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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 19 січня 2018 року
USD 2877.7485 EUR 3520.9253 RUB 5.0701 / AU 383373.66 AG 4918.07 PT 288350.40 PD 317703.43

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:
«Ключовим  
питанням  

Верховної Ради 
має бути питання 

безпеки  
і оборони».

Брюссель підтримав 
закон про реінтеграцію 
Донбасу

ПОЗИЦІЯ. У Євросоюзі вважають, що Закон «Про особли-
вості державної політики із забезпечення державного сувере-
нітету України над тимчасово окупованими територіями в До-
нецькій та Луганській областях» спрямований на врегулюван-
ня внутрішнього цивільного і військового порядку в країні, по-
відомляє Укрінформ. «Закон стосується внутрішньої організації 
українських цивільних і військових структур у контексті конфлік-
ту на сході України з огляду на майбутню реінтеграцію територій, 
які нині не підконтрольні українському керівництву», — заявили 
в ЄС і наголосили, що  Євросоюз підтримує повну імплемента-
цію мінських домовленостей на засадах мирного і сталого вре-
гулювання конфлікту на сході України.

У Брюсселі зазначають, що сторони не повинні уповільнювати 
переговорний процес щодо мирного врегулювання конфлікту на 
Донбасі. «Ми очікуємо, що дипломатичні зусилля у врегулюван-
ні конфлікту, зокрема у форматі  нормандської четвірки та Три-
сторонньої контактної групи, продовжуватимуться на засадах 
виконання всіх відповідних зобов’язань», — сподівається ЄС.

20,6 %
На стільки зріс експорт товарів  

з України за 11 місяців 2017 року
ВАЖЛИВО. Створення суспільного мовлення цивілізує ринок  
і задасть стандарти чесної журналістики

На кого працює 
телеефір?

Спікер парламенту про пріоритетність ухвалення  
законів на наступній  сесії
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Росія намагається розхитати Раду 
Європи і підірвати довіру до її 
принципів, вдаючись до політичних 
інтриг у ПАРЄ та відвертого 
шантажу керівництва РЄ

УКРАЇНА І СВІТ

Письменниця і художниця Емма 
Андієвська, яка живе і працює в 
Мюнхені, розповіла «УК», чому 
не може знести зневаги до 
української мови
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Конкретизоване повідомлення про закупівлю
Запрошення до участі в торгах

Дата: 12 січня 2018 року
Позика ЄБРР № 47947; позика ЄІБ №31.177
ЗУТ №: UHE/TKRE/T/8-17

1. Дане запрошення до участі в торгах відповідає Загальному повідомленню про закупівлю для даного проекту, що було опубліковане в Procurement 
Opportunities:

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170612a.html
Уряд України отримав позики від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в рахунок вар-

тості Проекту «Реабілітація гідроелектростанцій».
Приватне Акціонерне Товариство «Укргідроенерго» цим запрошує підрядників подати свої запечатані тендерні пропозиції за наступним контрактом, 

що фінансуватиметься з частини суми цієї позики:
UHE/TKRE/T/8-17 Реконструкція поворотно-лопатевих агрегатів на Кременчуцькій ГЕС
Об’єм робіт включає реконструкцію 2 (двох) гідроагрегатів Кременчуцької ГЕС (2 генератори та 2 турбіни).
Максимальний термін виконання Контракту: максимальна  дата завершення Засобів -  листопад 2021р.
2. Конкурсні торги за контрактами, що фінансуватимуться за кошти позики Банку є відкритими для компаній з усіх країн. Кошти позики Банку не 

будуть використовуватися в цілях оплати особам чи організаціям, або імпорту товарів, якщо така оплата чи імпорт заборонені рішенням Ради безпеки 
Організації об’єднаних націй, прийнятим відповідно Розділу VII Статуту Організації об’єднаних націй.

3. Положення в Інструкціях Учасникам торгів та в Загальних умовах контракту є положеннями Стандартної тендерної документації Світового Банку 
на Закупівлю проектування, поставки та встановлення техніки, виданої в квітні 2008р., переглянутої та виправленої в серпні 2010р. Ця тендерна доку-
ментація приведена у відповідність Принципам та правилам закупівель ЄБРР від січня 2015 р.

4. Міжнародні конкурсні торги будуть проходити у відповідності до Процедури проведення одноетапних торгів без попередньої кваліфікації Євро-
пейського банку реконструкції та розвитку.

5. Учасники торгів повинні відповідати наступним кваліфікаційним критеріям:
(a) Критерії правомочності:

(і) Відсутність конфліктів інтересів;
(іі) Відсутність оголошення Банком про неправомочність Учасника торгів;
(ііі) Для державних компаній необхідне дотримання наступних умов: (і) юридична та фінансова незалежність, (іі) компанія керується принци-
пами комерційного права та (ііі) учасники не є особами, пов’язаними з Роботодавцем або Позичальником;
(іv) Відсутність неправомочності на основі законів чи державних нормативно-правових актів держави Позичальника, або на виконання резо-
люції ради Безпеки ООН.

(b) Фінансові критерії:
(і) Стабільність фінансового положення Учасника торгів на даний момент та його очікувана довгострокова прибутковість;
(іі) Середньорічний обіг коштів протягом останніх трьох (3) років повинен складати щонайменше тридцять сім мільйонів євро (EUR 37.000.000);
(ііі) Учасник повинен показати, що в нього є доступ, або що він має у своєму розпорядженні ліквідні активи, необтяжені реальні активи, кре-
дитні лінії та інші фінансові засоби, достатні для забезпечення відповідності обсягу руху грошових коштів у зв’язку з будівельно-монтаж-
ними роботами за контрактом на період тривалістю 12 [дванадцять] місяців, величина якого за оцінками складає еквівалент як мінімум 
п‘ятнадцять мільйонів [15 000 000] євро, з урахуванням зобов’язань Учасника за іншими контрактами. У разі використання здобувачем ін-
шої валюти ці розрахунки здійснюються на основі обмінного курсу, встановленого Національним банком України на дату публікації Запро-
шення до участі в торгах.

(c) Критерії досвіду роботи:
(і) Загальний досвід роботи за контрактами в якості підрядника, субпідрядника або головного підрядника протягом щонайменше останніх 
десяти (10) років з тривалістю діяльності протягом щонайменше дев’яти (9) місяців щороку у сфері реконструкції гідроагрегатів та будівни-
цтва нових ГЕС;
(іі) Спеціальний мінімальний досвід у таких основних видах діяльності:

1. Механічне, гідравлічне та електричне проектування великих поворотно-лопатевих агрегатів (турбіна + генератор);
2.  Виготовлення основних компонентів великих поворотно-лопатевих агрегатів корпусу статору, магнітного осередку та обмотки статору, 

полюсів ротору, обіду ротору, робочого колеса, штанг робочого колеса, маслоприймача, камери та зпрягаючого поясу робочого колеса;
3.  Демонтаж існуючих великих поворотно-лопатевих агрегатів: генератора, камери робочого колеса та зпрягаючого поясу, закамерно-

го бетону, робочого колеса;
4.  Збірка великих поворотно-лопатевих агрегатів на об’єкті: генератора, камери робочого колеса та зпрягаючого поясу, робочого коле-

са , маслоприймача;
5. Комплексні випробування великих поворотно-лопатевих агрегатів, включаючи випробування масштабної моделі;
6. Дослідна експлуатація та регулювання великих поворотно-лопатевих агрегатів.

(ііі) Спеціальний мінімальний досвід участі протягом останніх десяти (10) років у якості підрядника, управляючого підрядника або субпідряд-
ника з проектування, поставки та монтажу нових чи реконструйованих великих поворотно-лопатевих агрегатів (турбіна + генератор) з таки-
ми характеристиками: не більше 100 об/хв., не менше 13 кВ, не менше 50 МВт щонайменше на трьох (3) різних великих поворотно-лопатевих 
агрегатах (турбіна + генератор), які були успішно завершені, та є аналогічними запропонованій Техніці та Послугам з монтажу.
Аналогічність основується на фізичних розмірах, складності, методах /технології або інших характеристиках, описаних у відповідних Тен-
дерних документах.

(d) Невиконання робіт за Контрактом у хронології:
В Учасника торгів чи будь-якого партнера ОКА не має бути багаторазових судових розглядів та/або арбітражних проваджень, рішення в котрих ви-

несені не на користь Учасника торгів або будь-якого партнера ОКА, протягом останніх 3 (трьох) років. 
Таке рішення приймається тільки на підставі повністю врегульованих суперечок або судових розглядів. Повністю врегульований спір або судовий 

розгляд - це суперечка або розгляд, врегульовані за допомогою порядку вирішення спорів, встановленого в договорі, і вичерпання всіх можливостей 
учасника торгів до подачі апеляцій до судових інстанцій.

Процент рішень арбітражу чи суду проти заявника чи індивідуального члена ОКА (об’єднання компаній або асоціації) не повинен перевищувати 25% 
від загальної кількості рішень.

(e) Критерії щодо Системи управління якістю:
Протягом виконання контракту Учасники торгів повинні мати та обслуговувати Систему управління якістю відповідно вимогам стандарту ISO 9000 

чи аналогічному.
(f) Персонал:
Учасник торгів має запропонувати відповідним чином підготовлений персонал для наступних посад: Представник Підрядника, Менеджер з проек-

тування механічної частини, Менеджер з проектування електричної частини, Інженер з заводської зборки та випробувань механічної частини, Інже-
нер з заводської зборки та випробувань електричної частини, Менеджер з будівельно-монтажних робіт та Інженер-пусконалагоджувальник. Для кож-
ної з цих семи посад Учасник торгів має надати інформацію про основного та альтернативного кандидата, кожен з яких має відповідати вимогам що-
до досвіду, які зазначені нижче:

№ Посада Загальний досвід робо-
ти [роки]

Досвід на аналогічній 
роботі [роки]

1 Представник Підрядника 10 5
2 Менеджер з проектування механічної частини 15 10
3 Менеджер з проектування електричної частини 15 10
4 Інженер із заводської зборки та випробувань механічної частини 10 5
5 Інженер із заводської зборки та випробувань електричної частини 10 5
6 Менеджер з будівельно-монтажних робіт 15 10
7 Інженер-пусконалагоджувальник 10 5

Мінімальна кількість кандидатів на кожну посаду:

№ Посада
Мінімальна кількість кандидатів

Основний  
кандидат 

Альтернативний  
кандидат

1 Представник Підрядника 1 1
2 Менеджер з проектування механічної частини 1 1
3 Менеджер з проектування електричної частини 1 1
4 Інженер із заводської зборки та випробувань механічної частини 1 1
5 Інженер із заводської зборки та випробувань електричної частини 1 1
6 Менеджер з будівельно-монтажних робіт 1 1
7 Інженер-пусконалагоджувальник 1 1

(g) Субпідрядники:
(i) Субпідрядники, що відповідають за Основні Пункти Техніки та Монтажних послуг мають відповідати критеріям досвіду роботи (ii) (iii) та (iv) та 

критеріям Системи управління якістю для частини, до якої вони відносяться; 
Кваліфікацію Субпідрядників можна замінити Кваліфікацією самого Учасника торгів на відповідну частину, якщо Учасник торгів може продемон-

струвати власний досвід у якості управляючого підрядника, який займався безпосередньо контролем цієї частини за субпідрядом щонайменше трьох 
(3) нових поворотно-лопатевих агрегатів або поворотно-лопатевих агрегатів, які були реконструйовані, протягом останніх десяти (10) років, які було 
успішно виконано і які повинні бути аналогічними до запропонованої Техніки та Послуг з монтажу. Щонайменше одна (1) з таких рекомендацій пови-
нна включати контроль запропонованого Субпідрядника.

В іншому випадку кваліфікацію Субпідрядників необхідно надавати на додаток до кваліфікації самого Учасника торгів.
(ii) Субпідрядники, частина яких становить більш ніж 25% від Ціни Тендерної пропозиції, мають задовольнити як мінімум 25% вимог фінансових 

критеріїв (іі) та (ііі).
(iii) Субпідрядники, вказані в п. (і) та (іі) вище, мають надати Повноваження виробника, в якому вказано, що Учасник торгів отримав відповідні по-

вноваження від виробника відповідної техніки або обладнання або компонентів для поставки або установки цієї одиниці в країні Роботодавця.
Дані кваліфікаційні вимоги представлені детальніше у Тендерному документі.
Зацікавлені учасники торгів можуть придбати повний комплект Тендерної документації  на англійській мові після направлення письмової заявки на 

нижче вказану адресу та після оплати збору, який не відшкодовується в розмірі 560 Євро (п’ятсот шістдесят Євро) (без урахування банківського збору). 
Даний комплект буде включати:
a. Друковану версію на англійській мові (включаючи креслення)
b. Електрону версію в форматі pdf на англійській мові без креслень (Таблиці цін, Графіки реалізації в форматі MS Excel та Форми Тендерної про-

позиції в форматі MS Word)
c. Електрона версія в форматі pdf на українській або російській мові з кресленнями (Таблиці цін, Графіки реалізації в форматі MS Excel та Форми 

Тендерної пропозиції в форматі MS Word)
Друкована версія на англійській мові являється єдиною офіційною версією Тендерного документу. У випадку розбіжностей превалює англомов-

на версія.
Платіж здійснюється у вигляді прямого депозиту на будь-який з вказаних нижче рахунків:
Для нерезидентів України (в Євро):

Назва отримувача: ПрАТ «Укргідроенерго»
ЄДРПОУ 20588716
Назва банку отримувача платежу: АБ «Укргазбанк»
Код SWIFT: UGASUAUK
Адреса банку: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22
Номер рахунку:  26000924427192
Валюта рахунку: Євро
МФО 320478
Банк-посередник: COMMERZBANK AG
Код SWIFT: COBADEFF
Адреса банку: Neue Mainzer Strasse 32-36, 60261 Frankfurt Am Main, Germany
Номер банківського рахунку: 400886433201

Для резидентів України (в гривневому еквіваленті згідно офіційного курсу валют Національного Банку України на дату виставлення рахунку): 

Назва отримувача: ПрАТ «Укргідроенерго»
ЄДРПОУ 20588716
Назва банку отримувача платежу: АБ «Укргазбанк»
Код SWIFT: UGASUAUK
Адреса банку: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22
Номер рахунку:  26000924427192
Валюта рахунку: Гривня
МФО 320478

Вкажіть деталі платежу наступним чином: 
Платіж за Тендерний Документ № UHE/TKRE/T/8-17
7. На вимогу документи будуть негайно направлені кур’єром. Без будь-якої відповідальності за втрату або несвоєчасну доставку.
8. Тендерні пропозиції повинні бути доставлені за нижче вказаною адресою не пізніше 11:00 годин (за місцевим часом) 10 квітня 2018 року, де во-

ни будуть відкриті у присутності представників Учасників торгів, що виразили бажання відвідати цей захід.
9. Потенційні Учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію щодо купівлі тендерної документації в офісі ПрАТ «Укргідроенерго» в робо-

чий час з 08-00 до 17-00 за місцевим часом. 
Адреса ПрАТ «Укргідроенерго»:

Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго»
До уваги: Пані Жанни Гутіної, Пана Івана Жданова

ПрАТ «Укргідроенерго»
07300, м. Вишгород, Київська обл., Україна

Тел: +38 04596 582 27
Факс: +38 04596 220 07

E-mail: gutina@ges.kv.energy.gov.ua; zhdanov@ges.kv.energy.gov.ua

Specific Procurement Notice (SPN)
Invitation for Bidders

Date: January 12th, 2018  
EBRD Loan No: 47947; EIB Loan No: 31.177
IFB No: UHE/TKRE/T/8-17

1. This Invitation for Bidders follows the General Procurement Notice for this project which was published in Procurement Opportunities:
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170612a.html
The Government of Ukraine has received the loans from the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the European Investment Bank 

(EIB) towards the cost of Hydro Power Plants Rehabilitation Project.
The Private Joint-Stock Company “Ukrhydroenergo” now invites sealed bids from contractors for the following contract to be funded from part of the 

proceeds of the loan:
UHE/TKRE/T/8-17 Rehabilitation of Kaplan units at Kremenchuk HPP
The scope of work includes the rehabilitation of 2 (two) hydro-units (2 generators and 2 turbines).
The maximum Completion period is: maximum Completion date is November 2021.
2. Bidding for contracts to be financed with the proceeds of the loans from the Banks is open to firms from all countries. The proceeds of the Bank’s loan will 

not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United 
Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

3. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the World Bank Standard Bidding Documents 
for Procurement of Plant Design Supply and Installation, version April 2008, revised August 2010. These bidding documents have been adapted in order to 
comply with the EBRD Bank’s Procurement Policies and Rules, revision January 2015.

4. International competitive bidding will be conducted in accordance with the European Bank for Reconstruction and Development One-Stage Bidding 
Procedure without pre-qualification.

5. The Bidders shall meet the following minimum qualification criteria:
(a) Eligibility criteria:

(і) No- conflicts of interests;
(іi) Not having been declared ineligible by the Bank;
(іii) For Government Owned Companies, compliance with the following conditions: (i) legally and financially autonomous, (ii) operate under the 
principles of commercial law, and (iii) are not dependent agencies of the Employer or the Borrower;
(іv) Not having been excluded as a result of the Borrower’s country laws or official regulations, or by an act of compliance with UN Security Council 
resolution.

(b) Financial criteria:
(і) current soundness of Bidders financial position and its prospective long term profitability;
(іi) average annual turnover, within the last three (3) years, representing not less than thirty-seven millions Euros (EUR 37.000.000);
(іii) The Bidder shall demonstrate that it has access to, or has available, liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial 
means sufficient to meet the construction cash flow for the contract for a period of 12 [twelve] months, estimated as not less than fifteen millions 
Euros [EUR 15.000.000] equivalent, taking into account the Bidder’s commitments in other contracts. In case the applicant uses other currency, the 
calculations shall be based on the exchange rate, as set by [the National Bank of Ukraine] on the date of publication of the Invitation for Bidders.

(c) Experience criteria:
(і) General experience under contracts in the role of contractor, subcontractor, or management contractor for at least the last ten (10) years, and with 
activity in at least nine (9) months in each year in the field of hydro-unit rehabilitation and new construction;
(іi) Specific minimum experience in the following key activities:

1. Mechanical, hydraulic and electrical design of large KAPLAN units (turbine + generator)
2.  Manufacturing of main components of large KAPLAN units: stator frame, stator magnetic core and windings, rotor poles, rotor rim, runner, 

runner rods, oil head, chamber and discharge ring;
3. Dismantling of existing large KAPLAN units: generator, runner chamber and discharge ring, concrete around the chamber, runner,
4. On-site assembling of large KAPLAN units: generator, runner chamber and discharge ring, concrete around the chamber, runner, oil head,
5. Overall testing of large KAPLAN units, including scale model testing
6. Commissioning and settings of large KAPLAN units.

(ііі) Specific minimum experience of participation as contractor, management contractor or subcontractor for the design, the supply and installation of 
new or rehabilitated large KAPLAN units (turbine + generator) with 100 rpm maximum, 13 kV minimum, 50 MW minimum in at least three (3) different 
large KAPLAN units (turbine + generator) within the last ten (10) years, that have been successfully completed and that are similar to the proposed 
Plant and Installation Services.

The similarity shall be based on the physical size, complexity, methods/technology or other characteristics as described in the relevant Bidding Documents.
(d) Historical Contract non-performance criteria
The Bidder, or any partner in a JVCA, shall not have a consistent history of litigation and/or arbitration resulting in awards against the Bidder, or any partner 

in a JVCA, within the last 3  (three) years.
This determination shall be based solely on fully settled disputes or litigation.  A fully settled dispute or litigation is one that has been resolved in accordance 

with the Dispute Resolution Mechanism under the respective Contract, and where all appeal instances available to the Bidder have been exhausted.
The ratio of the arbitral or court decisions against the applicant or an individual member of a JVA (joint venture, or association) shall not exceed 25% of all 

the decisions.
(e) Quality Management System (QMS) criteria:
Bidders shall have and maintain during the whole contract performance a QMS in accordance with ISO 9000 standards requirements or equivalent.
(f) Personnel:
The Bidder shall provide suitably qualified personnel to fill the following positions: Contractor’s representative, Electrical and Mechanical Design Manager, 

Electrical and Mechanical Factory Assembly and Test Engineer, Construction Manager and Commissioning Engineer. For each of these seven positions, the 
Bidder shall provide information on a principal candidate and an alternate, each of whom should meet the experience requirements specified below:

No. Position Total Work
Experience (years)

In Similar Works 
Experience

(years)
1 Contractor’s Representative 10 5
2 Mechanical Design Manager 15 10
3 Electrical Design Manager 15 10
4 Mechanical FAT Engineer 10 5
5 Electrical FAT Engineer 10 5
6 Construction Manager 15 10
7 Commissioning Engineer 10 5

 
FAT = Factory Assembly and Testing

The minimum number of candidates for each position is:

No. Position Minimum number of candidates

Principal candidate Alternate candidate
1 Contractor’s Representative 1 1
2 Mechanical Design Manager 1 1
3 Electrical Design Manager 1 1
4 Mechanical FAT Engineer 1 1
5 Electrical FAT Engineer 1 1
6 Construction Manager 1 1
7 Commissioning Engineer 1 1

FAT = Factory Assembly and Testing
(g) Subcontractors
(i) Subcontractors in charge of the Major Items of Plant and Installation Services, must comply with experience criteria (ii), (iii) and (iv) and with QMS criteria, 

for the part of which they are concerned.
Qualification of the Subcontractors can substitute for the qualification of the Bidder itself for such concerned part, provided that the Bidder can demonstrate 

its own experience as a management contractor directly in charge of supervision of such subcontracted part in at least three (3) new or rehabilitated KAPLAN 
units over the last ten (10) years that have been successfully completed and that are similar to the proposed Plant and Installation Services. At least one (1) of 
these references must include supervision of the proposed Subcontractor.

Otherwise, qualification of Subcontractors must be demonstrated in addition to the qualification of the Bidder itself.
(ii) Subcontractors which part represents more than 25% of the Bid Price must fulfil at least 25% of financial criteria (ii) and (iii);
(iii) Subcontractors mentioned in paragraphs (i) and (ii) here above must provide Manufacturer’s Authorization showing that the Bidder has been duly 

authorized by the manufacturer or producer of the related plant and equipment or component to supply or install that item in the Employer’s country.
These qualification requirements are detailed in the Bidding Documents.
6. A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the address below 

upon payment of a non-refundable fee of 560 EUR (five hundred sixty EUR) (not taking into bank fees). This set will include:
a. One hard copy in English (including drawings)
b. Electronic version in pdf in English without drawings (with Price and Time Schedules in Excel format and Bidding forms in MS Word)
c. Electronic version in pdf in Ukrainian or in Russian with drawings (with Price and Time Schedules in Excel format and Bidding forms in MS Word)
The hard copy in English is the only official version of bidding documents. In case of discrepancy, this version shall prevail.
The method of payment will be direct deposit to any of the specified account numbers:
For non-residents of Ukraine (in EUR):

Name of Beneficiary: PJSC “Ukrhydroenergo”
EDRPOU 20588716
Bank of Beneficiary: Ukrgasbank JSB
SWIFT: UGASUAUK
Bank’s Address: 16-22, B. Khmelnitskogo str., city of Kyiv, Ukraine, 01030
Account number: 26000924427192
Account Currency: EUR
MFO 320478
Bank Correspondent: COMMERZBANK AG
SWIFT: COBADEFF
Bank’s Address: Neue Mainzer Strasse 32-36, 60261 Frankfurt Am Main, Germany
Bank Account Number: 400886433201

For residents of Ukraine (in UAH equivalent according to National Bank of Ukraine exchange rate at the date of invoice):

Назва отримувача: ПрАТ «Укргідроенерго»
ЄДРПОУ 20588716
Назва банку отримувача платежу: АБ «Укргазбанк»
Код SWIFT: UGASUAUK
Адреса банку: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22
Номер рахунку:  26000924427192
Валюта рахунку: Гривня
МФО 320478

Please indicate the Payment details as follows: 
Payment for the Tender Document No. UHE/TKRE/T/8-17
7. Upon request, the documents will be promptly dispatched by courier. No liability can be accepted for loss or late delivery.
8. The Bids must be delivered to the address below on or before 11.00 am (local time) on April 10, 2018, at which time they will be opened in the presence 

of the Bidders’ representatives who wish to attend.
9. Prospective Bidders may obtain further information regarding the purchase of the bidding documents at the office of PJSC “Ukrhydroenergo” during office 

hours 08-00 to 17-00 of local time.
Address of PJSC “Ukrhydroenergo”:

Private Joint-Stock Company “Ukrhydroenergo”
Attn: Mrs. Zhanna Gutina, Mr. Ivan Zhdanov

PJSC “Ukrhydroenergo”
07300, Vyshgorod, Kyiv region, Ukraine

Tel: +38 04596 582 27
Fax: +38 04596 220 07

E-mail: gutina@ges.kv.energy.gov.ua; zhdanov@ges.kv.energy.gov.ua
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ОГОЛОШЕННЯ

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

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області О.В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження  
№ 761/34991/16-к за обвинуваченням Устінова Федора Вікторовича, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 1 ст. 263 КК України, проживає за адресою: Російська Федерація, 
Краснодарський край, м. Новоросійськ, вул. Ісаєва, буд. 4, кв. 7.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторовича у судове 
засідання на 5 лютого 2018 року о 14 годині 00 хвилин, яке відбудеть-
ся в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2, каб. №17.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бе-
лика Дмитра Анатолійовича, 17.10.1969 року народження, який зареє-
стрований: вул. Рози Люксембург, 74, м. Севастополь, АР Крим, у підго-
товче судове засідання за обвинувальним актом у кримінальному про-
вадженні № 22017011000000009 за ч. 1 ст. 111 КК України на 10.00 го-
дину 1 лютого 2018 року в приміщенні суду: пр. Маяковського, 5-В,  
м. Київ, кабінет № 7, під головуванням судді Бабайлової Л. М.

 Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або ін-
ший документ, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого в суд, 
оголошення вважається належним повідомленням і розгляд справи 
можливий за процедурою спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Гор-
дєєва Олега Костянтиновича, 04.11.1968 року народження, який про-
живає: вул. Дзержинського, 6, кв. 1, с. Кіровське, АР Крим, у підготов-
че судове засідання за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні № 420150000000000584 за ч. 1 ст. 111 КК України на 10.30 го-
дину 1 лютого 2018 року в приміщенні суду: пр. Маяковського, 5-В,  
м. Київ, кабінет № 7, під головуванням судді Бабайлової Л. M. Явка до 
суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого в суд, оголошення 
вважається належним повідомленням і розгляд справи можливий за 
процедурою спеціального судового провадження.

Новопсковський районний суд Луганської області 04.09.2015 року 
ухвалив заочне рішення по цивільній справі ЄУ № 430/1179/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до Рибалка 
Станіслава Васильовича про стягнення заборгованості.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України: заочне рі-
шення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою 
заявою відповідача. Заява про перегляд заочного рішення може бути 
подана протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Голова суду В. В. Пронька

Салієв Сервер Ібрагімович (95023, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Хохлових, 62), 
Воловик Сергій Миколайович (74151, Херсонська обл., Великоолександрівський р-н,  
с. Нова Кам’янка, вул. Київська, 6), Сакевич Віра Іванівна (33010, м. Рівне, вул. Макаро-
ва, 8, кв. 173), Деснянським районним судом м. Києва (м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, 
каб. 11) повторно викликаються в судове засідання на 02.03.2018 року о 10 год. 00 хв., 
для участі у розгляді цивільної справи за позовною заявою Приватного акціонерного то-
вариства «Страхова компанія «АХА Страхування» до Салієва С. І., Воловика C. M., Саке-
вич В. І., треті особи: Майстренко Т.Б., Мельник В.І., про визнання договорів купівлі-про-
дажу автомобіля та договору добровільного страхування наземного транспорту недій-
сними. У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя О. М. Панченко

11 січня 2018 року Загальними Зборами Учасників 

ТОВ «БОСПОР-ІНВЕСТ», 
код ЄДРПОУ 32984617, 

Протоколом № 11/01/2018 прийнято рішення Про подання заяви до 

Нацкомфінуслуг про виключення фінансової установи з Державно-

го реєстру фінансових установ.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання
Обвинувачений Мальгін Валерій Вікторович, 08.05.1969 року наро-

дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання в порядку спеціального судового про-
вадження, яке відбудеться 6 лютого 2018 року о 09 годині 35 хвилин у 
приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адре-
сою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені 
ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.

Суддя Т. В. Кускова

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 28 
квітня 2017 року прийнято до провадження обвинувальний акт, вне-
сений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22016080000000002 відносно Гаврилішина Олексія Володимиро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Гаврилішин Олексій Воло-
димирович у судове засідання, яке відкладено на 6 лютого 2018 року о 
10 годині 05 хвилин та відбудеться в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення, обвинувачений вважається повідо-
мленим про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Піменової Іри-
ни Валеріївни до Піменова Івана Вікторовича про розірвання шлюбу та 
стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини. Відповідач по 
справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 
5, кім. 302), для участі у розгляді справи по суті: Піменов Іван Вікторо-
вич, 1986 року народження, мешкає за адресою: 84511, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, с. Ступки, вул. Раскової, буд. 48, на 2 лютого 2018 ро-
ку о 08.00 годині.

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 Фролова Н. М.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Антюфєєва Володимира Юрійовича, 19.02.1951 
р.н., що обвинувачується у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, 
для розгляду клопотання прокурора відділу процесуаль-
ного керівництва досудовим розслідуванням та підтри-
мання державного обвинуваченням у кримінальних про-
вадженнях слідчого відділу управління процесуального 
керівництва та нагляду за додержанням законів органа-
ми, що проводять оперативно-розшукову діяльність, Го-
ловної військової прокуратури Генеральна прокурату-
ра України Солошенка Ю. І. про здійснення спеціально-
го досудового розслідування по кримінальному прова-
дженню № 42017000000001126 від 11.04.2017 року в су-
дове засідання, яке відбудеться о 14.15 годині 22 січня 
2018 року в приміщенні Оболонського районного суду м. 
Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, ка-
бінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника – статтею 324 КПК України, по-
терпілого – статтею 325 КПК України, цивільного позива-
ча, цивільного відповідача та їх представників – статтею 
326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і екс-
перта – статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Шепелева Олександра Олександрови-
ча, що обвинувачується у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 3 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК Украї-
ни в судове засідання, яке відбудеться о 14.00 год. 23 
січня 2018 року, об 11.00 год. 5 лютого 2018 року, об 
11.00 год. 13 лютого 2018 року, об 11.00 год. 26 лю-
того 2018 року у приміщенні Оболонського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-Є, кабінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені 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 Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників – статтею 326 КПК України, свід-
ка, спеціаліста, перекладача і експерта – статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Громадянину Валуйському Віталію Андрійовичу 

необхідно з’явитися 24 січня 2018 року з 08.00 до 

18.00 год. до прокуратури Донецької області за адре-

сою: вул. Університетська, 6, м. Маріуполь, Доне-

цька область, 87500, к. № 511, для проведення з ва-

ми процесуальних дій у статусі підозрюваного у кри-

мінальному провадженні № 42017050000000856 від 

23.08.2016 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Березанський міський суд Київської області ви-
кликає в судове засідання відповідача Стадніка Сер-
гія Степановича по справі за позовом Стадника Васи-
ля Степановича до Стадніка Сергія Степановича про 
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням та зняття з реєстра-
ційного обліку.

Судове засідання відбудеться 13 лютого 2018 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. 
Шевченків шлях, 32, м. Березань Київської області. В 
разі неявки відповідача Стадніка Сергія Степанови-
ча в судове засідання справа буде розглянута за йо-
го відсутності.

Суддя Г. К. Голік

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ

Громадянці Земцовій Тетяні Анатоліївні необхідно 

з’явитися 24 січня 2018 року з 08.00 до 18.00 год. 

до прокуратури Донецької області за адресою: вул. 

Університетська, 6, м. Маріуполь, Донецька область, 

87500, к. № 511, для проведення з вами процесуаль-

них дій у статусі підозрюваної в кримінальному про-

вадженні № 42017050000000842 від 12.01.2017 р. за 

ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
за позовами Шевченко Алли Сергіївни до Гуда Руслана Костянти-
новича про позбавлення батьківських прав, третя особа: Управ-
ління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської 
ради Донецької області.

Відповідач по справі – Гуд Руслан Костянтинович, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Бахмут, бульвар Ме-
талургів, 2/15, викликається на 6 лютого 2018 року о 08 годині 30 
хвилин до суду в каб. № 212 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляда-
тися в його відсутність.

Суддя Харченко О. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу №219/15284/2017 за дорученням мирового судді судової 
дільниці № 198 Протвинського судового району Московської об-
ласті щодо вручення судових документів та проведення процесу-
альних дій відносно Іванченка Олега Віталійовича за позовом Фі-
тісової Оксани Петрівни про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Іванченко Олег Віталійович (місце про-
живання: м. Єнакієво, проспект Гірників, 1-Б, кв. 56, Донецька 
область) викликається на 29 січня 2018 року о 08 годині 30 хви-
лин до суду, кабінет № 315, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття, він повинен повідомити суд 
про причину неявки.

Суддя Радченко Л. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Мартиненко Валентини Михайлівни до Щукі-
ної Тетяни В’ячеславівни про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням.

Відповідачка по справі: Щукіна Тетяна В’ячеславівна, 
12.02.1976 року народження, мешкає: м. Сіверськ, вул. Матросо-
ва, 26, викликається на 25.01.2018 року о 08 годині 40 хвилин до 
суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, вона повинна повідомити 
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута в її від-
сутність.

Суддя Погрібна Н. М.

В провадженні Жовтневого районного су-
ду м. Маріуполя Донецької області (87500,  
м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходить-
ся кримінальне провадження за обвинува-
ченням Дриженка Артема Юрійовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ст. 258-3 ч. 1, ст. 263 ч. 1 КК України, 
який викликається для участі в розгляді кри-
мінального провадження, яке відбудеться 31 
січня 2018 року о 15.30 годині в приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металур-
гів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

В провадженні судді Костянтинівського місь-
крайонного суду Донецької області О. В. Стад-
ченко знаходиться кримінальне провадження  
№ 233/2982/17 за обвинуваченням Федяніна 
Максима Сергійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 
КК України, зареєстрованого за адресою: Доне-
цька область, м. Макіївка, мікрорайон Зелений, 
буд. 12, кв. 175.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Мак-
сима Сергійовича у судове засідання на 31 січня 
2018 року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеть-
ся в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2, каб. № 17.

Підозрюваній Плєшаковій Ірині Юріївні, 30.04.1987 р.н., 
що зареєстрована та проживає за адресою: Луганська об-
ласть, місто Сватове, провулок Котляревського, 25, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, необхід-
но з’явитися 23.01.2018 р. о 10.00 год., 24.01.2018 р. о 10.00 
год. до Слідчого управління Головного управління Націо-
нальної поліції в Луганській області за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Півоварова, 2, до старшого 
слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., для вру-
чення повідомлення про підозру в скоєнні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК Укра-
їни по кримінальному провадженню №12015130550000006, 
а також проведення інших слідчих та процесуальних дій по 
даному кримінальному провадженню.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Михайлов Володимир Петрович, 26.03.1956 
року народження, який проживає за адресою: м. Донецьк, 
вул. Краснознаменна, буд. 125, на підставі ст.ст. 133, 135, 
2975 КПК України, вам необхідно з’явитись до УСБУ в Жито-
мирській області: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, 
до слідчого Заріцького М. М., р.т. (0412) 405287, о 10 годи-
ні 24.01.2018 р., 25.01.2018 р. та 26.01.2018 р., для участі у 
слідчих та процесуальних діях (отримання повідомлення про 
підозру, допиту як підозрюваного, впізнання, тощо), а також 
о 10 годині 27.01.2018 р., 28.01.2018 р. та 29.01.2018 р., для 
виконання вимог ст. 290 КПК України – ознайомлення з мате-
ріалами кримінального провадження № 22017060000000009 
від 12.04.2017 р., в якому ви є підозрюваним у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Сидоренко Степан Андрійович, 

1988 р.н., м. Першотравенськ, вул. Пушкіна, 13, кв. 
60, який перебуває у кримінальному провадженні 
№ 12014040630001691 у процесуальному статусі підо-
зрюваного, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5, 
Вам необхідно з’явитися 25 та 29 січня 2018 року о 10.00 
год. в каб. № 35 до слідчого в особливо важливих спра-
вах першого слідчого відділу слідчого управління про-
куратури Дніпропетровської області Лупашку С. В., що 
розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Бо-
брова, 32, 2 поверх, т. 098-213-45-78, для проведення 
процесуальних дій (вручення обвинувального акта та 
відкриття матеріалів досудового розслідування) у ході 
здійснення спеціального досудового розслідування. По-
важні причини неприбуття особи на виклик передбачені 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені статтею 139 КПК України.

Шановні абоненти!

З 01.02.2018 року ПрАТ «Датагруп» 

впроваджує нові тарифи (тарифні плани) 

на послуги з доступу до мережі Інтернет 

для фізичних осіб. Детальну інформацію 

про нові тарифи та умови їх застосуван-

ня розміщено на сайті www.domtele.com. 

Отримати додаткову інформацію можна 

також за номером телефону Контакт-цен-

тру 0 800 21 00 00.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) 02.02.2018 р. о 09.30 год. розглядає кримінальну справу за обвинува-
ченням Грошевого Романа Володимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК України. Явка обвину-
ваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Втрачений диплом спеціаліста та додаток до нього,  
виданий 26 червня 2009 року Київським університетом права Національної 

академії наук України на ім’я Зубкової Світлани Миколаївни  
(КВ № 37229484), вважати недійсним.

ПАТ БАНК «ЮНІСОН» 

повідомляє про визнання недійсним «Штамп виконавця №23»,  

у зв’язку з втратою.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну 
справу № 2/229/67/2018 за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Кожедєєва Юрія 
Васильовича, Кожедєєвої Світлани Іванівни, Кожедєєва Дмитра Юрійовича про стягнення заборгованості. 
Відповідач у справі: Кожедєєв Юрій Васильович, 9 лютого 1966 року народження (останнє місце проживан-
ня: Донецька область, Ясинуватський район, с. Бердичі, вул. Центральна, буд. 40), викликається на 6 лютого 
2018 р. о 14.00 годині до суду, зал судового засідання № 1, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. В разі неявки відповідача 
справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Н. В. Лопатко 

В провадженні судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) Мірошниченко Л. Є. знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 42016050000000657 
(провадження №1кп/243/84/2018) відносно Бікбаєва Дмитра Рінатовича, обвинуваченого за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений Бікбаєв Дмитро Рінатович, 09.12.1991 року народження, який зареєстрований та проживає за 
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Гречнєва, 10, кв. 120, викликається на 09.15 год. 6 лютого 2018 року 
до Слов’янського міськрайонного суду (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) у зал № 7, для участі в су-
довому засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута в його відсутність.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик обвинуваченого при проведенні  
судового засідання в порядку спеціального 

провадження
Обвинувачений Сидоренко Олександр В’ячеславович, 

13.04.1992 року народження, зареєстрований та прожи-
ває за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, 
вул. Леніна, буд. 48, кв. 7, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання, яке 
відбудеться 25.01.2018 р. о 16.00 годині в приміщенні 
Суворовського районного суду м. Одеси, зала судових 
засідань № 2, за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського 
козацтва, 68, за обвинуваченням у скоєнні кримінальних 
правопорушень, передбачених ст. 258-3 ч. 1 КК України.

У разі неявки Сидоренка О. В. до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням про дату, час 
та місце судового розгляду та кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження під голову-
ванням судді Боднар C. M.

Хорольський районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 37800, Полтавська обл., м. Хорол, вул. Карла Маркса, 
82) повідомляє, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк»:

 13.11.2017 до Ярош Віра Іванівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 37821, Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Кле-
пачі) справа № 548/1287/17, суддя Миркушіна Н. С.

 21.12.2017 до Троян Руслан Віталійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 37879, Полтавська обл., Хорольський 
р-н, с. Садове, вул. Леніна, буд. 18) справа № 548/1273/17,  
суддя Миркушіна Н. С.

 21.12.2017 до Кацюра Олексій Петрович (останнє відоме 
місце реєстрації: 37800, Полтавська обл., м. Хорол, вул. Лені-
на, буд. 38/1) справа № 548/1477/17, суддя Миркушіна Н. С.

було ухвалено заочне рішення, позовна вимога задоволе-
на повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне 
рішення може бути переглянуто шляхом подання заяви про-
тягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

СУДОВА ПОВІСТКА
про виклик до суду в кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судові засідання 25.01.2018 р. на 10.00 
год. та 26.01.2018 р. на 10.00 год. обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області, вул. Набе-
режна, буд. 103, який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул. Дружби народів, 
6/18, для участі у розгляді кримінального провадження № 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сер-
гія Сергійовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358,  
ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукраїнського міського су-
ду за адресою: вул. Дружби народів, 3-«А», головуючим суддею Савіним О.І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дату та час для участі у розгляді даної справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі то-

що;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-

редбачені 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 представників – статтею 326 КПК України, свідка, спеці-
аліста, перекладача і експерта – статтею 327 КПК України.

Одночасно інформуємо вас, що розгляд даного кримінального провадження перенесено з 07.12.2017 р. 
о 10.30 год. на 25.01.2018 р. та 26.01.2018 р. о 10.00 год., у зв’язку із службовим відрядженням головую-
чого у справі судді Савіна О.І.

Приморський районний суд м. Одеси викликає 
Яцюка Дениса Миколайовича, 26.07.1991 року наро-
дження, який обвинувачується у скоєнні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, для участі в судо-
вому засіданні щодо розгляду обвинувального акта в 
кримінальному провадженні № 22016160000000371 
від 26.10.2016 року, яке відбудеться 25 січня 2018 
року о 15 год. 00 хв., 2 лютого 2018 року о 14 год. 
00 хв. та 12 лютого 2018 року о 15 год. 00 хв. у при-
міщенні Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, № 33, зал судо-
вих засідань № 106 (суддя Лабунський В. М.).

Обвинуваченому Яцюку Д. М. у разі неявки в су-
дове засідання необхідно повідомити суд про причи-
ни своєї неявки.

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача Мартинюка Богдана Володимировича, 
останнє місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Руден-
ка, 10-Г, кв. 50, у судове засідання, яке відбудеться 
07.05.2018 року о 09 год. 15 хв. за адресою: м. Ки-
їв, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі в судово-
му розгляді цивільної справи за позовом Жук Окса-
ни Андріївни до Мартинюка Богдана Володимирови-
ча про витребування майна з чужого незаконного во-
лодіння.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-

відач вважається повідомлений про день, час та міс-
це розгляду справи і в разі неявки до суду справа мо-
же бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причи-
ни неявки.

Суддя О. М. Колесник

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, не-

обхідно з’явитися 25 січня 2018 року об 11.00 годи-
ні до слідчого відділу ГУ СБУ в Автономній Республі-
ки Крим (з дислокацією в м. Херсон), до слідчого По-
тапського О. А. за адресою: м. Херсон, вул. Перекоп-
ська, 5, для ознайомлення із матеріалами криміналь-
ного провадження, вручення повідомлень про підо-
зру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у по-
рядку ст. 290 КПК України, а також для участі в про-
веденні слідчих та процесуальних дій при здійсненні 
спеціального досудового розслідування:

– Бріцин Михайло Михайлович, 29.03.1985 ро-
ку народження, громадянин України, який зареє-
стрований за адресою: вул. Керченська, 56, м. Се-
вастополь, Україна, у кримінальному провадженні  
№ 22017011000000018 від 11.10.2017 за ч. 1 ст. 111 
КК України;

– Жунько Леонід Михайлович, 09.06.1951 року на-
родження, громадянин України, який проживає за 
адресою: вул. Молодогвардійська, 24, кв. 12, м. Се-
вастополь, Україна, у кримінальному провадженні  
№ 22017011000000029 від 06.12.2017 за ч. 1 ст. 111 
КК України;

– Журавльов Ілля Григорович, 03.06.1971 ро-
ку народження, громадянин України, який прожи-
ває за адресою: вул. Марінеску, 6, кв. 76, м. Се-
вастополь, Україна, у кримінальному провадженні  
№ 22017011000000030 від 06.12.2017 за ч. 1 ст. 111 
КК України;

– Ковалишин Андрій Григорович, 17.07.1957 року 
народження, громадянин України, який проживає за 
адресою: вул. Сільська, 12, м. Севастополь, Україна, у 
кримінальному провадженні № 22017011000000032 
від 06.12.2017 за ч. 1 ст. 111 КК України;

– Колот Андрій Вікторович, 01.06.1969 року на-
родження, громадянин України, який проживає 
за адресою: вул. Меньшикова, 66, кв. 69, м. Се-
вастополь, Україна, у кримінальному провадженні  
№ 22017011000000033 від 06.12.2017 за ч. 1 ст. 111 
КК України;

– Красільников Олександр Львович, 16.10.1960 
року народження, громадянин України, який про-
живає за адресою: вул. Героїв Бреста, 17/19, м. Се-
вастополь, Україна, у кримінальному провадженні  
№ 22017011000000031 від 06.12.2017 за ч. 1 ст. 111 
КК України.

Яготинський районний суд Київської обл. (адреса суду: 
07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 67) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнен-
ня заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

 30.01.2018 о 09:30 до Іщенко Олег Валерійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 07710, Київська обл., Яго-
тинський р-н, с. Супоївка, вул. Сумська, буд. 38) справа  
№ 382/1971/17, суддя Кисіль О. А.

 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.

Дзержинський міський суд Донецької області 
(розташований за адресою 85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Колотая Віталія Володимировича, 
Степаненка Романа Валерійовича, Харитонова Єгора 
Валентиновича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 
1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 28 КК України. Обви-
нувачені по справі: Колотай В.В., 17.05.1969 року на-
родження (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, 
вул. Кірова, 449), Степаненко Р.В., 03.11.1986 року 
народження (зареєстрований за адресою: Запорізь-
ка обл., Пологівський район, с. Шевченка, вул. Іжи-
кова, 35), Харитонов Є.В., 09.02.1986 року народжен-
ня (зареєстрований за адресою: м. Курахове, вул. 
Мечникова, 19А/83), викликаються на 25.01.2018 ро-
ку о 09.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгля-
ді справи по суті, головуючий суддя Соляник А. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні 
може здійснюватися за відсутності обвинувачених 
(in absentia), які переховуються від органів слідства 
та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та ого-
лошені у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження, обвинувачені вважаються на-
лежним чином ознайомленими з її змістом.

Глибоцький районний суд Чернівецької обл. (адреса су-
ду: 60400, Чернівецька обл., смт Глибока, вул. Глибоць-
ка, 2 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  24.01.2018 о 09:00 до Динту Владислав Васи-
льович (останнє відоме місце реєстрації: 60410, Чернівець-
ка обл., Глибоцький р-н., с.Коровія, вул. Першотравнева буд. 
45) справа № 715/2288/17, суддя Цуренко В. А.

 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.

Петрівський районний суд Кіровоградської обл. (адреса 
суду: 28300, Кіровоградська обл., смт Петрове, вул. Ілліча, 
34) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  29.01.2018 о 10:00 до Роман Юрій Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 28304, Кіровоградська обл.,  
смт Петрове, вул. Дружби, буд. 64) справа № 400/1226/17, 
суддя Шаєнко Ю. 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.

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кринич-
ки, вул. Виконкомівська, 17) повідомляє, що по цивільній 
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

 27.06.2017 до Товт Олександр Сергійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 52374, Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Новожитлівка, вул. Сонячна буд. 
30) справа № 178/137/17, суддя Берелет В. В.

було ухвалено заочне рішення, позовна вимога задо-
волена повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що за-
очне рішення може бути переглянуто шляхом подання 
заяви протягом десяти днів з дня опублікування цього 
оголошення.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання відповідачку Ковальову Анну Олексан-
дрівну, останнє відоме місце перебування якої значить-
ся за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 127, кв. 
53, по справі № 752/8535/17 за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Ліко-житлосервіс» до Кова-
льової Анни Олександрівни про припинення дії, яка по-
рушує право та відновлення становища, яке існувало до 
порушення, слухання по справі призначено на 15 лютого 
2018 року о 09 годині.

У разі неявки справу буде розглянуто без участі від-
повідачки.

Адреса суду: м. Київ, вул. П.Потєхіна, 3-А, каб. 1.
Суддя М.І. Шкірай

Олександрійський міськрайонний суд Кiровоградської 
обл. (адреса суду: 28000, Кіровоградська обл., м. Олексан-
дрія, вул. Першотравнева, 30) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться  26.01.2018 о 15:30 до Біло-
ус Сергій Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 28020, 
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт Приютів-
ка, вул. Березівська, буд. 16, кв. 1) справа № 398/3713/17,  
суддя Коліуш Г. 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.

Фрунзенський районний суд м. Харкова викли-
кає Іванченка Сергія Анатолійовича в судове засідан-
ня, призначене на 01.02.2018 року о 10 год. 30 хв. за 
адресою: м. Харків, б-р Б.Хмельницького, 32/38, для 
участі в розгляді цивільної справи за позовом Іван-
ченко Олександри Анатоліївни до Іванченка Сергія 
Анатолійовича про стягнення аліментів на неповно-
літню дитину.

У разі неявки відповідача, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням і справу буде розгляну-
то за наявними в ній доказами.

Відповідач у разі неявки з поважних причин 
зобов’язаний повідомити суд про ці причини.

Суддя О. В. Горпинич

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дні-
стрян О.М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, б. 64, каб. № 410) 13 лютого 2018 ро-
ку о 10 годині 30 хвилин буде розглядатись справа  
№ 310/6374/17 за позовом Бородкіної Надії Іванівни 
до Бородкіної Тетяни Сергіївни про усунення пере-
шкод в користуванні та володінні будинком, шляхом 
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

Суд викликає як відповідачку Бородкіну Тетяну 
Сергіївну.

Явка відповідачки у справі обов’язкова. У разі не-
явки справа буде розглянута за її відсутності.

Київський районний суд м. Одеси (суддя Огренич 
І. В.) викликає як відповідача Савінова Віктора Федо-
ровича по справі за позовом Моторного (транспорт-
ного) страхового бюро України до Савінова Віктора 
Федоровича про відшкодування в порядку регресу 
витрат, пов’язаних з регламентною виплатою. Судо-
ве засідання відбудеться 5 березня 2018 року о 09.30 
годині за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, 
зала судових засідань 251. У випадку неявки відпо-
відача зазначена справа буде розглянута в його від-
сутність.

Сокальський районний суд Львівської області викли-
кає відповідача Стасюка Василя Богдановича, останнє ві-
доме місце проживання якого: с. Бояничі Сокальського 
району Львівської області, у судове засідання по розгля-
ду цивільної справи за позовною заявою Стасюк Любо-
ві Михайлівни до Стасюка Василя Богдановича з учас-
тю третьої особи: Органу опіки і піклування Сокальської 
РДА, про позбавлення батьківських прав, яке відбудеть-
ся 2 лютого 2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Со-
кальського районного суду за адресою: м. Сокаль Львів-
ської області, пл. Січових Стрільців, 19.

У разі неявки відповідача Стасюка В.Б. у судове засі-
дання справа буде розглядатись без його участі.

Суддя Т. В. Струс

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області 
викликає в судове засідання як відповідачку Хаджи 
Марію Дмитрівну по цивільній справі №500/6919/17 
за позовом Гоголєвої Набат Кульбалаївни до Хаджи 
Марії Дмитрівни, Янсона Сергія Геннадійовича, Ян-
сон Олени Сергіївни, Янсон Ольги Сергіївни, Янсон 
Ірини Сергіївни про визнання договору купівлі-про-
дажу нерухомого майна дійсним та визнання пра-
ва власності, яке відбудеться 1 лютого 2018 о 10 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 68600,  
м. Ізмаїл Одеської області, вул. Клушина, 2, суддя 
Пащенко Т. П.

Повідомляємо, що у випадку неявки справа бу-
де розглянута у вашу відсутність. Відповідачка 
зобов’язана повідомити суд про причини своєї не-
явки. У разі неповідомлення суду про причини не-
явки вважається, що учасники судового процесу не 
з’явилися в судове засідання без поважних причин.

Городищенський районний суд Черкаської області пові-
домляє, що 08.02.2018 року об 11 годині 00 хвилин відбу-
деться слухання цивільної справи за позовною заявою Баку-
менко Ганни Миколаївни до Кравчук Наталії Олександрівни, 
Личак Ольги Василівни про визнання осіб такими, що втра-
тили право користування жилим приміщенням.

Кравчук Наталія Олександрівна, 19.02.1965 року наро-
дження, зареєстрована: вул. Чапаєва, 68, м. Городище Го-
родищенського району Черкаської області, викликається в 
судове засідання, як відповідачка, явка до суду обов’язкова. 
Личак Ольга Василівна, 29.04.1990 року народження, зареє-
стрована: вул. Чапаєва, 68, м. Городище Городишенського 
району Черкаської області, викликається в судове засідан-
ня, як відповідачка, явка до суду обов’язкова. У разі неяв-
ки відповідачів до зали судового засідання, справа буде роз-
глянута за їхньої відсутності за наявними в ній матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище Чер-
каської області, 19500.

Суддя Синиця Л. П.

Червоноармійський районний суд Житомирської об-
ласті викликає Статкевича Віталія Володимировича, 
останнє відоме місце реєстрації: вул. Лісна, 12, кв. 4,  
с. Новоівницьке, Андрушівський район, Житомирська 
область, як відповідача в судове засідання для розгля-
ду цивільної справи № 292/1118/17 за позовом Статкевич 
Тетяни Іванівни до Статкевича Віталія Володимировича 
про розірвання шлюбу, яке відбудеться 26 січня 2018 ро-
ку о 09 годині 30 хвилин у приміщенні Червоноармій-
ського райсуду за адресою: вул. Шевченка, 116, смт Пу-
лини, Житомирська область.

Відповідачу до вищевказаного часу пропонується по-
дати всі раніше не подані докази. У разі неявки відпові-
дача на призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки, справу буде розглянуто за його відсутності за 
наявними доказами.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про дату, час і місце розгля-
ду справи.

Суддя О. В. Гуц

Роздільнянський районний суд Одеської облас-
ті повідомляє відповідача Алямського Андрія Андрі-
йовича, 21.02.1994 року народження, що 12 лютого 
2018 року о 09 годині 30 хвилин у залі судового за-
сідання Роздільнянського районного суду Одеської 
області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, 
вул. Європейська, 37-А, відбудеться судове засідан-
ня по цивільній справі № 511/2118/17, провадження 
№ 2/511/66/18, за позовом Алямської Ніни Володи-
мирівни до Алямського Андрія Андрійовича про ро-
зірвання шлюбу.

Роздільнянський районний суд пропонує відпові-
дачу Алямському Андрію Андрійовичу подати пояс-
нення, заперечення та усі наявні у нього докази по 
справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання, справа може бу-
ти розглянута за відсутністю відповідача Алямського 
Андрія Андрійовича, або його представника за наяв-
ними в ній доказами.

Суддя О. В. Іванова
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Українське дербі виграла Еліна Світоліна
Марія ЛАГІДНА 

для «Урядового кур’єра»

ВЕЛИКИЙ ТЕНІС. У ніч з 
четверга на п’ятницю пер-
ша ракетка України і четвер-
тий номер світової класифіка-
ції Еліна Світоліна взяла гору 
над співвітчизницею Мартою 
Костюк у третьому раунді Від-
критого чемпіонату Австра-
лії-2018 з тенісу. Українське 
дербі, яке проходило на го-
ловному корті Australian Open 
— Rod Laver Arena — завер-
шилося з рахунком 6:2, 6:2 на 
користь досвідченішої і стар-
шої. Матч тривав рівно годи-
ну. В активі Еліни п’ять ейсів, 
на рахунку Марти дев’ять по-
двійних помилок. 

Попри це юна українка за-
служила чимало добрих слів. 
Схвально відгукнулася про 
п’ятнадцятирічну суперницю 

і двадцятитрирічна Світоліна, 
для якої вихід до четверто-
го раунду змагань також став 
особистим досягненням.

«Марта виконала відмінну 
роботу. Виграти один матч в 
кваліфікації — це добре, два 
матчі — чудово, три матчі 
— щось неймовірне. До ре-
чі, вона обіграла двох те-
нісисток, які грають на хо-
рошому рівні. Гадаю, вона 
запам’ятає це назавжди», — 
переконана Еліна. 

Сам матч переможниця 
назвала особливим момен-
том для обох. «Марта сказа-
ла, що це був безкоштовний 
урок? Це дорогий урок, адже 
ми граємо за призові», — по-
сміхнулася Еліна та всерйоз 
додала, що у Костюк класна 
команда та велике майбутнє. 
А працювати на корті й поза 
ним обом не звикати.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

-4..-9
0..-5 -5..-10

0..-5

-5..-10
0..-5

2..-3
2..-3

2..-3
2..-3

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
m

i1
00

.in
fo

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
bt

u.
or

g.
ua

ФОТОФАКТ

Діти привітали 
стареньких зі святами

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. У Вінниці діти створили відчуття свята мешканцям 
комунальної установи Вінницький будинок-інтернат геріатрично-
го профілю. До здійснення благодійного проекту залучилися ви-
хованці міського клубу та жителі мікрорайонів Сабарів і Пирогово. 
Завдяки небайдужим вінничанам було зібрано солодощі, ліки та 
необхідні речі. А діти виготовили вітальні листівки для мешканців 
пансіонату та підготували святкову концертну програму. 

Захід відбувався за підтримки благодійного фонду «Поділь-
ська громада». Тож в будинку-інтернаті протягом усіх свят збе-
рігали теплі спогади, згадували як лунали з дитячих вуст, ко-
лядки, щедрівки віншування та різдвяні пісні. А найбільше раді-
ли живому спілкуванню з маленькими артистами. 

Поліцейські авто 
заряджатимуться 
швидше 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЕКОНОМІЯ. Перша станція швидкої зарядки електричних 
батарей поліцейських автомобілів стала до ладу на Сумщині. 
Про це подбали депутати Сумської районної ради, які в рам-
ках районної комплексної програми «Правопорядок на 2016—
2020 роки» виділили відповідні кошти — 35 тисяч гривень. Від-
тепер сумські правоохоронці не лише швидше заряджатимуть 
відомчий транспорт, а й матимуть від цього значну економію.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, то-
рік Сумський районний відділ поліції отримав два автомобілі 
іноземного виробництва, оснащені двома двигунами — кла-
сичним, внутрішнього згоряння, та електричним. Останній по-
требує спеціальної зарядки. І якщо весь процес заряджання 
акумуляторів раніше від звичайної розетки займав 7—8 го-
дин, то тепер, аби повністю зарядити акумулятор гібридного 
автомобіля, знадобиться лише година. За словами начальника 
Сумського райвідділу поліції Андрія Сердюка, новий зарядний 
пристрій істотно допоможе правоохоронцям у проведенні про-
філактичної роботи та боротьбі зі злочинністю.

МНОГАЯ І БУРАЯ ЛІТА. Напередодні Во-
дохреща у Центрі реабілітації диких тварин 
Галицького національного природного пар-
ку, що на Івано-Франківщині, відсвяткува-
ли день народження двох ведмедів — Мира 
та Надії, яким виповнилося по чотири роки. 

На світлинах, якими доглядачі поділили-
ся у Фейсбуці можна побачити подарунки 
та святкову вечірку. Частування для іме-
нинників — моркву, яблука тощо — закрі-
пили на гілках дерева, щоб ведмеді могли 
не лише поїсти, а й розважитися.

Як зазначив керівник центру реабілітації 
Володимир Бучко, тваринам подобається, ко-
ли їжу треба добувати: наприклад, зерно та 
горіхи для них засипають у видовбані колоди, 
які треба нахиляти, щоб отримати свій обід.

Загалом у центрі живе чотири ведмеді, 
яких співробітники врятували із зоокутка 
в Херсоні, де ті перебували у неналежних 
умовах. Їх перевезли на Прикарпаття на-
прикінці вересня 2017 року.

У Києві презентували 
юніорський чемпіонат світу з хокею

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

МІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ. 
Право на проведення юніорсь-
кої світової першості Україна 
здобула, випередивши такі про-
відні країни як Австрія, Італія та 
Угорщина. Турнір приймати-
ме столичний Палац спорту з 
14 до 20 квітня цього року.

Про це розповів прези-
дент Федерації хокею України 
Анатолій Брезвін, зазначив-
ши, що на позитивне рішен-
ня Міжнародної федерації 
вплинуло проведення в Укра-
їні на високому рівні доросло-

го чемпіонату світу з хокею- 
2017 у дивізіоні 1А.

За словами заступника міні-
стра молоді та спорту Миколи 
Даневича, цьогорічні льодові 
баталії пройдуть не менш вда-
ло, адже для цього було докла-
дено багато зусиль. «Новий 
чемпіонат світу серед юніорів 
ми проводитимемо в оновле-
ному Палаці спорту, держа-
ва виділила кошти на його ре-
конструкцію — встановлено 
якісніше освітлення, покраще-
ні умови для спортсменів», — 
наголосив посадовець, завва-
живши, що лише у співпраці з 
федераціями можна отрима-

ти результат. Тож Мінмолодь-
спорту намагатиметься й на-
далі дослуховуватися та реа-
лізовувати задуми федерацій.

Свою підтримку розвитку 
хокею та впевненість в успіш-
ному проведенні цьогорічної 
світової першості спорту ви-
словив начальник управлін-
ня молоді та спорту КМДА Ва-
дим Гутцайт.

Деталями організації та під-
готовки до змагань Національ-
ної збірної України поділилися 
з журналістами віце-президент 
Федерації хокею України, голо-
ва організаційного комітету з 
питань проведення чемпіонату 

Георгій Зубко, та старший тре-
нер юніорської збірної команди 
України Олег Ігнатьєв. Так су-
перниками українців у першо-
му дивізіоні групи Б стануть од-
нолітки з Австрії, Японії, Італії, 
Угорщини та Румунії.

Під час заходу також було 
презентовано офіційний ло-
готип чемпіонату. Його цен-
тральним елементом є дер-
жавний герб України, боко-
ві фрагменти якого створені 
з хокейних ключок. Основний 
фрагмент тризуба завершу-
ється стилізованими пелюст-
ками, що уособлюють розквіт 
українського хокею.

Марта Костюк бажає 
співвітчизниці 
якомога довше 
залишатися на 
австралійському 
корті


