця проживання та можли-
вості наймати інше житло, вона звернулася до суду першої інстанції із заявою про 
відстрочення виконання рішення апеляційного суду. Проте, незважаючи на те, що 29 
грудня 2006 року суд першої інстанції задовольнив цю заяву та ухвалив відстрочи-
ти виконання рішення щодо виселення заявниці на три місяці, ще 21 грудня 2006 ро-
ку державними виконавцями було виселено заявницю та її сина із відомчої квартири 
ДП, а також знято з реєстрації.

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявниця скар-
жилась, що рішення судів про виселення її та її малолітнього сина з квартири було 
незаконним та не враховувало її особистого становища. Також вона скаржилася на 
незаконність та жорстокість процедури виконання зазначеного рішення.

Європейський суд вирішив розглянути скарги заявниці за статтею 8 Конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) та за-
значив, що висновки національних судів, що заявниця та її син проживали у ві-

домчій квартирі ДП та не мали іншого житла на момент їхнього виселення є 
достатніми для того, щоб вважати що зазначена квартира є «житлом» у розу-
мінні статті 8 Конвенції. Однак Європейський суд визнав неприйнятними скар-
ги заявниці щодо процедури виконання рішення про виселення, оскільки заяв-
ниця ані оскаржила дії державних виконавців під час виконавчого проваджен-
ня, ані пояснила можливу неефективність національних засобів юридичного за-
хисту в її справі.

Європейський суд зазначив, що апеляційний суд ухваливши рішення про висе-
лення, не проаналізував пропорційності цього заходу. Апеляційний суд визнав факт 
проживання заявниці та її сина у відомчій квартирі всупереч положенням Житлово-
го кодексу України, важливішим за аргументи заявниці, що вона із сином прожива-
ла у спірній квартирі протягом восьми років і не мала іншого житла. Крім того Єв-
ропейський суд зауважив, що судом першої інстанції було чітко зазначено, що заяв-
ницю та її сина не було включено до ордеру на іншу квартиру, до якої переїхав її ко-
лишній чоловік, однак апеляційний суд ухвалив рішення про виселення без надан-
ня іншого житла.

Європейський суд також звернув увагу, що заявниці було відмовлено у відкритті 
касаційного провадження без надання будь-якої відповіді на її аргументи. Отже, наці-
ональні суди не надали жодних пояснень або аргументів щодо «необхідності» висе-
лення заявниці та її малолітнього сина.

Європейський суд зазначив, що вже встановлював порушення статті 8 Конвенції у 
справах, коли заявники не мали переваги при розгляді питання щодо пропорційності 
втручання у права на житло, і констатував порушення статті 8 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО 
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції;
3. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач має сплатити заявниці 4500 (чо-

тири тисячі п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-
якого податку, що може нараховуватись; ця сума має бути конвертована в національ-
ну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пері-
од несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «КРАСНЯКОВИ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE KRASNYAKOVY AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 3011/06 та 10 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 14 грудня 2017 року

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скаржили-
ся за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у на-
ціональному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. У заявах № 52865/08 
та № 60072/08 заявники скаржились також за іншими положеннями Конвенції.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його 
практики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість судового розгляду у цих 
справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку» та, що у заявни-
ків не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами, і кон-
статував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників за іншими статтями Конвенції у заявах № 52865/08 
та № 60072/08, Європейський суд визнав їх неприйнятними та відхилив цю частину 
заяв відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО 
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує неприйнятними скарги заявника у заяві № 52865/08 щодо прова-

дження до 11 вересня 1997 року;
3. Оголошує прийнятними інші скарги щодо надмірної тривалості цивільних про-

ваджень та відсутності у національному законодавстві ефективного засобу юридич-
ного захисту, а решту скарг у заявах № 52865/08 та № 60072/08 – неприйнятними;

4. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 
Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень;

5. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у переліку в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну ва-
люту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пері-
од несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, буд. 5) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Бахмут-Енергія» до Романенка Володимира Івано-
вича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Романенко Володимир Іва-
нович (останнє відоме суду місце перебування за 
адресою: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Не-
красова, буд. 34, кв. 26) викликається 23 січня 2018 
року на 09 годину 30 хвилин до суду, каб. 301, для 
участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Конопленко О.С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, буд. 5) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Бахмут-Енергія» до Галки Олександра Олексійови-
ча про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Галка Олександр Олексійо-
вич (останнє відоме суду місце перебування за адре-
сою: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Незалеж-
ності, буд. 50, кв. 11) викликається 23 січня 2018 ро-
ку на 10 годину 00 хвилин до суду, каб. 301, для учас-
ті в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Конопленко О.С.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріж-
жя викликає в судове засідання (провадження 
№335/8559/15-к, 1-кп/335/13/2018) обвинуваченого 
Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Роз-
ваги, 27, кв. 19, по кримінальному провадженню  
№ 42014080000000272 за обвинуваченням Серби 
В.І. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 
ст. 294, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України, яке відбу-
деться 6 лютого 2018 року о 13.00 годині за адресою:  
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-Б.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Шалагінова А.В.

Васильківський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52600, Дніпропетровська обл., смт Васильків-
ка, вул. Комсомольська, 16) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться

 25.01.2018 об 11:00 до Горошко В’ячеслав Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 52610, Дніпропетровська 
обл., Васильківський р-н, с. Великоолександрівка, вул. Брат-
ська, буд. 4) справа № 172/1309/17, суддя Битяк І. Г.

 31.01.2018 о 13:00 до Фурцов Юрій Вікторович (останнє 
відоме місце реєстрації: 52620, Дніпропетровська обл., Ва-
сильківський р-н, с. Добровілля, -) справа № 172/1283/17, 
суддя Битяк І. Г.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Народицький районний суд Житомирської області ви-
кликає Приватне науково-виробниче сільськогосподар-
ське підприємство «Агро-Восток» як третю особу у ци-
вільній справі №408/8199/16-ц за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України» в особі філії – Луганського обласного управ-
ління AT «Ощадбанк» до Андреєва Юрія Михайловича 
про стягнення заборгованості за договором кредитної лі-
нії №17 від 11 березня 2011 року в судове засідання, що 
призначене на 12 годину 30 січня 2018 року в приміщенні 
суду за адресою: смт Народичі, вул. Житомирська, 214, 
Житомирська область.

 З опублікуванням оголошення третя особа вважаєть-
ся належним чином повідомленою про час, день та місце 
проведення судового засідання. 

У разі неявки представника третьої особи у призначе-
ний час або неповідомлення про причини неявки, роз-
гляд справи буде проведено за його відсутності. 

Суддя І.С.Піщуліна

Зміївський районний суд Харківської обл. (адреса 
суду: 63400, Харківська обл., м. Зміїв, вул. Леніна, 6) 
повідомляє  про те, що по цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк:

 29.12.2017 до Волков Роман Григорійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 63401, Харківська 
обл., м. Зміїв, пл. Радянська, буд. 10, кв. 4) справа  
№ 621/1121/17, суддя Овдієнко В. В.

04.12.2017 до Лепеха Олександр Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 64701, Харківська 
обл., Зміївський р-н, смт Слобожанське, вул. Ціол-
ковського, буд. 66, кв. 42) справа № 621/1911/17, 
суддя Овдієнко В. В.

було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги за-
доволені повністю або частково.

Одночасно роз`яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто шляхом по-
дання заяви протягом десяти днів з дня опублікуван-
ня цього оголошення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального  
досудового розслідування

Підозрюваний Попов Сергій Анатолійович, 
18.02.1976 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Горлівка, проспект Перемоги, буд. 
79, кв. 8, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни вам необхідно з’явитись 23 січня 2018 року о 
10 годині до УСБУ у Вінницькій області: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 27, до слідчого Надтоки С.В., р.т. 
(0432)599234, для участі у слідчих та процесуальних 
діях, а саме: повідомленні про зміну раніше повідо-
мленої підозри, повідомлення про завершення досу-
дового розслідування та надання доступу до матері-
алів досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 22017020000000126 від 16.08.2017 за ч. 
1 ст. 258-3 КК України.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріж-
жя викликає в судове засідання (провадження 
№335/10492/16-к, 1-кп/335/44/18) обвинувачено-
го Рака Сергія Івановича, 15.10.1964 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Якова Но-
вицького, 7-А, кв. 19, по кримінальному провадженню 
№ 22015080000000011 за обвинуваченням Рака С.І. у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 
258, ч. 1 ст. 263 КК України, яке відбудеться 30 січня 
2018 року о 16.00 годині за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 107-Б.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Крамаренко І.А.

Запрошення до участі в міжнародних торгах
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДСТАНЦІЇ

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго»
Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» («Позичальник») отримало кредит від Європей-

ського Інвестиційного Банку (далі - Банк) для фінансування Проекту будівництва високовольтної лінії 750 кВ Рівне – Київ. 
Дане запрошення до участі в міжнародних торгах відноситься до контракту з реконструкції ПС 330 кВ «Броварська» зі вста-
новленням АТ-3.

Контракт буде включати: 
- розробку проекту стадії (П) та робочої документації;
- демонтаж обладнання, будівель, конструкцій;
- поставку всього необхідного для реконструкції ПС обладнання, конструкцій, матеріалів;
- навчання персоналу Замовника;
- будівельні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи
Очікується, що контракт буде реалізовуватися в період з листопада 2018 року по травень 2021 року.
Кваліфікаційні критерії, що будуть застосовуватися для оцінки учасника, наведені нижче:
1. Загальний досвід
Учасник повинен мати середньорічний оборот (що визначається як щорічний прибуток, виражений в певному валютному 

еквіваленті) за останні 5 (п’ять) років у розмірі не менше ніж 34 (тридцять чотири) млн. євро в еквіваленті, що письмово під-
тверджено фінансовим аудитором.  

2. Конкретний досвід
Учасник має відповідати наступним мінімальним критеріям: 
a) мати успішний досвід виконання робіт в якості генпідрядника чи субпідрядника як мінімум 1 (одного) контракту протя-

гом останніх 7 (семи) років, обсяг якого є порівнюваним до запропонованого контракту. Для оцінки еквівалентна вартість вка-
заних контрактів повинна бути не менше 20 (двадцяти) млн. євро.

b) мати успішний досвід виконання робіт в якості генпідрядника як мінімум 1 (одного) контракту протягом останніх 7 (се-
ми) років з будівництва чи реконструкції ПС 330 кВ або вище, характер та складність яких є порівнюваними з запропонова-
ним контрактом. 

i. у випадку, якщо учасник торгів є Об’єднанням, головний партнер Об’єднання повинен мати досвід виконання робіт в 
якості генерального підрядника по як мінімум 1 (одному) закінченому контракту будівництва чи реконструкції ПС 330 кВ або 
вище за останні 7 (сім) років. Кожен партнер Об’єднання, крім головного партнера, повинен мати досвід підрядника (гене-
рального підрядника чи субпідрядника) як мінімум в 1 (одному) контракті з будівництва чи реконструкції ПС 330 кВ або вище 
аналогічного характеру протягом останніх 7 (семи) років. 

c) мати успішний досвід виконання проектних робіт як мінімум по 2 (двом) контрактам протягом останніх 7 (семи) років з 
будівництва чи реконструкції ПС 330 кВ або вище; 

d) мати успішний досвід виконання робіт в якості генпідрядника чи субпідрядника в рамках 1 (одного) чи більше контрак-
тів з будівництва нової чи комплексної реконструкції існуючої підстанції КРПЕ 330 кВ чи вище, характер, обсяг робіт та склад-
ність яких є порівнюваними з запропонованим контрактом.

3. Наявність персоналу
Учасник має забезпечити кваліфікований персонал для роботи на вказаних нижче посадах:
Керівник проекту
Головний інженер проекту
Керівник будівництва
Головний спеціаліст з будівництва ПС
Головний спеціаліст з пусконалагоджувальних робіт
Крім того, Керівник проекту та головний інженер (проектант) повинні працювати у Учасника не менше трьох років та по-

винні вільно володіти англійською мовою та за можливістю російською/українською мовами, або необхідно надати лист-
зобов’язання про залучення перекладача на російську/українську мову для постійної роботи з метою забезпечення повсяк-
денної комунікації.

Керівник будівництва та головний спеціаліст з пусконалагоджувальних робіт повинні вільно володіти російською чи укра-
їнською мовами, або учасник повинен надати лист-зобов’язання про залучення перекладача(ів) для постійної роботи.

4. Фінансовий стан
Учасник повинен показати, що він має доступ чи володіє ліквідними активами, незакладеним нерухомим майном, кредит-

ними лініями чи іншими фінансовими засобами у розмірі, достатньому для забезпечення потоку грошових коштів для будів-
ництва за контрактом, враховуючи зобов’язання Учасника за іншими контрактами, протягом 5 (п’яти) місяців, що оцінюють-
ся як мінімум в 6 млн. євро.

5. Відомості про нереалізовані контракти
Значна кількість судових розглядів та рішень арбітражу не на користь Учасника чи іншого партнера Об’єднання або нена-

лежне виконання ним контрактів може призвести до відхилення тендерної пропозиції.
Сума позовів всіх незавершених процесів не повинна перевищувати 30 (тридцять) відсотків чистої вартості компанії Учас-

ника, та такі позови будуть розглядатися як вирішені не на користь Учасника.
6. Поточні зобов’язання та очікувані контракти
Учасник повинен забезпечити вказані вище фінансові ресурси без урахування поточних зобов’язань за всіма присуджени-

ми контрактами та/чи тими контрактами, присудження яких очікується.
Замовник може збільшити суму заставного забезпечення на виконання контракту, якщо обсяг підтверджених зобов’язань 

по майбутнім контрактам, виконання яких буде виконуватись паралельно з даним Контрактом, перевищує середньорічний 
оборот Учасника за попередній рік у 2 рази.

7. Вимоги до Об’єднання
Об’єднання має задовольняти наступні мінімальні кваліфікаційні вимоги:
a.  Об’єднання в цілому має задовольняти всім вищезазначеним кваліфікаційним критеріям, які отримують шляхом підсу-

мовування відповідних показників кожного із партнерів. 
b.  Головний партнер має відповідати не менше 70 (семидесяти) %  всіх кваліфікаційних критеріїв з обороту та фінансово-

го стану, що описані вище.
c.  Кожен з інших партнерів повинен відповідати не менше 30 (тридцяти) % всіх кваліфікаційних критеріїв з обороту та фі-

нансового стану, що описані вище.
Кожен партнер Об’єднання повинен відповідати вимогам щодо стабільності фінансового стану та минулого негативному 

досвіду (нереалізовані контракти), що описані вище.
Якщо Учасник планує залучити конкретних виробників та/чи субпідрядників для виконання основних та/чи спеціалізованих 

видів продукції чи робіт, Учасник має вказати імена та кваліфікацію таких спеціалізованих субпідрядників.
Ця вимога поширюється на роботи та/чи послуги вартістю більше 10 (десяти) % від очікуваної вартості всіх робіт/поставок 

та/чи будь-які спеціальні види робіт, що наведені нижче:
• виконання проектно-конструкторських робіт;
• виробництво та/чи поставка силового обладнання та/чи пристроїв релейного захисту та автоматики;
• виконання будівельно-монтажних та/чи пусконалагоджувальних робіт.
Для того, щоб бути кваліфікованим для виконання даного Контракту, Учасники повинні продемонструвати Замовнику, що 

виробники та субпідрядники, запропоновані ним для виконання вказаних вище робіт, істотно відповідають вимогам щодо 
конкретного досвіду. Факт залучення таких субпідрядників має бути підтверджений листом про наміри сторін.

Субпідрядники Учасника повинні задовольняти наступним мінімальним критеріям:
(a)  Мати успішний досвід виконання робіт в якості підрядника (генпідрядника чи субпідрядника) як мінімум 1 (одного) 

контракту, аналогічного по характеру та обсягу запропонованим на субпідряд роботам чи послугам, що був заверше-
ний протягом останніх 5 (п’яти) років; 

(b)  виробники КРПЕ повинні підтвердити не менше ніж 20 (двадцятирічний) досвід роботи по даному обладнанню;
(с)  виробники основного обладнання (що не є компонентами КРПЕ) та матеріалів повинні підтвердити не менше ніж  

10 (десятирічний) досвід виробництва даного обладнання та матеріалів. 
Всі компанії запрошуються взяти участь у торгах.
Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати необхідну інформацію та ознайомитися з тендерною докумен-

тацією за адресою:
Віктор Лисих,
Начальник відділу організації міжнародних закупівель
тел.: +38 044 238 30 14
тел: +38 044 238 35 16
email: procurement_office@ua.energy
ДП «НЕК «Укренерго»
вул. Симона Петлюри, 25, 01032, Київ, Україна
Тендерна документація може бути придбана після надання письмового запиту на вказану вище адресу та оплати невід-

шкодованого грошового внеску у розмірі 500 (п’ятсот) євро або в еквіваленті у гривні з урахуванням ПДВ та без урахування 
всіх банківських комісій та інших зборів, які повинен сплатити учасник торгів при здійсненні платежу, на розрахунковий ра-
хунок Замовника з вказанням призначення платежу «Тендерна документація «Реконструкція ПС 330 кВ «Броварська» зі вста-
новленням АТ-3»

Для нерезидентів України (EUR):
Банк - кореспондент:
DEUTCHE BANK AG, Frankfurt am Main, Germany
р/р: 9498767 10, S.W.I.F.T :. DEUT DE FF
Банк-отримувача:
Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича 127
МФО: 322313
SWIFT: EXBS UA UX
Отримувач:
ДП «НЕК «Укренерго»
П/р: 26000030066033
ЄДРПОУ: 00100227
01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25.
Для резидентів України (UAH):
Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
МФО: 322313
П/р: 26008010066033
ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ: 00100227
01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25.
 (в українській гривні по офіційному курсу НБУ на день платежу)
При отриманні копії підтвердження, що засвідчує переказ грошових коштів, Тендерна документація може бути відправле-

на кур’єрською службою, якщо транспортування було раніше замовлено Учасником торгів в його країні. В такому випадку За-
мовник не несе відповідальності за доставку.

Всі тендерні пропозиції повинні супроводжуватися забезпеченням тендерної пропозиції у розмірі 680 000 євро чи еквіва-
ленту в конвертованій валюті, що відповідає вимогам тендерної документації.

Всі тендерні пропозиції повинні бути доставлені в запечатаних пакетах, на яких вказано «Тендерна пропозиція з Рекон-
струкції ПС 330 кВ «Броварська» зі встановленням АТ-3», не пізніше 20 квітня 2018 р. 11:00 за київським часом, за адресою:

ДП «НЕК «Укренерго»
01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри 25.
Пропозиції будуть негайно розкриті у присутності представників учасників торгів, що виразили своє бажання бути при-

сутніми.

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках 
реалізації «Комплексної (зведеної) програми підви-
щення безпеки енергоблоків атомних електростан-
цій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить 
відкриті міжнародні торги на закупівлю товарів і су-
путніх послуг за «Принципами та правилами заку-
півель товарів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-15204-
15208-15201-15206-115-GOODS-1):

Захід №15204 «Модернізація схем РЗА систем 
живлення власних потреб 6 кВ»;

Захід №15208 «Модернізація схем РЗА з впрова-
дженням реле на мікроелектронній базі»

Захід №15201 «Заміна вимикачів 6 кВ у каналах 
СБ і на СВБ, загальностанційних і блочних схемах 
ВП»;

Захід №15206 «Модернізація розподільчих при-
строїв 0,4 кВ»

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на 
сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 

http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com.
Контактні телефони ГУП КзПБ: 
+380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97
Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

Борзнянський районний суд Чернігівської області викли-
кає Абрамович Юлію Олексіївну як відповідачку в цивільній 
справі № 730/773/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства по газопостачанню та газифікації «Чернігівгаз» до 
Абрамович Юлії Олексіївни про стягнення заборгованості за 
спожитий природний газ, яка призначена до розгляду на 19 
лютого 2018 року о 12.00 год. у приміщенні Борзнянського 
районного суду Чернігівської області за адресою: вул. Неза-
лежності, 4, м. Борзна Борзнянського району Чернігівської 
області.

Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ст.128 ЦПК 
України з опублікуванням оголошення про виклик, відпові-
дачка вважається належним чином повідомленою про час і 
місце розгляду справи.

Суддя І.І. Тіслюк

Солом’янський районний суд м. Києва викли-
кає Болькіна Олександра Григоровича (остання відо-
ма адреса якого є: пр-т Повітрофлотський, 36, кв. 85,  
м. Київ, 03186), який є відповідачем по цивільній спра-
ві 760/1891/17 (2/760/2798/17) за позовом Бойка Мак-
сима Миколайовича до Болькіна Олександра Григоро-
вича про стягнення суми коштів, у судове засідання на 
20.03.2018 року о 15 год. 00 хв., яке відбудеться в при-
міщенні суду за адресою:

м. Київ, Вознесенський узвіз, 10Б, каб. №57.
У разі неявки до суду оголошення вважається на-

лежним повідомленням і справу буде розглянуто по 
суті у вашу відсутність за наявними в ній матеріалами.

Суддя Усатова І.А.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє Гука Ігоря Володимировича (останнє відоме 
місце проживання: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Університетська, 35/35), що 1 лютого 2018 року о 14.00 
год. у приміщенні суду за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатись обвинувальний акт в криміналь-
ному 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 підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Редько О.В.
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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

Тараканкова Ірина Михайлівна, 11.10.1971 ро-
ку народження, уродженка м. Ростов-на-Дону 
РФ, яка зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Робоча, буд. 1б, на підставі 
ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України Вам необхідно 
з’явитись 30.01.2018, 31.01.2018 та 01.02.2018 у пе-
ріод часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. до кабінету  
№ 7 3-го відділення (з дислокацією в м. Крама-
торськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислока-
цією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ Укра-
їни в Донецькій та Луганській областях за адресою: 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, 
буд. 56а, до старшого слідчого в ОВС Журка Л.Ю., 
для  проведення слідчих дій за Вашою участю у кри-
мінальному провадженні № 22017050000000323, в 
якому Ви є підозрюваною у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 110 КК України. У разі неприбуття на 
виклик або ухилення від явки на виклик настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК України із можливіс-
тю застосування приводу та здійснення подальшого 
спеціального судового провадження. При наявності 
поважних причин, що перешкоджають явці за викли-
ком у визначений строк, Вам необхідно заздалегідь 
повідомити слідчого про причини свого неприбуття 
за  тел. (06264) 3-03-33.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 55000, Миколаївська обл., м. Южно-
українськ, вул. Дружби народів, 5) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

 31.01.2018 о 15:00 до Мкртчан Сусана Азатовна, 
(останнє відоме місце реєстрації: 55000, Миколаїв-
ська обл., м. Южноукраїнськ, б-р Шевченка, буд. 3, 
кв. 28) справа № 486/813/17, суддя Савін О. І.

 13.02.2018 о 08:30 до Сягаєва Вероніка Олегівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 55002, Миколаїв-
ська обл., м. Южноукраїнськ, б-р Квітковий, буд. 7, 
кв. 21) справа № 486/855/17, суддя Савін О. І.

 23.01.2018 о 08:30 до Святенко Неоніла Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 55001, Миколаїв-
ська обл., м. Южноукраїнськ, пр. Леніна, буд. 27, кв. 
214) справа № 486/854/17, суддя Савін О. І.

 У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням 
цього оголошення відповідач по справі вважається 
належним чином повідомленим про час, день та міс-
це проведення судового засідання.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Комунарів, 64) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться:

 12.02.2018 о 10:30 до Пономаренко Наталія Ми-
колаївна (останнє відоме місце реєстрації: 71113, За-
порізька обл., м. Бердянськ, вул. Перемоги, буд. 43, 
кв. 46) справа № 310/5865/17, суддя Дністрян О. М.

 12.02.2018 о 10:20 до Шевченко Любов Володи-
мирівна (останнє відоме місце реєстрації: 71100, За-
порізька обл., м.Бердянськ, Військове Містечко-2) 
справа № 310/5880/17, суддя Дністрян О. М.

 12.02.2018 о 10:00 до Машко Марія Василівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 71100, Запорізь-
ка обл., Бердянський р-н, м. Бердянськ, вул. Лієпай-
ська, буд. 50, кв. 1) справа № 310/6027/17, суддя Дні-
стрян О. М.

 12.02.2018 об 11:00 до Циндра Світлана Вікторів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 71108, Запорізь-
ка обл., м. Бердянськ, вул. Руденка, буд. 3, кв. 29) 
справа № 310/5867/17, суддя Дністрян О. М.

 У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням 
цього оголошення відповідач по справі вважається 
належним чином повідомленим про час, день та міс-
це проведення судового засідання.

Богуславський районний суд Київської обл (адре-
са суду: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Фран-
ка, 29-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться:

 24.01.2018 о 09:30 до Мількевич Ірина Петрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 09701, Київська 
обл., м. Богуслав, вул. Польова, буд. 42, кв. 75) спра-
ва № 358/1411/17, суддя Корбут В. М.

 24.01.2018 о 10:00 до Харченко Андрій Михай-
лович (останнє відоме місце реєстрації: 09751, Ки-
ївська обл., Богуславський р-н, с. Медвин, ) справа  
№ 358/1410/17, суддя Корбут В. М.

 05.02.2018 о 09:50 до Комаров Сергій Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 09701, Київ-
ська обл., м. Богуслав, вул. Польова, буд. 45/21, кв. 
24) справа № 358/1414/17, суддя Корбут В. М.

 26.01.2018 о 09:30 до Костенко Марина Мико-
лаївна (останнє відоме місце реєстрації: 09700, Ки-
ївська обл., Богуславський р-н, с. Софійка) справа  
№ 358/1409/17, суддя Корбут В. М.

 У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням 
цього оголошення відповідач по справі вважається 
належним чином повідомленим про час, день та міс-
це проведення судового засідання.

Коропський районний суд Чернігівської області (адре-
са суду: 16200, Чернігівська обл., смт Короп, вул. Ки-
бальчича, 12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

 29.01.2018 о 09:00 до Чех Володимир Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 16231, Чернігівська 
обл., Коропський р-н, с. Черешеньки, вул. Шкільна, буд. 
7) справа № 735/1245/17, суддя Грушко О. П.

 06.02.2018 о 09:00 до Бабюк Наталія Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 16251, Чернігівська 
обл., Коропський р-н, с. Карильське, вул. Підлісівка, буд. 
12) справа № 735/1374/17, суддя Балаба О. А.

 06.02.2018 о 10:00 до Сломінський Максим Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 16200, Чернігів-
ська обл., смт Короп, пров. Горького, буд. 4, кв. 3) спра-
ва № 735/1367/17, суддя Балаба О. А.

 07.02.2018 о 09:00 до Заморій Тетяна Микола-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 16200, Черні-
гівська обл., смт Короп, вул. Лугова, буд. 9) справа  
№ 735/1365/17, суддя Балаба О. А.

 У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Деражнянський районний суд Хмельницької обл. (адре-
са суду: 32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру, 
43) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся   27.02.2018 о 09:30 до Топал Олександр Іванович (останнє 
відоме місце реєстрації: 32200, Хмельницька обл., м. Дераж-
ня, вул. Барська, буд. 9, кв. 5) справа № 673/1607/17, суд-
дя Дворнін О. С.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Підволочиським районним судом Тернопільської облас-
ті розглядається цивільна справа за позовом Разюка Рома-
на Михайловича, жителя с. Іванівка Підволочиського райо-
ну Тернопільської області, в інтересах малолітнього Разюка 
Олександра Романовича, жителя с. Іванівка Підволочисько-
го району Тернопільської області, до Разюк Ольги Михайлів-
ни, жительки с. Краснопілка Гайсинського району Вінниць-
кої області, третя особа, що не заявляє самостійних вимог 
щодо предмета спору на стороні позивача, – Служба у спра-
вах дітей Підволочиської районної державної адміністрації 
Тернопільської області, юридична адреса: смт Підволочиськ, 
вул. Д. Галицького, 80, про позбавлення батьківських прав та 
стягнення аліментів, підготовче судове засідання якої відбу-
деться 26 січня 2018 року о 16 год. 00 хв.

На вказане число просимо з’явитися в приміщення Під-
волочиського районного суду (смт Підволочиськ, вул. Заліз-
нична, 1 Тернопільської області) відповідачку Разюк Ольгу 
Михайлівну, 6 листопада 1993 року народження, місце ре-
єстрації: с. Ріпна Волочиського району Хмельницької облас-
ті, та останнє відоме місце проживання якої – с. Краснопілка 
Гайсинського району Вінницької області.

Відповідачці, у разі невизнання позовних вимог, подати 
в зазначений строк до 26 січня 2018 року відзив на позов та 
посилання на докази, якими він обґрунтовується.

Попереджаємо, у разі неявки відповідачки – Разюк Ольги 
Михайлівни та неподання відзиву на позов, справа буде роз-
глянута в її відсутність на підставі наявних у ній даних та до-
казів (постановлено заочне рішення).

Суддя Н.Б. Сташків

Герцаївський районний суд Чернівецької обл. (адреса су-
ду: 60500, Чернівецька обл., м. Герца, вул. Центральна, 20) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся   24.01.2018 о 14:00 до Кузук Іван Миколайович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 60527, Чернівецька обл., Герцаїв-
ський р-н, с. Радгоспівка) справа № 714/772/17, суддя Акос-
такіоає О. Т.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.    З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Деражнянський районний суд Хмельницької обл. (адре-
са суду: 32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру, 
43) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся   27.02.2018 о 09:20 до Козяр Ірина Олександрівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 32250, Хмельницька обл., Дераж-
нянський р-н, м. Зяньківці, вул. Польова, буд. 5) справа № 
673/1420/17, суддя Дворнін О. С.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки справа буде розглянута за 
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Лисянський районний суд Черкаської обл. (адреса су-
ду: 19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Кірова, 4) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
23.01.2018 о 10:00 до Хижняк Олег Петрович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 19314, Черкаська обл., Лисянський р-н, 
с. Вотилівка, вул. Галкіна, буд. 100) справа № 700/771/17, 
суддя Яценко Г. М.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає кримінальну справу за обвинувальним актом віднос-
но Мазурова Дмитра Володимировича, повідомленого про 
підоз ру у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі: Мазуров Дмитро Володимиро-
вич, 24.11.1977 року народження, який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Торез, вул. Миру, б. 55, кв. 
1, викликається на 23.01.2018 року о 09 годині 00 хвилин 
до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по су-
ті. У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в 
його відсутність.

Суддя Н.М. Погрібна

Краматорський міський суд Донецької області (84300, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кри-
мінальне провадження № 234/14495/17 (провадження  
№ 1-кп/234/830/17) за обвинуваченням Скакуна Дениса Оле-
говича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Викликається обвинувачений: Скакун Денис Олегович, 
31.05.1989 року народження, уродженець м. Макіївка Доне-
цької області, який проживає за адресою: м. Макіївка, 945 
квартал, 4-15, на 5 лютого 2018 року о 09 годині 30 хвилин 
для участі в судовому засіданні, яке відбудеться в приміщен-
ні Краматорського міського суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 
21, каб. № 9.

Суддя А.О. Чернобай

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №242/3975/16-к 
за обвинуваченням Романова Романа Миколайовича у скоєн-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 364 КК України. Обвинувачений Романов Роман Мико-
лайович, 24.09.1968 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Донецьк, вул. Столбуна, буд. 3, викликається 
до суду на 11 годину 00 хвилин 24 січня 2018 року (корп. № 1, 
каб. №12) для участі у підготовчому судовому засіданні. Ухи-
лення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошен-
ня його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя Т.Б. Сітніков

Краматорський міський суд Донецької області розглядає 
клопотання Департаменту майнових та земельних відносин 
Воронізької області про визнання та надання дозволу на при-
мусове виконання на території України рішення Павловського 
районного суду Воронізької області Російської Федерації від 
04.12.2016 р. про спонукання до продажу земельної ділянки 
Сарри І.М.

Викликається Сарри Ірина Михайлівна, яка проживає за 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. П.Комуни, буди-
нок 4, квартира 91, на 9 лютого 2018 року о 09 годині 00 хви-
лин для участі в судовому засіданні, яке відбудеться в при-
міщенні Краматорського міського суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21, каб. № 9.

Суддя А.О. Чернобай

Краматорський міський суд Донецької області розглядає 
цивільну справу № 234/19950/17 за позовом Аскарової Світ-
лани Вікторівни до Аскарова Романа Рамільовича про розі-
рвання шлюбу.

Викликається відповідач Аскаров Роман Рамільович на 31 
січня 2018 року о 13.45 годині для участі в судовому засідан-
ні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського міського су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 23/3.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення відпо-
відно до ст. 180 ЦПК України, у запереченні відповідач викла-
дає свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених 
позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргумен-
тів і мотиви їх визнання або відхилення.

Суддя Л.І. Переверзева

В провадженні Жовтневого районного суду м. Марі-
уполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Ме-
талургів, 31) знаходиться кримінальне провадження за 
обвинуваченням Лаєвської Інни Валеріївни у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ст. 110 ч. 
2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, яка викликається для участі 
в розгляді кримінального провадження, яке відбудеться 
05.02.2018 року о 15.30 год. у приміщенні суду за адре-
сою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31 (каб. приймаль-
ня).

Суддя Н.П. Кір’якова

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове про-
вадження за кримінальним провадженням щодо Літ-
вінцева Олександра Володимировича, обвинуваче-
ного за ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд якого при-
значено на 16.00 год. 26.12.2017 р.

Обвинуваченому Літвінцеву Олександру Володи-
мировичу необхідно з’явитись до каб. № 15 Красно-
армійського міськрайонного суду Донецької облас-
ті за адресою: 85302, м. Покровськ Донецької облас-
ті, вул. Європейська, 20, на 13.00 год. 05.02.2018 р.

Суддя В.А. Варибрус

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну 
справу № 2/229/81/2018 за позовом Данелюк (Карпенко) 
Оксани Миколаївни до Орлової Наталії Вікторівни про за-
хист прав споживачів. Відповідачка у справі: Орлова На-
талія Вікторівна, 18 травня 1968 року народження (остан-
нє місце проживання: 65114, Одеська обл., вул. 6-А стан-
ція Люстдорфської дороги, 15 Лінія, будинок 13), викли-
кається на 7 лютого 2018 р. о 13.30 годині до суду для 
участі в розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. В разі неявки відповідачки спра-
ва буде розглянута в її відсутність.

Суддя Н.В. Лопатко

Городищенський районний суд Черкаської обл. (адре-
са суду: 19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. 1 Трав-
ня, 9) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться 26.01.2018 о 08:30 до Бондаренко Маргарита Арка-
діївна (останнє відоме місце реєстрації: 19501, Черкаська 
обл., м. Городище, вул.  Маресьєва, буд. 2а, кв. 51) справа  
№ 691/212/17, суддя Черненко В. О.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Фастівський міськрайонний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Радянська, 25) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться   
24.01.2018 о 10:00 до Ковальова (Холіна) Оксана Станісла-
вівна (останнє відоме місце реєстрації: 08503, Київська обл., 
м. Фастів, вул. Залізнична, буд. 37) справа № 381/4158/17, 
суддя Ковалевська Л. М.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Першотравневий районний суд м. Чернівці (адреса суду: 
58000, Чернівецька обл., м.Чернівці, вул.Головна, буд.105) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  29.01.2018 о 10:00 до Дубей Мальвіна Василівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 58000, Чернівецька обл., м. Чернів-
ці, вул. Текстильників, буд. 6, кв. 54) справа № 725/4695/17, 
суддя Іщенко І. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Хмельницький міськрайонний суд (адреса суду: 29000, 
Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Театральна, 54) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться   23.01.2018 о 15:30 до Крупа Олена Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 29000, Хмельницька 
обл., м. Хмельницький, пр. Миру, буд. 76, кв. 13) справа № 
686/21934/17, суддя Мороз В. О.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Конотопський міськрайонний суд Сумської обл. (адре-
са суду: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 8) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться   26.01.2018 о 09:00 до Вамош Олександр Васильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 41657, Сумська обл.,  
Конотопський р-н, с. Тернівка, вул. Леніна, буд. 76) справа  
№ 577/4792/17, суддя Гетьман В. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Служба у справах дітей та сім’ї  

виконавчого комітету  

Фастівської міської ради 

запрошує Кучерука Сергія Григоровича (вул. Миру, 

47, с. Підгороднє, Бердичівський район, Житомир-

ська обл.) на засідання комісії з питань захисту прав 

дитини, яке відбудеться 24.01.2018 р. о 09.00 год., 

каб. 109, за адресою: Київська обл., м. Фастів, площа 

Соборна, 1 (приміщення міської ради).

В Ірпінський міський суд Київської області на 
02.03.2018 р. о 15 год. 00 хв. (справа № 367/8055/17) 
викликається Черкашина Катерина Олександрівна за 
позовом Ільїної Неллі Сергіївни про визнання особи 
такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням та зняття з реєстрації за місцем проживан-
ня.

В разі неявки Черкашиної Катерини Олександрів-
ни (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7) спра-
ва буде розглядатися в її відсутність.

Суддя Л.П. Саранюк

Рушелюк Григорій Миколайович, останнє відоме 
місце проживання: м. Київ, вул. В.Стуса, 24, кв. 28, 
викликається до Святошинського районного суду  
м. Києва як відповідач у цивільній справі за позовом 
Шейка Валентина Валентиновича до Рушелюка Гри-
горія Миколайовича про стягнення заборгованості за 
договором позики, оформленим у вигляді розпис-
ки. Судове засідання відбудеться о 10 годині 15 хви-
лин 25 червня 2018 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал 7. У разі неяв-
ки відповідача до суду справу буде вирішено на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Миколаєць І.Ю. 
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Нові сторінки з історії 
сторічної давності

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. У Сумах презентовано унікальну бібліотечку 
з 14 науково-документальних краєзнавчих книжок, більшість 
яких присвячена 100-річчю Української революції 1917—1921 
років та участі в ній представників Сумського краю. 

За словами керівника апарату Сумської ОДА Дмитра Жи-
вицького, всі вони вийшли коштом обласного бюджету — а 
це майже 200 тисяч гривень, і така кількість в історії Сумщини 
вперше. Загалом торік на книговидання спрямовано рекорд-
ні майже мільйон гривень, завдяки яким бібліотечний фонд об-
ласті поповнився тисячами примірників нових книжок місцевої 
тематики.

Ця серія видань, на переконання голови Сумської облас-
ної організації Національної спілки краєзнавців України Оле-
га Корнієнка, –– справжнє відкриття для читачів, які одержа-
ли змогу дізнатися про події сторічної давності з першоджерел.

Відомо, що уродженці Сумщини були і в Центральній Раді, і в 
урядах в екзилі. До того ж на провідних посадах.

До написання книжок, які передадуть бібліотечним, освітнім, 
музейним та іншим закладам, долучилися місцеві краєзнавці, 
науковці, історики, публіцисти. Видання презентовано з нагоди 
79-ї річниці утворення Сумської області.

Танки на експорт 
йдуть за контрактом 

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА. Державне підприємство «Завод іме-
ні Малишева» відправив партію БМ «Оплот» до Таїланду. Як 
розповів комерційний директор підприємства Дмитро Колес-
ников, бойові машини пройшли стаціонарні і польові випробу-
вання, жодних зауважень з боку приймаючої делегації не було. 
Вся продукція заводу була перевірена замовником, про що під-
писані відповідні сертифікати.

За контрактом з Таїландом заводу імені Малишева залиши-
лося здати замовникові всього кілька бойових машин. На під-
приємстві планують завершити виконання домовленостей у 
першому кварталі цього року.

У Запоріжжі відкрився черговий дитсадок
Євген ЛОГАНОВ, 

«Урядовий кур’єр»

МІСЬКА ПРОГРАМА. 
Протягом кількох років у За-
поріжжі гострою була про-
блема нестачі місць у до-
шкільних закладах, а поза-
торік розпочалася цілеспря-
мована робота зі скорочен-
ня черг. Запорізький місь-
кий голова Володимир Бу-
ряк поставив завдання роз-
робити з цього приводу спе-

ціальну програму. За цей 
час у місті відкрито додат-
кові групи, реконструйова-
но кілька дошкільних уста-
нов, які багато років не пра-
цювали. До прикладу, торік 
відновлено роботу трьох ди-
тячих садків. Нині черга ско-
ротилася більш ніж учетве-
ро. А нещодавно після ре-
конструкції у центрі Запо-
ріжжя відкрито черговий до-
шкільний заклад — дитса-
док №144 «Запорожець».

Сучасний, затишний, осна-
щений за останніми техноло-
гіями садок відчинив двері в 
Комунарському районі. Тут об-
ладнано пральню, харчоблок, 
медкабінет, є всі необхідні ме-
блі, іграшки, спортінвентар. 
Тут функціонує 12 груп, розра-
хованих на 222 дитини. Це гру-
пи раннього і дошкільного ві-
ку, дві з них — з інклюзивною 
формою навчання.

— Садок нещодавно зда-
но в експлуатацію, а життя 

в ньому вже кипить, — за-
значив заступник Запорізь-
кого міського голови Вале-
рій Еделев. — Забезпечено 
навчально-виховний процес, 
створено комфортні умови. 
Садок справді зразково-по-
казовий. 

Тож програма міської вла-
ди, спрямована на ліквідацію 
черги і виведення дошкільних 
установ на такий рівень, три-
ває. В окремих садках уже на-
віть є вільні місця.

Про самотність розкаже соціальний фотопроект
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ВИКЛИК БАЙДУЖОСТ І. 
За щоденними великими й ма-
лими подіями якось не встига-
ємо (чи не хочемо?) звертати 
увагу на переживання окре-
мих людей. Ось плаче, приту-
лившись до паркана, дитина. 
Бабця повільно переходить ву-
лицю, наражаючи себе на не-
цензурну лайку водіїв. Дідусь 
зі сльозами на очах намага-
ється сісти в переповнений 
тролейбус. Усе це наше буден-
не, щоденне буття. Інколи тре-
ба спинитися. Подивитися лю-
дині в очі. Запитати її про са-
мопочуття. Про проблеми та 
незгоди. Може, цій людині ста-
не тепліше від вашого слова, 
від вашої турботи.

Фотовиставка «Самотні ду-
ші», яку експонують у Чер-
каському художньому музеї, 
— саме про це. Про людя-
ність, про тих, хто, по суті, про-
жив життя, але з якихось при-
чин залишився самотнім. Свої 
фотополотна представив на 
огляд глядачів черкаський фо-
тограф Олександр Рибалка. 

Соціальний фотопроект місце-
вої газети «Нова доба» ставив 
за мету привернути нашу ува-
гу до одиноких, які перебува-
ють в будинках для людей по-
важного віку, потребують ува-
ги і турботи. «Самотні душі» — 
це фоторозповіді про звичай-
них людей зі звичайними жит-
тєвими історіями. 

— Працюючи над проектом, 
я шукав самотні душі, хотів пе-
редати їхні образи у світлинах, 
— сказав Олександр. — А ще 

думку про те, що життя на цьо-
му не завершується. І хоч тіло 
старіє, душа завжди молода. 
Довго спілкувався з кожним 
зі своїх героїв. Не підписував 
імен, бо головне — очі й ду-
ша людини, в яких, якщо при-
дивитися, можна побачити ба-
гато. Хтось із них залишився 
без дітей, без близьких, у ко-
гось немає домівки, когось ви-
гнали, а хтось усе життя про-
жив самотнім. Однак кожен з 
них потребує уваги. Я не хо-

тів робити із зображеного тра-
гедію, а просто прагнув доне-
сти до інших, що не варто за-
бувати про людей похилого ві-
ку, адже на кожного з нас сво-
го часу чекає старість.

«Проект «Самотні душі» — 
це не просто фотовиставка, 
— зауважив перший заступ-
ник голови облдержадміні-
страції Віталій Коваль. — Це 
журналістський погляд на лю-
дей, які через певні обстави-
ни змушені жити в соціальних 
закладах. Приємно, що жур-
налісти звернули увагу на та-
ку тему. Адже всі ми маємо 
хоч частково жити долями ін-
ших і за потреби допомагати. 
Бо й справді доля кожної лю-
дини унікальна, і в очах кож-
ного з них — життєва драма, 
власна історія, часто трагічна. 
А цей фотопроект, який уже 
став благодійним, дає змогу 
поглянути на тему зовсім з ін-
шого ракурсу».

Ініціатори та автори проек-
ту задля втілення задуму відві-
дали три соціальні заклади об-
ласті — в Чигирині, Пальмірі 
Золотоніського району та Сте-
панцях на Канівщині.
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У її житті лишилося хіба широке вікно у світ

ФОТОФАКТ

ЧАС ОЧИЩЕННЯ. Ось і настав для православних і греко-
католиків третій празник — Святе Водохреща, серед багатьох 
ритуалів якого й поява бажання зануритися в ополонку навіть 
у тих, хто раніше не загартовувався. Тож спраглим очиститися 
саме в такий спосіб варто пам’ятати: заходити у воду потріб-

но повільно, поступово, прислухаючись до організму та само-
почуття, але впевнено та свідомо. Бажано лише після того, як 
в ополонках, вирубаних у вигляді хреста, воду освятять. Хоча 
феномен того, що у ніч з 18 на 19 січня вся вода й так стає ці-
лющою, досі ніхто не спростував. 


