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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання закупівлі товарів, робіт 
і послуг, необхідних для забезпечення
підготовки та проведення у 2017 році 
в Україні пісенного конкурсу «Євробачення»

ЦИФРА ДНЯ

Продавати — лише
через ProZorro

АНТИКОРУПЦІЯ. Система «ProZorro. Продаж» допомогла
реалізувати активи неплатоспроможних банків на 35 мільйонів
гривень із середнім підвищенням стартової ціни лота на 10%.
Ця система перебуває в розпорядженні Фонду гарантування
вкладів і з 1 січня стане обов’язковою для використання під час
продажу майна. «За короткий термін вдалося запустити фун-
кціональну систему «ProZorro. Продаж», яка провела торгів на
35 мільйонів гривень, і це лише початок», — пообіцяв під час
брифінгу в Києві заступник міністра економічного розвитку і
торгівлі Максим Нефьодов.

Під час реалізації активів неплатоспроможних банків через
згадану систему, повідомляє УНІАН, нерідко вдається досягти
значного підвищення стартової ціни. Нині балансова вартість
активів неплатоспроможних банків в управлінні Фонду гаранту-
вання вкладів становить приблизно 440 мільярдів гривень.
Фонд планує виручити в результаті управління активами цих
банків близько 7,5 мільярда гривень.

ЦИТАТА ДНЯ

Володимир Гройсман:
«Ми не маємо бути

лісопилкою, не маємо
бути країною 

із сировинним типом
економіки. Додану

вартість треба
створювати в Україні».

Прем’єр-міністр про створення експортно-кредитного
агентства задля експортної експансії наших виробників
на світові ринки
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АКТУАЛЬНО

Чим займатиметься
Агентство з питань
повернення
активів?

Щоб захопити
читанням

ПЛЕКАЙМО СЛОВО! Уперше за роки незалежності в Україні
видали сучасну хрестоматію для початкових класів
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1,043 трлн грн
становив за 11 місяців оборот роздрібної

торгівлі, що на 3,7% більше, 
ніж за торішній аналогічний період

Країна планово входить у 2017 рік, 
і це вселяє оптимізм
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. З ухваленим бюджетом жити краще. 
Його можна контролювати 

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Ухвалення Закону про «Дер-
жавний бюджет України на

2017 рік» забезпечило планове
входження країни в новий рік та
виконання всіх передбачених у
ньому пріоритетів розвитку. Та-
кими словами Прем’єр-міністр

Володимир Гройсман відкривав
засідання уряду. Він не став на-
гадувати присутнім, що позиція
274 народних депутатів дала
життя головному фінансовому

документу із закладеними в ньо-
му показниками дефіциту та
зростання економіки на рівні 3%.

«Ми абсолютно планово вхо-
димо у 2017 рік. Це означає, що

розвиватимемо національну
економіку, забезпечимо
економічне зростання,
реалізуємо багато різних
проектів. 2



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Іщенко Ярослав Ігорович, який народився 1 січня 1991 року у місті Слов’янськ Донецької області, проживає

(зареєстрований) за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Малояровий, 8, відповідно до вимог ст.ст.
133, 135, 137, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається 26
грудня 2016 року о 10:00 год., а також 30 грудня 2016 року о 10:00 год. до Головної військової прокуратури Ге-
неральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 123 (тел. 044-200-69-30), для
участі у проведенні допиту для допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних
дій у кримінальному провадженні № 42016000000000916 від 02.04.2016.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до
слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — заздалегідь повідомити про це
слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, тримання
під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-
шення; 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 тощо; 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 уне-
можливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик:
ч. 1 — якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне

підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився
без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення
у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, про-
курора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді,
суду.

ч. 2 — У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано при-
від.

ч. 5 — Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття
на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у між-
державний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи
спеціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу XI «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 136 цього Кодексу поширю-
ються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від
кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами Ук-
раїни, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України 
М. Джербінов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Хілуха Валерій Павлович, який народився 19.01.1991 у селі Клубочин Ківерцівського району Волинської об-

ласті, проживає (зареєстрований) за адресою: вул. Ціолковського, 48, м. Ківерці, Волинська область, відповідно
до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) ви-
кликається 26 грудня 2016 року о 12:00 год., а також 30 грудня 2016 року о 12:00 год. до Головної військової
прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 123 (тел. 044-
200-69-30), для участі у проведенні допиту для допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та
процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016000000001767 від 07.07.2016.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до
слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — заздалегідь повідомити про це
слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, тримання
під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-
шення; 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 тощо; 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 уне-
можливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик:
ч. 1 — якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне

підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився
без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення
у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, про-
курора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді,
суду.

ч. 2 — У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано при-
від.

ч. 5 — Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття
на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у між-
державний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи
спеціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу XI «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 136 цього Кодексу поширю-
ються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від
кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами Ук-
раїни, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України 
М. Джербінов

Корольовський районний суд м. Житомира викликає
Палія Володимира Миколайовича зареєстрованого за адре-
сою: м. Житомир, вул. Вітрука, 41, кв. 78, як відповідача по
цивільній справі № 296/6763/16-ц за позовом Палій Ольги
Миколаївни до Палія Володимира Миколайовича про поділ
майна подружжя, в судове засідання, яке відбудеться 26
січня 2017 року, початок о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, в залі судових
засідань № 5к.

У разі неявки без поважних причин в судове засідання або
неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто
у вашій відсутності.

Суддя Ю. І. Драч

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташо-
ваний за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Патор-
жинського 18а, викликає Логвиненко Юлію Віталіївну, у
судове засідання по цивільній справі за позовом Логвиненка
Олександра Володимировича до Логвиненко Юлії Віталіївни,
третя особа: Управління служби у справах дітей Жовтневої
районної у м. Дніпропетровську ради, про стягненим алімен-
тів, надання дозволу на виїзд дитини за кордон, надання до-
зволу на оформлення проїзного документа на дитину, яке
призначене на 09.20 годину 27 січня 2017 року та відбудеться
в залі № 18 (суддя Демидова C. O.). У випадку неявки відпо-
відача справу буде розглянуто у заочному порядку.

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 26 грудня 2016 року
о 10 год. 00 хв. як відповідача Семкова Дмитра Ми-
колайовича по цивільній справі №515/1970/16-ц за
позовом товариства з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «Європейська агенція з повер-
нення боргів» до Семкова Дмитра Миколайовича про
стягнення заборгованості. Адреса суду: вул. Горь-
кого, 2, м. Татарбунари, Одеська область, 68100. У
разі неявки відповідача в судове засідання, розгляд
справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Т. І. Сивоконь

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
буд. 39 а) розглядає цивільну справу №227/4415/16-ц за
позовом Королюк Катерини Олександрівни до Королюка
Бориса Олександровича про стягнення аліментів на ди-
тину. Відповідач: Королюк Борис Олександрович,
08.06.1988 року народження, що мешкає за останньою
відомою адресою: Донецька обл., м. Зугрес, вул. Калі-
ніна, 8/30 (ІНН 3230102014). Судове засідання відбу-
деться 26.12.2016 року о 08.30 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Банкова,
буд. 39 а. У разі неявки відповідача до суду, справу буде
вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Приморський районний суд Запорізької області викли-
кає у судове засідання на 23 грудня 2016 року о 08.10 го-
дині (резервна дата 29 грудня 2016 року о 08.10 годині),
за адресою: м. Приморськ, вул. Центральна, буд. 26, зал
№ 2, 1-й поверх, як відповідача: Захаревич Євгенію Олек-
сіївну по цивільній справі № 326/1537/16-цр. за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» до Захаревич Євгенії Олексіївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані
дату та час, справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя О. М. Чапланова

Приморський районний суд Запорізької області викликає у судове засі-
дання на 23 грудня 2016 року о 08.00 годині (резервна дата 29 грудня 2016
року о 08.00 годині), за адресою: м. Приморськ, вул. Центральна, 26, зал 
№ 2, 1-й поверх, як відповідачів: Неродова Олександра Володимировича,
Роєву Наталію Євгенівну, Шевченко Ганну Євгенівну по цивільній справі 
№ 326/1532/16-цр. за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» до Неродова Олександра Володимировича, Роє-
вої Наталії Євгенівни, Шевченко Ганни Євгенівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

У рачі неявки відповідачів в судове засідання на вказані дату та час справу
буде розглянуто за їх відсутності.

Суддя О. М. Чапланова

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 а) розглядає цивільну справу 
№ 227/3817/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Хамєтова Володимира Олек-
сандровича про стягнення заборгованості. Відповідач Хамєтов Володимир Олек-
сандрович, 17.03.1960 року народження, що мешкає за останньою відомою
адресою: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Курчатова, буд. 26, викликається до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області як відповідач по цивільній
справі.

Судове засідання відбудеться 26 грудня 2016 року о 08:00 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А. У
разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів. 

Суддя С. А. Притуляк

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2016 р. № 966
Київ

Деякі питання закупівлі товарів, робіт
і послуг, необхідних для забезпечення
підготовки та проведення у 2017 році

в Україні пісенного конкурсу «Євробачення»
Відповідно до пункту 41 розділу IХ »Прикінцеві та перехідні положення» Закону

України «Про публічні закупівлі» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення

підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євроба-
чення», що додається.

2. Установити, що замовником закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних
для забезпечення підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного кон-
курсу»Євробачення», згідно із затвердженим цією постановою переліком за пе-
реговорною процедурою, встановленою статтею 35 Закону України «Про публічні
закупівлі», є Національна телекомпанія.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 21 грудня 2016 р. № 966

ПЕРЕЛІК
товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки

та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення»
Послуги з розроблення та реалізації концепції пісенного конкурсу «Євроба-

чення» (далі — конкурс) (послуги шоу-продюсера)

Послуги з оренди трибун, коментаторських кабін та інших конструкцій гля-
дацького залу

Послуги з розроблення, виготовлення елементів дизайну сцени та їх встанов-
лення

Послуги з організаційної підготовки та проведення акредитації учасників, чле-
нів делегацій, преси, персоналу, фанів та гостей конкурсу

Послуги з розроблення програми, постановки та проведення неконкурсних
виступів під час конкурсу та церемонії відкриття (послуги креативного продю-
сера)

Послуги з організації культурно-розважальних заходів
Послуги із креативного розроблення та втілення дизайну конкурсу
Послуги з акустичного дослідження приміщень
Послуги з обстеження технічного стану конструкцій
Послуги менеджерів конкурсу (івент-менеджмент)
Послуги менеджерів з питань безпеки конкурсу
Послуги менеджерів з питань підготовки, експлуатації та демонтажу місця про-

ведення конкурсу

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 грудня 2016 р. № 962
Київ

Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2001 р. № 1764 
і від 23 квітня 2014 р. № 117

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764

«Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівниц-

тва» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374; 2007 р., № 41, ст. 1624;
2010 р., № 39, ст. 1307, № 86, ст. 3017, № 92, ст. 3275; 2011 р., № 41, ст. 1693, 
№ 42, ст. 1723, № 99, ст. 3633, № 101, ст. 3703; 2012 р., № 89, ст. 3601, № 92, 
ст. 3732, № 95, ст. 3853, № 100, ст. 4054; 2013 р., № 11, ст. 417, № 64, ст. 2324,
№ 66, ст. 2387, № 76, ст. 2825, № 86, ст. 3186, № 92, ст. 3388, № 99, ст. 3630;
2014 р., № 2, ст. 36; 2015 р., № 98, ст. 3353) і від 23 квітня 2014 р. № 117 
«Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються
за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 p., № 34, ст. 916, № 76, 
ст. 2151, № 90, ст. 2581, № 92, ст. 2653, ст. 2654, № 94, ст. 3210, ст. 3220, № 97,
ст. 2782; 2015 р., № 22, ст. 603, № 55, ст. 1794, № 62, ст. 2032, № 78, ст. 2615, 
№ 96, ст. 3293, ст. 3294; 2016 р., № 1, ст. 8, № 2, ст. 95) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 7 грудня 2016 р. № 962

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. 

№ 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117
1. В абзаці восьмому пункту 19 Порядку державного фінансування капіталь-

ного будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27
грудня 2001 р. № 1764, слова і цифри «в розмірі до 50 відсотків вартості зазна-
чених робіт за договором (контрактом) на строк не більш як три місяці» замінити
словами і цифрами «в розмірі до 100 відсотків вартості зазначених робіт за до-
говором (контрактом) на строк не більш як шість місяців».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117:
1) підпункт 4 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:
«робіт для об’єкта «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного ком-

плексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» по вул. Чорно-
вола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва» у розмірі 100 відсотків їх
вартості;»;

2) в абзаці першому пункту 2 слова «закупівлі обладнання для об’єкта» замі-
нити словами «закупівлі обладнання і робіт для об’єкта».

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відпо-
відача Гончаренка Юрія Володимировича за позовом ПАТ
«КБ «Приватбанк» до Білоусової (Заболотної) Катерини Вік-
торівни, Гончаренка Юрія Володимировича про стягнення
заборгованості за кредитним договором та за зустрічним
позовом Білоусової (Заболотної) Катерини Вікторівни до
ПАТ «КБ «Приватбанк», третя особа: Гончаренко Юрій Во-
лодимирович про визнання поруки припиненою. Судове за-
сідання відбудеться 16.01.2017 р. о 10 год. 00 хв. у
приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за ад-
ресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань № 8. У разі неявки Гончаренка Юрія
Володимировича судове засідання буде проведене у його
відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Гр. Донцю Івану Івановичу, прож. м. Луганськ, 
кв. Степний, 18, кв. 92. Відповідно до ст.ст. 133, 135 Вам
як підозрюваному необхідно з’явитися 26.12.2016 о
10:00 до слідчого в ОВС прокуратури Харківської області
Осадчого О. В. в каб.№70 прокуратури Харківської об-
ласті (м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4) для отри-
мання повідомлення про зміну раніше повідомленої
підозри, допиту у якості підозрюваного, отримання про-
цесуальних документів підозрюваним, а також вико-
нання сторонами захисту та обвинувачення вимог,
передбачених ст.290 КПК України у кримінальному про-
вадженні №42015220000000655 від 17.08.2015.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає
Бурлаку Олександра Максимовича, 18.02.1977 р.н. та
Бурлаку Ігоря Максимовича, 31.08.1979 р.н., як обвину-
вачених у кримінальному провадженні № 296/1955/16-к
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопо-
рушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, під головуванням
судді Аксьонова В. Є. в судове засідання, що відбудеться
10 січня 2017 р. о 10 год. 00 хв. та 23 січня 2017 року о
10 год. 00 хв. в приміщенні Корольовського районного
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал 2-К (к. 106).

Явка обвинувачених в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Кулешу Наталію В’ячеславівну як обвинува-
чену у кримінальному провадженні № 296/7656/16-к
по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3,ч. 2 ст. 260 КК України,
у судове засідання, що відбудеться 11.01.2017 року
о 14-30 год. в приміщенні Корольовського район-
ного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир,
майдан Соборний, 1, зал 1-К (300).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’яз-
кова.

Суддя О. В. Скрипка
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оголошення

Запрошення до попередньої кваліфікації
1. Предмет торгів: Реконструкція підстанцій у східній

частині України
2. Замовник: Державне підприємство «Національна

енергетична компанія «Укренерго»
3. Фінансування: Банк розвитку KfW та Уряд Федера-

тивної Республіки Німеччина
Вищевказаний Проект виник внаслідок спільних зусиль

Уряду Федеративної Республіки Німеччини та Уряду Ук-
раїни. Виконання даного Проекту буде фінансуватися
згідно угоди про позику, що укладена між Банком KfW та
Кабінетом Міністрів України.

4. Проект:
Реконструкція підстанцій у східній частині України 

Ідентифікаційний номер:  BMZ-ID 2020 83 608
a) Місце розташування: східна частина України 
b) Обсяг робіт за проектом:
Проект охоплює комплексну реконструкцію чотирьох

підстанцій Північної та Дніпровської Електроенергетичних
Систем:

• Лот 1 – Реконструкція ПС 330 кВ «Харківська» (раніше
– «Артема») та ПС 330 кВ «Залютине» Північної Електро -
енергетичної Системи;

• Лот 2 – Реконструкція ПС 750 кВ «Запорізька» Дніп-
ровської Електроенергетичної Системи;

• Лот 3 – Реконструкція ПС 750 кВ «Дніпровська» Дніп-
ровської Електроенергетичної Системи;

Поставка нових автотрансформаторів та трансформа-
торів поперечного регулювання для ПС 750 кВ «Запо-
різька» (Лот 2, як вказано вище) та ПС 750 кВ
«Дніпровська» (Лот 3, як вказано вище) виділена в окре-
мий лот, який не є частиною цих торгів. Однак, встанов-
лення, первинне та вторинне підключення та введення в
експлуатацію вищевказаних нових автотрансформаторів
та трансформаторів поперечного регулювання під нагля-
дом постачальника включено в обсяги робіт Лотів 2 та 3,
відповідно.

Обсяг робіт по кожному з Лотів 1, 2 та 3 передбачає
відповідні проектні роботи згідно стандартів України
(ДБН) для Базового проекту (Стадії «Проект»/«П» та «Ро-
боча документація» /«Р»), в тому числі для вищевказаних
нових автотрансформаторів та трансформаторів попереч-
ного регулювання, що постачатимуться в рамках окремих
торгів.

Умови попередньої кваліфікації
a. Керівництва:
Попередня кваліфікація буде проводитись у відповід-

ності до Керівних принципів KfW щодо розміщення підря-
дів на поставки товарів, будівельні роботи та супутні
послуги у Фінансовому співробітництві з країнами-партне-
рами, що опубліковані KfW та доступні за наступним по-
силанням:https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-
financing/KfW-Development-Bank/Publications/ та вона є
відкритою для всіх правомочних учасників торгів, як ви-
значено в Керівних принципах.  

b. Вимоги щодо основних критеріїв відповідності заяв-
ників:

Правомочність: всі заявники повинні відповідати вимо-
гам щодо правомочності учасників торгів, як визначено в
Керівних принципах, та їх участь не повинна бути тимча-
сово заборонена та/або виключена Замовником, Банком,
та/або згідно з законодавства України. 

Система керування якістю: демонстрація проходження
сертифікації відповідно до ISO 9001 або еквіваленту.

Керівництво з  менеджменту охорони здоров’я, праці
та навколишнього середовища та/або сертифікація відпо-
відно до OHSAS 18001 або еквівалентна (Серія оцінки сис-
теми менеджменту професійної безпеки та здоров’я)

Фінансова спроможність та стабільність:
 — мінімальний середній щорічний обіг протягом ос-

танніх трьох (3) років у еквіваленті ЕВРО: 42,0 мільйони
для Лоту 1; 14,0 мільйонів для Лоту 2; та 13,6 мільйонів
для Лоту 3; 

 — для забезпечення вимог щодо потоку грошових
коштів для кожного з Лотів, демонстрація наявності у ек-
віваленті ЕВРО: 7,0 мільйонів для Лоту 1; 2,3 мільйони
ЕВРО Лоту 2; та 2,3 мільйони для Лоту 3 - для періоду в
чотири (4) місяці.

 — заявник повинен продемонструвати, що відношення
його поточних активів до поточних зобов’язань відповідає
або вище ніж 1,2.

Невиконання контрактів у минулому: невиконання кон-
тракту не відбулося протягом останніх п'яти (5) років до
кінцевого терміну подання заявок, грунтуючись на повній
інформації про повністю врегульовані суперечки або су-
дові справи. Сума позовів всіх незавершених судових про-
цесів в цілому не повинна перевищувати тридцяти
відсотків (30 %) чистої вартості компанії заявника.

Попередній загальний досвід: досвід роботи за кон-
трактами в якості генпідрядника або керуючого підряд-
ника протягом десяти (10) останніх років до кінцевого
терміну подання заявки, підтверджений, як мінімум чо-
тирма (4) контрактами в секторі передачі електроенергії.

Попередній специфічний досвід:
 — участь в якості генпідрядника або керуючого підряд-

ника, як мінімум в двох (2) контрактах, які передбачають
проектні роботи, будівельно-монтажні роботи та введення
в експлуатацію в рамках будівництва або реконструкції
підстанцій для кожного Лоту (1, 2 та 3) за останні шість
(6) років до кінцевого терміну подання Заявки, які є ана-
логічними (того ж рівня напруги або вище) запропонова-
ному Контракту і вартість кожного з яких складає, як
мінімум (у еквіваленті ЕВРО):

Лот 1 – 40,0 мільйонів;
Лот 2 – 16,0 мільйонів;
Лот 3 – 16,0 мільйонів;
і які були успішно або в основному завершені.
— участь в якості генпідрядника або керуючого підряд-

ника, як мінімум в одному (1) контракті за межами країни
заявника та, як мінімум в одному (1) контракті в регіоні
Східна Європа та/або Кавказ на будівництво або рекон-
струкцію підстанцій, і які були успішно або в основному
завершені.

— заявник, повинен продемонструвати підтверджені
відомості поставки, встановлення та введення в експлуа-
тацію високовольтного комутаційного обладнання та ви-
мірювальних трансформаторів. Відомості повинні
підтверджувати щонайменше:

Для Лоту 1:
успішний досвід поставки, встановлення та введення в

експлуатацію КРПЕ 330 кВ або вище по, як мінімум, чоти-
рьох (4) контрактах, виконаних за останні десять (10)
років. 

Для Лотів 2 та 3: 
успішний досвід поставки, встановлення та введення в

експлуатацію високовольтного комутаційного обладнання
(обов’язково) та вимірювальних трансформаторів протя-
гом останніх семи (7) років: 

• 750 кВ або вище - 5 одиниць;
• 330 кВ або вище - 200 одиниць.
У випадку, якщо заявник має намір пройти кваліфіка-

цію для комбінації Лотів, загальною вимогою буде сума
вимог за Лотами, для яких заявник має намір пройти ква-
ліфікацію.

Рекомендаційні листи від клієнтів повинні вказувати
кількість всього основного обладнання.

5. Процедури та Документація з попередньої кваліфі-
кації

a. Наявність Документації з попередньої кваліфікації
Зацікавлені правомочні заявники можуть отримати до-

даткову інформацію від Замовника за наступною адре-
сою:

Віктор Лисих
Начальник Департаменту зовнішніх інвестицій
ДП «НЕК «Укренерго»
Вул. Симона Петлюри, 25, Київ 01032, Україна
Тел.: +38 044 238 30 14
Факс: +38 044 238 39 81
Email: procurement_office@ua.energy

Максим Шпак
Заступник начальника Служби міжнародних закупівель 
ДП «НЕК «Укренерго»
Вул. Симона Петлюри, 25, Київ 01032, Україна
Тел.: +38 044 249 18 54 
Факс: +38 044 238 39 81
Email: procurement_office@ua.energy
Зацікавлені заявники можуть отримати повний пакет

Документації з попередньої кваліфікації після подання
офіційного листа на бланку компанії і оплати суми, що не
відшкодовується, в розмірі 500 (п'ятсот) Євро або еквіва-
лентної суми в українській гривні, що включає витрати на
копіювання, доставку зареєстрованою експрес-поштою і
послуги зв'язку (включаючи ПДВ, та виключаючи комісію
банку та інші витрати, які повинен сплатити заявник).

Оплата повинна бути здійснена на розрахунковий ра-
хунок Замовника із зазначенням призначення платежу
«Документація з попередньої кваліфікації BMZ-ID 2020 83
608»:

Для нерезидентів України (Євро):
Банк - кореспондент:
ДОЙЧЕ БАНК АГ, Франкфурт на Майні, Німеччина
р/р: 9498767 10, S.W.I.F.T:. DEUT DE FF
Банк-одержувача:
ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УК-

РАЇНИ»
03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 127
МФО: 322313
SWIFT: EXBS UA UX
Одержувач:
ДП «НЕК «Укренерго»
р/р: 26000030066033
ЄДРПОУ: 00100227
01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25.

Для резидентів України (українська гривня):
ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УК-

РАЇНИ»
МФО: 322313
р/р: 26008010066033
ДП «НЕК «Укренерго», 
ЄДРПОУ: 00100227
01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25
(в українській гривні за курсом обміну НБУ на день оп-

лати).

Документація з попередньої кваліфікації буде одразу
відправлена кур'єром, але Замовник не несе відповідаль-
ності за втрату або пізню доставку. Уповноважені пред-
ставники заявників можуть персонально отримати
Документацію з попередньої кваліфікації за адресою, що
вказана вище, після надання документа, який підтверджує
банківський переказ, а також копії довіреності / листа, що
уповноважує на отримання документів (на бланку компа-
нії).

b. Дата подання:
Заявки з попередньої кваліфікації повинні бути достав-

лені в офіс ДП «НЕК «Укренерго» за адресою вказаною
нижче не пізніше ніж 06.02.2017, 11:00 за київським
часом.

Заявки з попередньої кваліфікації будуть розкриті
06.02.2017, 11:00 за київським часом в офісі ДП «НЕК
«Укренерго», вул. Симона Петлюри, 25, 01032 Київ, Ук-
раїна. Участь представників заявників при відкритті отри-
маних заявок не передбачається.

c. Адреси:
Державне підприємство «Національна енергетична

компанія «Укренерго» запрошує кваліфікованих і право-
мочних заявників надати запечатані заявки з попередньої
кваліфікації для етапу попередньої кваліфікації в рамках
торгів на контракти за Проектом «Реконструкція підстан-
цій у східній частині України».

Один (1) оригінал (англійською) та дві (2) друковані
копії (разом з перекладом українською або російською
мовою, якщо надається) заявки з попередньої кваліфікації
надаються Замовнику: до уваги: Віктор Лисих, Начальник
Департаменту зовнішніх інвестицій ДП «НЕК «Укренерго»,
вул. Симона Петлюри 25, Київ, 01032, Україна, каб. №450,
Тел.: +38 044 238 30 14 / +38 044 249 18 54. 

А також, 
Одна (1) електронна копія на CD/DVD заявки з поперед-

ньої кваліфікації надсилається KfW: Attn: Sarah Bongard,
Procurement Manager (LE e 3), Palmengartenstr. 5-9, D-
60325 Frankfurt, Germany; Phone: +49 (069) 7431 2185; 

Дві (2) друковані копії заявки з попередньої кваліфікації
надсилаються Консультанту - Консорціуму MVV decon/
Consulectra: Attn: Mr. J. Kampa, Project Manager, Consulectra
GmbH Am Trippelsberg 45, 40589 Düsseldorf – Germany;
Phone: +49 (0211) 7108 401;                                  

Подання заявок з попередньої кваліфікації у електрон-
ному вигляді електронною поштою не дозволяється.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин КОСЕНКО Борис Олександрович, зареєстрований та проживає за адресою: м. Миколаїв, вул. Океа-

нівська (Артема), 46, кв. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 138, 139, 140, 297-5 КПК України у зв’язку із
здійсненням досудового розслідування викликається слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Микола-
ївській області Наконечною О.Л.

Косенко Б.О. викликається в якості підозрюваного на 26 грудня 2016 р. о 09 год. 00 хв. до вказаної посадової
особи, за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, б. 40, т.р. (0512) 490-303 з метою вручення йому повідомлення про
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для допиту в якості
підозрюваного, повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів кримі-
нального провадження та виконання вимог ст.290, ст.293 КПК України у кримінальному провадженні 
№ 22014150000000120 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Косенко Б.О. нагадується про обов’язок заздалегідь повідомити слідчого за телефонами 0512-49-03-03, 0512-
49-04-06, 0512-37-43-95 чи іншим шляхом про неможливість з’явлення.    

Текст відповідних статей КПК України щодо неприбуття за викликом.   
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
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 тощо;
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.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи,

щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема,
наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове
стягнення у розмірі:

{Абзац перший частини першої статті 139 із змінами, внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}
від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути

застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-

клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний
та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального
судового провадження.

{Статтю 139 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1689-VII від 07.10.2014; із змінами, внесеними
згідно із Законом № 119-VIII від 15.01.2015}

Стаття 140. Привід
1. Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу

про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.
2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за кло-

потанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням
сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється про-
вадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

{Частина друга статті 140 із змінами, внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}
3. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути

застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно ви-
ховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути до-
питані як свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним
своїх службових обов’язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Тернівськйй міський суд Дніпропетровської області викликає
до суду як відповідача Машталір Валентину Миколаївну (заре-
єстровану по вул. Перемоги, буд. 25, кв. 8, м. Тернівка, Дніпро-
петровської області) у цивільній справі № 194/975/16-ц за
позовом Чумак Антоніни Володимирівни до Машталір Валентини
Миколаївни, третя особа: відділ реєстрації місця проживання фі-
зичних осіб виконавчого комітету Тернівської міської ради Дніп-
ропетровської області, про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням. Судове засідання
відбудеться 01 лютого 2017 року о 10 годині 30 хвилин в примі-
щенні Тернівського міського суду Дніпропетровської області за
адресою: м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15-а.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області пропонує
Машталір Валентині Миколаївні надати письмові пояснення, за-
перечення та всі наявні у неї докази у зазначеній справі. У разі
неявки в судове засідання відповідачки справа буде розглянута
за її відсутності за наявними у справі доказами. Також суд
роз’яснює відповідачці, що у разі неможливості бути присутньою
у судовому засіданні вона зобов’язана повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя І. П. Пономаренко

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Єлісеєва Сергія Станіславовича, 24.10.1961 року
народження (останнє відоме місце проживання: м. Севас-
тополь АР Крим, вул. Тараса Шевченка, 17, кв. 15) у вчи-
ненні злочинів, передбачених ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст.
28 і ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст.408, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 437 КК Ук-
раїни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 16
січня 2017 року о 14 год. 00 хв. Явка до суду є обов’язко-
вою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який
посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні
суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15,
під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Вижницького районного суду Чер-
нівецької області знаходиться цивільна справа
№713/1225/16-ц провадження №2/713/568/16 за по-
зовом публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Пономарьова Анатолія
Григоровича про стягнення заборгованості.

Розгляд зазначеної справи призначений на 27
грудня 2016 року о 09-00 год. у приміщенні Ви-
жницького районного суду: м. Вижниця, вул. Укра-
їнська, 13, Чернівецька область, суддя Кибич І. А.
Суд викликає Пономарьова Анатолія Григоровича,
13 жовтня 1975 року народження, останнє відоме
місце проживання: с. Мілієве, вул. Богусевича, 58,
Вижницького району Чернівецької області, як відпо-
відача по справі.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відпо-
відача справа розглядатиметься без його участі, за
наявними матеріалами. 

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній
справі за позовом Гуляєвої Марії Антонівни до Олещук Оксани Ми-
хайлівни, Жовтанецької Терезії Михайлівни, Олещука Петра Михай-
ловича, Мороза Ореста Володимировича, Залужанської сільської
ради Збаразького району Тернопільської області про усунення пе-
решкод у користуванні присадибною земельною ділянкою шляхом
відновлення межових знаків, викликає в судове засідання відпові-
дачів Олещука Петра Михайловича та Мороза Ореста Володимиро-
вича, останнє відоме місце проживання яких: с. Залужжя
Збаразького району.

Судове засідання призначене на 24 січня 2017 року о 10 год. 00
хвилин і відбудеться в приміщенні Збаразького районного суду Тер-
нопільської області за адресою: 47302, м. Збараж, вул. Грушев-
ського, 13 Тернопільської області, суддя Щербата Г. Р.

Відповідачам Олещуку Петру Михайловичу та Морозу Оресту
Володимировичу пропонується надати всі наявні у них докази на
заперечення позову. У разі неявки в судове засідання, справа буде
розглянута за відсутністю Олещука Петра Михайловича та Мороза
Ореста Володимировича.

Про причини неявки Олещук Петро Михайлович та Мороз Орест
Володимирович повинні повідомити суд.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що цивільна
справа за апеляційною скаргою Публічного акціонерного
товариства «Акціонерний комерційний промислово-ін-
вестиційний банк» в особі представника Мельник Ірини
Михайлівни на ухвалу Печерського районного суду 
м. Києва від 23 серпня 2016 року в цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонер-
ний комерційний промислово-інвестиційний банк» до
Онищенка Олександра Романовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, призначена до роз-
гляду в приміщенні Апеляційного суду м. Києва за
адресою: м. Київ, вулиця Солом’янська, 2 А, о 12 годині
40 хвилин 10 січня 2017 року. В судове засідання викли-
кається: Онищенко Олександр Романович, 01015, 
м. Київ, провул. Редутний, 10-А. З опублікуванням ого-
лошення про виклик особи вважаються повідомленими
про час, день та дату судового засідання.

Суддя Н. О. Прокопчук

Сєверодонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів Карачуна Олександра Вікторовича
(Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Маяков-
ського, 7/2), Анікєєву Тетяну Вікторівну (Луганська об-
ласть, м. Сєверодонецьк, вул. Курчатова, 7а/122) по
цивільній справі № 428/5583/16-ц за позовом Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю «Авто Просто» м.
Київ до Карачуна Олександра Вікторовича, Анікєєвої Те-
тяни Вікторівни, Куценка Миколи Володимировича, Сту-
деннікова Володимира Олександровича про солідарне
стягнення заборгованості, стягнення судового збору, у
судове засідання, яке відбудеться 03 січня 2017 року об
11.00 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєверодонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі
неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович
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Московський районний суд м. Харкова викликає
Дейнеко Олену, останнє відоме місце проживання:
м. Харків, пр. Тракторобудівників, 85-Б, кв. 5, як від-
повідача по цивільній справі за позовом Гарбуза
Юрія Михайловича до Дейнеко Олени про стягнення
боргу зі спадкоємця на 26.01.2017 року об 11.00.
Відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки до суду. У разі неявки відповідача до суду
справу може бути розглянуто за відсутності відпові-
дача. Адреса суду: м. Харків, пр. Ювілейний, 38-Е.

Суддя І. П. Короткий

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає
на судове засідання як відповідача Дитяткіна Сергія
Володимировича по справі за позовом Оршлет
Олени Олександрівни до Дитяткіна Сергія Володи-
мировича про усунення перешкод у користуванні
квартирою. Розгляд справи відбудеться 29 грудня
2016 року о 8.50 у приміщенні суду за адресою: 
м. Харків, б-р Б. Хмельницького, 32/38. У разі неявки
відповідача без поважних причин чи неповідомлення
про причини неявки, справу буде розглянуто без
його участі за наявними у справі доказами.

Суддя О. В. Горпинич

Новопсковський районний суд Луганської області
25.08.2016 року постановив заочне рішення по ци-
вільній справі ЄУ № 420/1914/15-ц за позовом Ма-
ліванець Н. Г. до Краснолуцької міської ради про
визначення додаткового строку для прийняття спад-
щини.

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

Голова суду Р. Р. Потапенко

Болехівський міський суд Івано-Франківської області
викликає відповідача Барабаш Юрія Васильовича, про-
живаючого в с. Поляниця, Болехівської міської ради,
Івано-Франківської області для явки в судове засідання
по цивільній справі за позовом Волівецької Оксани Ана-
толіївни до Барабаш Юрія Васильовича, третя особа, яка
не заявляє самостійних вимог відділ державної реєстра-
ції актів цивільного стану реєстраційної служби Івано-
Франківського міського управління юстиції про
визнання шлюбу укладеного без наміру створити сім’ю
недійсним, яке відбудеться 28 грудня 2016 року о 9 год.
30 хв. за адресою: м. Болехів, вул. Коновальця, 34 а,
Івано-Франківської області.

Суддя Сметанюк В. Б.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача Бату-
ріну Ларису Володимирівну (91493, м. Луганськ, 
с. Ювілейне, вул. Артема, б.11, кв.55 ) по справі
№409/2597/16-ц за позовом ПАТ «Альфа Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 04.01.2017 р. (резер-
вна дата 06.01.2017 р.) об 11-00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Приазовський районний суд Запорізької області (роз-
ташований за адресою: Запорізька область, Приазов-
ський район, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел.
(06133)22160), викликає Моргуна Олега Валерійовича,
19.03.1967 р.н., зареєстрованого за адресою: Донецька
область, Новоазовський район, м. Новоазовськ, вул.
Кольцова, 6, як обвинуваченого у судове засідання, при-
значене на 20 січня 2017 року о 10-00 год., по криміналь-
ному провадженню № 42014050000000594 за
обвинувальним актом відносно Моргуна Олега Валерійо-
вича, який обвинувачується у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 1 
ст. 258-3 КК України, в якому Ваша участь є обов’язковою. 

Суддя Васильцова Г. А.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає  як
відповідача Дороніна Олександра Васильовича за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Дороніна Олександра
Васильовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судове засідання відбудеться
02.02.2017 р. oб 11 год. 00 хв. у приміщенні Суво-
ровського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань №19. У разі неявки Дороніна Олек-
сандра Васильовича судове засідання буде
проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Очеретька Ігоря Валерійовича, 09.08.1970 року
народження та Федотова Михайла Вікторовича,
21.06.1969 року народження в судове засідання у
кримінальному провадженні № 1-кп/331/20/2016 за
обвинуваченням Очеретька Ігоря Валерійовича, Фе-
дотова Михайла Вікторовича у скоєнні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3
ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться
30.01.2017 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні
суду за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олексан-
дрівська, 6, зал № 1.

Суддя Стратій Є. В.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Козлова Олександра Вікторовича на
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовною заявою Абрамової Інни Ігорівни до Козлова
Олександра Вікторовича про зміну прізвища дитини.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 28.12.2016 р.
о 10.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд.
31, Луганської області.

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

Суддя А. Е. Дідоренко

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідача у справі № 408/7040/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПPABEKC БАНК» про стягнення
боргу Науменко Наталію Іванівну (місце реєстрації:
кв. Шахтарський, 33/82, м. Ровеньки, Луганської об-
ласті).

Судове засідання відбудеться 26.12. 2016 року об
11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Брюзгіна Валерія Вікторовича, який про-
живає за адресою: АР Крим, м. Керч, пров. Огород-
ний, 11, в судове засідання, призначене на 10.00 год.
16 січня 2017 року по цивільній справі за позовом
ПАТ «АК «Експрес-Банк» до Брюзгіна В.В. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Ад-
реса суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, кабінет
36.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Клочко І. В.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області
викликає в судове засідання на 09 год. 00 хв. 27 грудня 2016
року як відповідачку Григор’єву Валентину Лук’янівну (ос-
таннє відоме місце проживання: вул. Троїцька, 8 (до пере-
йменування - Комінтерна) у м. Вознесенську Миколаївської
області), в справі за позовом Сауляк Олега Григоровича до
Григор’євої Валентини Лук’янівни про визнання договору ку-
півлі-продажу нерухомого майна дійсним.

Засідання відбудеться в приміщенні Вознесенського
міськрайонного суду за адресою: м. Вознесенськ, Микола-
ївської області, вул. Кібрика, 11, каб. № 14.

В разі неявки відповідачки в судове засідання, справа
буде розглянута без її участі на підставі наявних в ній мате-
ріалів.

Суддя О. В. Вуїв

Дарницький районний суд м. Києва викликає як
відповідача Мірошніченка Віталія Вікторовича,
30.05.1986 р.н., в судове засідання на 08.02.2017 о
16.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал
213, для участі у цивільній справі за позовом Бри-
жаха А. П. до Мірошніченка В. В. про відшкодування
матеріальної шкоди, завданої внаслідок невико-
нання договору підряду.

У разі неявки відповідача до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням та
справу буде розглянуто по суті за наявними в справі
матеріалами.

Суддя Парамонов М. Л.

Долинський районний суд Івано-Франківської області
повторно викликає Мартинець (Гошовського) Романа Бо-
рисовича, зареєстрованого за адресою: м. Долина, вул.
Шептицького, 60/2, Івано-Франківської області, як відпо-
відача в цивільній справі № 343/2121/16-ц за позовом до
нього ПАТ комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості по кредитному договору.

Розгляд даної справи призначено на 30.12.2016 року об
11.00 год. в приміщенні Долинського районного суду
Івано-Франківської області за адресою: м. Долина, вул. Об-
ліски, 115, Івано-Франківської області.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі його не-
явки справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя І. М. Лицур

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Лаптєву
Ольгу Петрівну, 26.05.1973 р.н., як відповідачку в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/14878/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Лаптєвої Ольги
Петрівни про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 18 січня 2017 року о 16.00 год. У разі неявки
на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Л. М. Осіпенко

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє: 23

січня 2017 року о 14.00 год. в приміщенні суду в 

м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 під головуванням судді

Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається цивільна справа 

№ 182/5016/16-ц, провадження № 2/182/3634/2016, за

позовною заявою ПАТ «Приват Банк» до Осолихіна Ана-

толія Юрійовича про стягнення заборгованості.

Відповідачу Осолихіну Анатолію Юрійовичу необ-

хідно з’явитись в судове засідання на вказаний час.

Таращанський районний суд Київської області по-
відомляє Пашаєва Теймура Різван огли про те, що
він викликається в судове засідання як відповідач по
справі за позовом Чистякової Марини Олексіївни
про розірвання шлюбу та стягнення аліментів. Су-
дове засідання відбудеться 27.12.2016 року о 10.00
в залі суду за адресою: вул. Сікевича Володимира,
75 м. Тараща Київської області, 09500. В разі неявки
справа буде розглянута у Вашу відсутність. 

Суддя Потеряйко С. А.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як
відповідача Нікітіна Віталія Володимировича,
30.07.1988 р. н., в судове засідання на 25.01.2017
року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця,
5-а, зал 213, для участі у цивільній справі за позовом
Жевачевської Л. І. до Нікітіна В. В., 3 особа: Орган
опіки та піклування Дарницької районної у м. Києві
державної адміністрації про позбавлення батьків-
ських прав.

У разі неявки відповідача до суду дане оголошення
вважається належним повідомленням та справу буде
розглянуто по суті за наявними в справі матеріалами.

Суддя Парамонов М. Л.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Шарандак Артема Петровича по справі
за позовом Шарандак Людмили Михайлівни до Ша-
рандак Артема Петровича, третя особа: Шарандак
Сергій Станіславович про усунення перешкод у ко-
ристуванні власністю, шляхом виселення. Судове за-
сідання відбудеться 26.12.16 р. о 10 год. 45 хв. у
приміщенні Суворовського районного суду за адре-
сою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68,
зала судових засідань № 8. У разі неявки Шарандак
Артема Петровича, судове засідання буде проведене
у його відсутність.

Суддя Аліна С. С.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє: 24
січня 2017 року о 14.00 год. в приміщенні суду в м. Ні-
кополі по вул. Шевченка, 201 під головуванням судді
Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається цивільна справа
№ 182/5019/16-ц, провадження № 2/182/3637/2016 за
позовною заявою ПАТ «Приват Банк» до Хлєбіна Ана-
толія Вікторовича про стягнення заборгованості.

Відповідачу Хлєбіну Анатолію Вікторовичу необ-
хідно з’явитись в судове засідання на вказаний час.

Суддя Кобеляцька-Шаховал І. О.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає відповіда-
чів в судові засідання: 

на 19 січня 2017 року, а саме: 
— Федічева Миколу Михайловича, на 14-00 годину;
— Боровенську Олену Вікторівну, на 14-30 годину;
— Комісарова Ігоря Володимировича, на 15-00 годину;
— Чебаненко Ірину Миколаївну, на 15-30 годину;
— Бєлоусову Світлану Федорівну, на 16-00 годину;
— Гришину Олену Василівну, на 16-30 годину;
— Цимбал Олександра Анатолійовича на 17-00 годину по справах за позо-

вами Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» про стягнення за-
боргованості, в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської
області;

на 24 січня 2017 року, а саме:
— Матвієнко Любов Іванівну, на 14-00 годину;
— Швечикову Ольгу Анатоліївну, на 14-30 годину;
— Ковтун Валерія Степановича, Ковтун Олену Леонідівну на 15-00 годину;
— Зенцову Ларису Юріївну, на 15-30 годину;
— Коршунова Павла Яковича, на 16-00 годину;
— Купреєву Ірину Анатоліївну, на 16-30 годину;
— Стрижеус Ірину Геннадіївну, на 17-00 годину;
— Мягченко Віру Вікторівну, на 17-30 годину;

за позовами Публічного акціонерного товариства «Дельта банк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором,  до залу судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області;

на 25 січня 2017 року, а саме:
— Кухарського Віктора Володимировича, на 14-00 годину;
— Орлова Ігоря Олександровича, на 14-30 годину;
— Клименка Віктора Петровича, на 15-30 годину;
— Богданову Ганну Олегівну, на 16-00 годину;
— Гузенко Ганну Стефанівну, на 16-30 годину;
— Клокол Миколу Миколайовича, на 17-00 годину;
— Ващенко Наталію Сергіївну, на 17-30 годину, за позовами Публічного

акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, до залу судових засідань Сватівського
районного суду Луганської області. У разі неявки на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. О. Половинка

У провадженні Бердянського міськрайонного
суду Запорізької області знаходиться цивільна
справа за № 310/242/15-ц за позовом Бердянського
місцевого прокурора Запорізької області до Бер-
дянської міської ради, Веленгури Лідії Іванівни,
Клевцової Людмили Володимирівни про визнання
незаконним та скасування п. 5.20 рішення Бердян-
ської міської ради № 38 від 28.01.2010 року, ви-
знання недійсним державного акту на право
власності на земельну ділянку, витребування зе-
мельної ділянки. Судовий розгляд справи призна-
чено на 26 грудня 2016 року о 09 год. 30 хв. в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. 501 тел. (код 06153) 3-63-75.

Суддя Петягін В. В.
Суд викликає Клевцову Людмилу Володимирівну

як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі
неявки справа розглядатиметься за наявними ма-
теріалами.

Суддя В. В. Петягін

Вінницький міський суд Вінницької області
повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул.
Грушевського, 17 в залі судових засідань № 14,
26.12.2016 року о 16.00 годині відбудеться су-
дове засідання в кримінальному провадженні
по обвинуваченню Ковальчука Андрія Сергійо-
вича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст.408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона об-
винувачення, обвинувачений Ковальчук A. C. та
захисник Таранов М. М.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В
разі неможливості з’явитися до суду, просимо
повідомити про причини неможливості при-
буття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голо-
вуючого судді Гайду Г. В., суддів Іванченка Я. М.
та Короля О. П.

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Марченка Яна Георгійовича,
20 листопада 1987 року народження, останнім відо-
мим місцем проживання якого є: м. Славутич, квар-
тал Московський, 10/37, Київської області, в судове
засідання на 15.00 годину 29 грудня 2016 року
(17000, смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7
Чернігівської області) у цивільній справі за позовом
Сухомлин Світлани Петрівни в інтересах малолітнього
Марченка Максима Яновича до Марченка Яна Георгі-
йовича і третьої особи: Деснянської селищної ради
Козелецького району Чернігівської області про по-
збавлення батьківських прав і стягнення аліментів.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про день, час і місце
розгляду справи. В разі неявки відповідача в судове
засідання справа може бути розглянута за його від-
сутності.

Суддя Соловей В. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької
області (85004, м. Добропілля Донецької області,
вул. Банкова, 39 а) розглядає цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства «Укр -
соцбанк» до Болотіної Олени Леонідівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором 
№ 260/03.8-028 від 18.04.2007 року.

Відповідач Болотіна Олена Леонідівна,
26.07.1967 року народження, викликається на 16
січня 2017 року на 09.00 годину до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет №15 для участі
у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя Здоровиця О. В.

Попаснянський районний суд Луган-
ської області викликає як відповідачів: Ку-
тьіна (Коротких) Валентина Михайлівна,
18.01.1957 р.н., Петровська (Петухова) На-
талія Вікторівна, 15.02.1977 р.н., Петров-
ський Олександр Олексійович, 15.03.1995
р.н. які мешкають за адресою: Луганська
область, м. Золоте, вул. Менделєєва, б. 1,
кв. 9 у судове засідання по цивільній справі
за № 423/2471/16-ц за позовом Територі-
альної громади м. Золоте в особі Золотів-
ської міської ради до Кутьіної (Коротких) В.
М., Петровської (Петухової) Н. В. та Петров-
ського О. О. про визнання осіб такими, що
втратили право користування жилим при-
міщенням, що відбудеться 05 січня 2017
року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Попасна,
вул. Суворова, 6, каб. № 7.

У разі неявки суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя А. В. Архипенко

Виконавчим комітетом Староко-
зацької сільської ради розгляда-
ється питання про неналежне
виконання батьківських обов’язків
Рябченко Тетяною Андріївною по
відношенню до своїх дітей: Котель-
ник Данила Юрійовича, 09.01.2009
року народження та Котельник
Олени Юріївни, 10.03.2010 року на-
родження. Прохання з’явитися за
адресою: Одеська область, Білго-
род-Дністровський район, с. Старо-
козаче, вул. Соборна, 34, для
з’ясування Вашої думки 30 грудня
2016 року о 15.00 год. Телефон для
зв’язку: 0484950131.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 23 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -4    -9       -2    +3
Житомирська -3    -8       -2    +3
Чернігівська -4    -9      +2    -3
Сумська -3    -8      +1    -4
Закарпатська -4    -9         0    +5
Рівненська -3    -8       -1    +4
Львівська -4    -9         0    +5
Івано-Франківська -4    -9         0    +5
Волинська -1    -6       -1    +4
Хмельницька -3    -8       -1    +4
Чернівецька -4    -9         0    +5
Тернопільська -3    -8       -1    +4
Вінницька -5  -10       -2    +3

Oбласть Нiч          День
Черкаська -4      -9      -2    +3
Кіровоградська -4      -9      -2    +3
Полтавська -3      -8      -2    +3
Дніпропетровська -1      -6      +2     -3
Одеська -3      -8      -2    +3
Миколаївська -3      -8      -2    +3
Херсонська -2      -7      +2     -3
Запорізька -2      -7      +2     -3
Харківська -4      -9      +2     -3
Донецька -4      -9      +1     -4
Луганська -4      -9      +1     -4
Крим -3      -8      -2    +3
Київ -4      -6      -1    +1

Суми ожили 
в книжці

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЧИТАЙЛИКАМ НА ЗАМІТКУ. У слобожанському обласному центрі
презентували  інтерактивну дитячу книжку «Казкове місто Суми», яку
з повним правом можна вважати дещо несподіваною і для юних,  і для
дорослих читачів. Адже завдяки місцевому творчому тандемові  пись-
менниці Анни Коршунової та художниці Світлани Качуровської місто
одержало видання, що швидко  набуло популярності завдяки оригі-
нальності сюжету, оформлення та іншим родзинкам.

За словами авторів, цю книжку треба читати з кольоровими олів-
цями в руці, бо на сторінках чекають різноманітні завдання. Наприк-
лад, розфарбувати козацьку шаблю, прочитати зашифроване по-
слання, відвідати пам’ятники і визначні місця, навіть допомогти у при-
биранні озера Чеха. Водночас із виконанням такої захопливої роботи
юні читачі пізнають історію рідного міста, мають змогу зазирнути не
тільки в його минуле, а й у сьогодення. Книжка написана жваво, до-
ступно, цікаво, а малюнки виконані у сонячних тонах і відтінках, що
привертає увагу юних шанувальників літератури.

Дорогу освітлює сонце
Євген ЛОГАНОВ 

«Урядовий кур’єр»

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ. На автомобільних дорогах у Запорізькій об-
ласті триває впровадження систем освітлення із застосуванням аль-
тернативних джерел енергії, що дасть змогу підвищити безпеку до-
рожнього руху в місцях наземних пішохідних переходів уночі.

Так,  за дорученням Служби автомобільних доріг у Запорізькій об-
ласті підрядна організація ВБК «РИТМ»  встановила чотири опори ав-
тономного освітлення із сонячними батареями та світлодіодними лам-
пами на автодорозі державного значення  Харків — Сімферополь —
Алушта — Ялта, а також у селі Кам’янське Василівського району на
двох пішохідних переходах поблизу загальноосвітньої школи. З від-
повідним проханням  звернулася Василівська райдержадміністрація,
щоб поліпшити безпеку руху дітей на дорозі в темний час доби.

Ліхтарі нового покоління працюють на сонячних батареях,
тобто автономно, без підключення до електромережі та дають
змогу  повною мірою забезпечувати якісне освітлення наземно-
го пішохідного переходу в нічний час. Крім того, вони надійно
працюють за будь-яких погодних умов та значно дешевші в екс-
плуатації.

фотофакт

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур'єр»

ДОБРО ЗІГРІВАЄ. Виставка
авторського мистецтва «Зроб-
лено з любов’ю» уп’ятнадцяте
відбулася в Сєверодонецьку і
зібрала 77 аматорів з кількох
міст Луганщини. «Це найбільша
кількість учасників останнім ча-
сом, —  каже організатор вис-
тавки Лілія Гринько. — Кожен з
нас і всі ми разом хочемо пода-
рувати людям сердечне тепло.
До того ж люди спочатку просто
приходять на виставку подиви-
тися чужі роботи, переймаються

творчою атмосферою, почина-
ють самі майструвати і нарешті
повертаються вже як учасники,
котрим є що показати людям».

Сама Лілія Гринько — майс-
триня плетіння з бісеру. Багато
років тому захопилася цим яс-
кравим мистецтвом, потім захо-
тілося передати свої знання та
навички дітям, так створила сту-
дію в міському палаці культури.
Згадує, як на виставку в Сєве-
родонецьку почали приходити й
вимушені переселенці. 

«Я захопилася виготовлен-
ням кондитерських виробів, ко-
ли народився син Максимко, —

розповідає колишня луганка Лі-
лія Кириченко, яка продає на
виставці вишукані пряники руч-
ної роботи. — У Луганську пек-
ла торти на замовлення. Потім
опанувала випічку та прикра-
шання пряників. Навіть їздила
на спеціальні курси в інші міста,
платила гроші за науку. Так по-
знайомилася з Наталією Гри-
гор’євою. Після відомих подій
ми з сім’єю переїхали до  Сєве-
родонецька. І тут на виставці
зустрілися з Наталкою! Тепер
вирішили об’єднати зусилля:
відкрили власний кондитер-
ський кафе-магазин».

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ОБІЦЯЛИ — ЗРОБИЛИ. У
день Святого Миколая було пе-
редано останні з 27 шкільних ав-
тобусів, які запланували придба-
ти у 2016 році. Цього разу на-
дійшли два транспортні засоби
для Хустського, по одному — для
Свалявського, Виноградівського
та Мукачівського районів. 

Миколаями під час передачі
автобусів у центрі Ужгорода по-
близу міської ялинки стали голо-
ва Закарпатської облдержадмі-
ністрації Геннадій Москаль, голо-
ва обласної ради Михайло Рівіс,

директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації Ган-
на Сопкова. За її словами, владі
вдалося компенсувати брак
транспорту для підвезення шко-
лярів у тих загальноосвітніх за-
кладах, від яких автотранспортні
засоби було вилучено для потреб
АТО. 

«Досі в нашій школі не було
власного транспорту, учнів підво-
зили маршрутним автобусом, —
розповіла директор Монасти-
рецького НВК ЗОШ I—III ступе-
нів, що на Хустщині, Лариса Гле-
ба. — Вдячні обласній владі, яка
сьогодні подарувала нам авто-
бус. Це дає можливість педаго-

гам краще організувати навчаль-
ний процес, а учням — зручності,
про які раніше лише мріяли. Змо-
жемо безперешкодно підвозити
учнів на конкурси та олімпіади: їх
зазвичай проводять у вихідні, ко-
ли маршрутного транспорту май-
же нема.

Село Монастирець розтягну-
лося в горах аж на 10 кілометрів
і має чотири присілки: Поточок,
Облаз, Медвежий, Тополин. До-
їжджатимуть до школи на но-
венькому автобусі 130 учнів, а
підвозитиме їх водій Василь Ка-
лин. Ще одна школа на Хустщині,
яка отримала подарунок від Свя-
того Миколая, — в селі Золота-

реве. Тут на трьох присілках —
Діброва, Чертеж і Черетове —
живуть 154 школярі. Лише до ас-
фальтної дороги багатьом із них
треба долали пішки чотири кіло-
метри. Відтепер за 20 хвилин діс-
таватимуться до рідної школи.

Заклади освіти району потре-
бують ще як мінімум 8 автобусів,
повідомив працівник відділу ос-
віти, молоді та спорту Хустської
райдержадміністрації Павло Ма-
дай: «У школах Хустщини на-
вчаються 11504 учні, понад 
20 відсотків ще не забезпечені
автотранспортом, тож ми ще че-
каємо подарунків, хай і не на
Миколая!»

Школи Закарпаття отримали 
ще п’ять автобусів

Витончений пряниковий
будиночок вимушена
переселенка Лілія
Кириченко пекла два дні

«Зроблено з любов’ю» і змінює долі на краще

РЯСЕН ЦВІТ. У Чикаго діє Український національний музей, засно-
ваний нашими емігрантами у 1952 році. Вже понад п’ятнадцять років
його куратор Марія Климчак — викладач за освітою та подвижник ук-
раїнської культури за покликанням. Музей було створено як архів со-
борної української еміграції, як оберіг духовної спадщини нашого на-
роду, і можна пишатися тим, що завдяки зусиллям кількох поколінь
емігрантів він гідно репрезентує україніку на американському конти-
ненті. Відвідувачі знайомляться з історією та матеріальною культурою
українців. Тут зберігаються вироби народного мистецтва: вишивка,
ткацтво, мосяжництво, інкрустація по дереву, писанки, кераміка, му-
зичні інструменти. Усього понад 2000 одиниць. Також представлені

церковно-вжиткові речі кінця ХVIII початку XIX століть, рідкісні ікони
та книжки. Окремі експозиції розповідають про історію України та ук-
раїнської громади Чикаго. У галереї музею відбувається багато ціка-
вих виставок.

Музейна бібліотека налічує понад 22 000 одиниць: рідкісні книжки,
періодика, монографії, наукова та художня література. Архів зберігає
історію української еміграції. А ще тут є традиція, яку пані Марія пле-
кає і підтримує. Вишивана ялинка — одна з візитівок Українського на-
ціонального музею в Чикаго зазвичай вбирається до 19 грудня. Ось
такі іграшки, вишиті руками берегинь українства на еміграції. Святому
Миколаєві ялинка сподобалася, а вам?
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