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На багатьох 
підприємствах 
Черкаської області 
незадекларована робота 
поки що процвітає

Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення 
законодавства з питань діяльності 
закладів охорони здоров’я»

ОРІЄНТИР

Українському урядуванню — 100 років
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Історія сплела незалежну державу та УНР. У 1917-му, як і нині, 
ми давали відсіч Росії, яка була й залишається для нас загарбником

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Урочистості відбувалися у сті-
нах Клубу Кабінету Міністрів, 

але без пафосу. Єдине, що могло 
виокремити нинішнє позачерго-
ве засідання, — присутність за 

круглим столом поруч із чинним 
Прем’єр-міністром Володимиром 
Гройсманом його попередників. 
Поміж них можна було помітити й 
другого Президента Леоніда Куч-
му. Після того як наживо хоровим 
співом пролунав Гімн України, по-
за спинами посадовців розгорну-

ли екран. Він показав, як 28 черв-
ня 1917-го Українська Централь-
на Рада створила свій виконавчий 
орган — Генеральний Секретарі-
ат. Від цієї дати експерти та істо-
рики й починають вивчати істо-
ричне минуле уряду в архівах. Він 
мав втілити в життя головний по-

стулат І Універсалу Центральної 
Ради: «Однині самі творитимемо 
наше життя». IV Універсал прого-
лошував незалежність УНР, а Ге-
неральний Секретаріат ставав Ра-
дою Народних Міністрів.

Історичне минуле пригада-
ти нескладно. Учора на кож-

ному сидінні розклали лис-
тівки Українського інститу-
ту національної пам’яті «100 
років боротьби — Україн-
ська революція 1917—1921 ро-
ків». У них ідеться про 
склад першого уряду 
України. Знайомтеся! 2

ЗНАЙ НАШИХ! Цьогорічні випускники українських шкіл 
вибороли медалі на міжнародній олімпіаді в Таїланді. 
«УК» зустрів юних талантів в аеропорту «Бориспіль»

5

Президент про перспективу логічного завершення 
російської агресії та будь-яких сепаратистських рухів 

З лоукостами 
слід бути партнерами 

ТРАНСПОРТ. Залучення нових авіаперевізників передба-
чає інтенсивний розвиток наших міжнародних і регіональних 
а еропортів, можливості яких нині використовують нераціональ-
но. Мають бути єдині правила залучення авіакомпаній, зокре-
ма лоукостів. Тож потрібна нова програма й нові вимоги для 
цього. На цьому акцентував Прем’єр-міністр Володимир Грой-
сман під час наради щодо розвитку авіасполучення й ведення 
переговорів з лоукост-перевізниками, повідомляє департамент 
інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. 

Домовлено продовжити активне залучення кількох таких 
компаній, опрацювати як тимчасове рішення надання умов для 
лоукостів в аеропортах «Бориспіль» або «Київ» (Жуляни) на 
рік, а за цей час перетворити аеропорт «Гостомель» на аеро-
порт для лоукост-перевізників. Окрім того, умовою залучен-
ня лоукостів має стати входження перевізників у регіональні 
а еропорти України. 

Прем’єр підтвердив необхідність відновлення й завершення 
переговорів з Ryanair і доручив Мінінфраструктури поінформу-
вати інші авіакомпанії про умови роботи в Україні.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

13 500    
військовослужбовців і працівників ЗСУ 

отримали державні нагороди 
з початку  проведення АТО

«Проект «Новоросія» 

було поховано. 

Україна відновить 

суверенітет над 

Донбасом і Кримом».

Юні хіміки Микола Авраменко, Олександр Коломієць, Юлія Філь і Тарас Сех (зліва направо)  
повернулися додому з почесними нагородами

Наші хіміки поєднали 
«срібло» й «бронзу»
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідан-
ня відповідача — Васильєва Андрія Юлі-
йовича (91000, м. Луганськ, кв-л Гайово-
го, б. 30, кв. 41) по справі № 409/1227/17 
(провадження №2/409/635/17) за позовом 
Васильєвої Олени Василівни про надання 
дозволу на виїзд дитини за кордон без до-
зволу батька.

Судове засідання відбудеться 
25.07.2017 р. (резервна дата 28.07.2017 
року) о 15.30 годині в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Старовойт Олександр Васильович, 
місце проживання: Київська область,  
місто Бровари, вулиця Грушевського,  
17-в, квартира 65 – викликається до Бро-
варського міськрайонного суду Київ-
ської області як відповідач по цивіль-
ній справі № 361/1319/17 (провадження 
№ 2/361/1394/17) за позовом Семеренка 
Романа Ілліча до Старовойта Олександра 
Васильовича про відшкодування матері-
альної шкоди, завданої внаслідок залит-
тя квартири.

Судовий розгляд справи відбудеться 3 
серпня 2017 року о 10 год. 00 хв. Явка до 
суду обов’язкова. Адреса суду: 07400, Ки-
ївська обл., м. Бровари, вул. Грушевсько-
го, 2, кабінет (зал с/з) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Повістка про виклик обвинуваченого
Шевченківський районний суд м. Чер-

нівців викликає Проценка Юрія Олексан-
дровича, 08.09.1963 р.н., зареєстровано-
го: м. Дружківка Донецької області, вул. 
Сабурова, 5, кв. 1, як обвинувачуваного в 
кримінальному провадженні за ст. 258-3 
КК України.

Підготовче судове засідання відбудеть-
ся 03.08.2017 р. о 09.30 год. за адресою: 
58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, 
кабінет № 19.

З моменту опублікування повістки про 
виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Суддя В. Г. Смотрицький

Кривоозерський районний суд Миколаїв-
ської обл. (адреса суду: 55104, Миколаївська 
обл., смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1-а) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ «Акцент-
банк» про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться:

20.07.2017 о 10:00 до Івасів Олександр Вікто-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 55104, 
Миколаївська обл., смт Криве Озеро, вул. Ен-
тузіастів, буд. 8) справа № 479/484/17, суддя  
Репушевська О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Втрачені документи: 

Свідоцтво про право власності 

для прогулянкових суден, Свідоцтво 

про право плавання під державним 

прапором України на судно 

«Bayliner 184SF», номер корпуса: 

BIYA83PCC303, 2003 року побудови, 

двигун Mercury (один), № ОТ687287, 

125 к.с, бортовий номер «ua 2506 KV», 

видані на ім’я Шеліхова Віталія 

Олександровича, 

вважати недійсними.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 липня 2017 р. № 500 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 18 травня 2016 р. № 343
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 «Дея-

кі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юс-
тиції» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 42, ст. 1578, № 82, ст. 2708) зміни, що 
додаються. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 12 липня 2017 р. № 500

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 18 травня 2016 р. № 343 
1. На часткову зміну абзацу другого пункту 3 постанови зазначити нову посаду го-

лови комісії з ліквідації Державної пенітенціарної служби Тюлєнєва Сергія Анатолі-
йовича – керівник державної установи «Управління з питань забезпечення діяльнос-
ті та розвитку Державної кримінально-виконавчої служби».

2. У додатку до постанови:
після позиції 

«08680299 Державне підприємство «Підприємство Сімферополь-
ської виправної колонії управління Державної пенітенціарної 
служби України в Автономній Республіці Крим  
та м. Севастополі (№ 102)» 

доповнити такою позицією:
«30909669 Агропромислове підприємство Сімферопольської виправ-

ної колонії № 102 в Автономній Республіці Крим управління 
Державного департаменту України з питань виконання  
покарань в Автономній Республіці Крим»; 

після позиції 
«08679675 Державне підприємство «Підприємство Цуманської виправ-

ної колонії управління Державної пенітенціарної служби 
України у Волинській області (№ 84)» 

доповнити такою позицією:
«08679681 Державне підприємство «Підприємство Ковельської вихов-

ної колонії управління Державного департаменту України  
з питань виконання покарань у Волинській області».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 липня 2017 р. № 513 
Київ

Про внесення змін до пункту 5  
Порядку використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для здійснення 
заходів щодо ефективного використання 

енергетичних ресурсів  
та енергозбереження

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетич-
них ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфе-
рі енергоефективності та енергозбереження» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80,  
ст. 2945; 2012 р., № 87, ст. 3541; 2014 р., № 80, ст. 2268; 2015 р., № 35, ст. 1035,   
№ 69, ст. 2262; 2016 р., № 14, ст. 568, № 71, ст. 2373; 2017 р., № 16, ст. 467), зміни, що до-
даються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 липня 2017 р. № 513

ЗМІНИ, 
що вносяться до пункту 5 Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів 
щодо ефективного використання енергетичних ресурсів  

та енергозбереження
У підпункті 4:
в абзаці четвертому слова «визначені умовами кредитного договору документи, що 

підтверджують цільове використання кредитних коштів,» замінити словами «акти ви-
конаних робіт та/або інші документи, що підтверджують цільове використання кредит-
них  коштів, відповідно до умов кредитного договору (далі – підтверджуючі документи),»;

друге речення абзацу тридцять третього виключити;
абзац тридцять п’ятий після слів «житлово-будівельний кооператив» доповнити сло-

вами «, якими залучено кредит на впровадження енергоефективних заходів у будинку, 
що приєднаний до теплових мереж систем централізованого теплопостачання,».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 червня 2017 р. № 481 
Київ

Про проведення експерименту з організації  
діяльності централізованої закупівельної  
організації на території Донецької області
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозиціями Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Доне-

цької обласної державної адміністрації щодо проведення до 31 грудня 2017 р. експе-

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО 
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
04.07.2017 Київ  № 878

Про внесення змін до постанови НКРЕКП  
від 12 грудня 2016 року № 2201

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електрич-
ної енергії» та статті 17 Закону України «Про електроенергетику» Національна комі-
сія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 грудня 2016 року № 2201 «Про 
встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енер-
гії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електрич-
ної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» такі зміни:

1) у назві абревіатуру «ПАТ» замінити абревіатурою «ПрАТ»;
2) слово «Публічне» в усіх відмінках замінити словом «Приватне» у відповідних 

відмінках.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офі-

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО 
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
04.07.2017 Київ № 879

Про внесення змін до постанови НКРЕКП  
від 15 грудня 2016 року № 2222

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електрич-
ної енергії» та статті 17 Закону України «Про електроенергетику» Національна комі-
сія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 грудня 2016 року № 2222 «Про вста-
новлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцеви-
ми (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регу-
льованим тарифом для ПАТ «Київобленерго» такі зміни:

1) у назві абревіатуру «ПАТ» замінити абревіатурою «ПрАТ»;
2) слово «Публічне» в усіх відмінках замінити словом «Приватне» у відповідних 

відмінках.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офі-

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО 
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
13.07.2017  Київ №  919

Про внесення зміни до Типового договору 
зберігання (закачування, відбору) 

природного газу 
Відповідно до статті 46 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 

17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доповнити розділ ІХ Типового договору зберігання (закачування, відбору) при-
родного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 ро-
ку № 2499, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за 
№ 1385/27830, новим абзацом такого змісту:

«За згодою сторін у разі, якщо Замовником є нерезидент України, усі спори, що 
виникають за цим Договором, вирішуються в міжнародному арбітражі: ___________
______________________________________________________________________

(інформація про міжнародний арбітраж)
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.».

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

Голова  НКРЕКП Д. Вовк

рименту з організації діяльності централізованої закупівельної організації (далі – екс-
перимент) відповідно до пункту 36 частини першої статті 1 Закону України «Про пу-
блічні закупівлі». 

2. Затвердити Порядок проведення експерименту з організації діяльності центра-
лізованої закупівельної організації, що додається.

3. Взяти до відома, що під час проведення експерименту: 
1) замовники, які розташовані на території Донецької області (далі – замовники), 

самостійно приймають рішення щодо участі в експерименті, яке подається на роз-
гляд та затверджується Донецькою обласною державною адміністрацією;

2) централізована закупівельна організація організовує і проводить процедури за-
купівель робіт в інтересах замовників на безоплатній основі.

4. Донецькій обласній державній адміністрації:
1) визначити за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

відповідальну за виконання функцій централізованої закупівельної організації у рам-
ках проведення експерименту юридичну особу публічного права з числа комуналь-
них підприємств, установ, організацій, працівники якої мають відповідну кваліфіка-
цію, необхідні знання і досвід у сфері будівництва та закупівлі робіт;

2) оприлюднити інформацію про проведення експерименту на своєму офіційно-
му веб-сайті;

3) подати до 31 березня 2018 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати 
проведення експерименту, який, зокрема, повинен містити дані щодо:

загального обсягу проведених процедур закупівлі з кількісними та вартісними по-
казниками, середньої кількості учасників, які взяли участь у зазначених процедурах, 
різниці між очікуваною вартістю закупівлі та сумою укладених договорів, а також 
внесення до договорів про закупівлю змін;

урахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під 
час закупівлі робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, ремонту, в тому числі ка-
пітального ремонту об’єктів громадського та цивільного призначення, об’єктів благо-
устрою, дорожньо-транспортної інфраструктури.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 14 червня 2017 р. № 481

ПОРЯДОК 
проведення експерименту з організації діяльності централізованої  

закупівельної організації 
1. Цей Порядок визначає особливості діяльності централізованої закупівель-

ної організації (далі – закупівельна організація) в інтересах замовників, які роз-
ташовані на території Донецької області (далі – замовники), у рамках проведен-
ня експерименту з організації діяльності закупівельної організації (далі – екс-
перимент).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі 
України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

3. Під час проведення експерименту закупівельна організація та замовни-
ки керуються Конституцією та законами України, указами Президента Украї-
ни та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Консти-
туції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами за-
конодавства.

4. Закупівельна організація набуває всіх прав та обов’язків замовників, що 
визначені Законом, та несе відповідальність згідно із законами.

Закупівельна організація в інтересах замовників оприлюднює інформацію 
про закупівлю, обирає процедуру закупівлі, надає роз’яснення щодо тендерної 
документації, усуває порушення під час проведення процедури закупівлі, роз-
глядає тендерні пропозиції, звертається за підтвердженням інформації, нада-
ної учасникам, до органів державної влади, підприємств, установ та організа-
цій відповідно до їх компетенції, визначає переможця та приймає рішення про 
намір укласти з ним договір, виконує рішення органу оскарження та вчиняє дії, 
спрямовані на усунення порушень, зазначених у скарзі.

Закупівельна організація приймає рішення про відміну торгів чи визнання їх 
такими, що не відбулися, відповідно до вимог Закону.

5. Замовники самостійно визначають потребу в закупівлі робіт та подають 
відповідну інформацію закупівельній організації в електронному вигляді за 
формою, встановленою такою організацією.

6. Строк та форма подання інформації визначаються закупівельною орга-
нізацією в повідомленні, що розміщується на офіційному веб-сайті Донецької  
облдержадміністрації.

7. На підставі отриманої від замовників інформації закупівельна організація 
формує річний план закупівель закупівельної організації відповідно до наказу 
Мінекономрозвитку від 22 березня 2016 р. № 490 «Про затвердження форм до-
кументів у сфері публічних закупівель».

8. Замовник вносить зміни до свого річного плану закупівель протягом п’яти 
днів з моменту оприлюднення річного плану закупівель закупівельної організа-
ції у частині виключення предмета закупівлі, який включено до річного плану 
закупівель закупівельної організації.

9. Замовник має право відмовитися від послуг закупівельної організації та 
провести самостійно закупівлю щодо обраного предмета закупівлі. Про це за-
мовник письмово із зазначенням причин повідомляє закупівельній організа-
ції не пізніше моменту оприлюднення оголошення про проведення процеду-
ри закупівлі.

10. До початку проведення процедур закупівель замовники надають заку-
півельній організації в паперовому та електронному вигляді інформацію про 
основні технічні, якісні та кількісні характеристики предметів закупівлі, строк та 
місце виконання робіт, а також переліки критеріїв оцінки, які необхідно вклю-
чити до тендерної документації, та іншу інформацію, яку закупівельній органі-
зації необхідно врахувати під час проведення процедур закупівель. У разі по-
треби закупівельна організація може звернутися до замовника за додатковою 
інформацією, необхідною для проведення процедур закупівель. Замовники 
зобов’язані у строк, визначений закупівельною організацією у зверненні, пода-
ти інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель.

11. Тендерна документація на закупівлю робіт містить обов’язкову інформа-
цію, визначену статтею 22 Закону, та вимоги до предмета закупівлі з урахуван-
ням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, уста-
новлених відповідно до законодавства, зокрема нормативними документами з 
питань будівництва (державними будівельними нормами).

12. Договір про закупівлю підписується замовником та переможцем проце-
дури закупівлі.

Для укладення договору про закупівлю між замовником та переможцем про-
цедури закупівлі закупівельна організація повідомляє замовнику про необхід-
ність підписання ним договору про закупівлю не раніше ніж через 10 днів після 
оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

13. Закупівельна організація оприлюднює інформацію про закупівлю відпо-
відно до вимог Закону.

14. Замовники в електронному вигляді подають закупівельній організації 
для оприлюднення таку інформацію про закупівлю:

копію договору про закупівлю – протягом одного дня з дня його укладення;
інформацію для повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю;
інформацію про виконання договору про закупівлю – протягом одного дня 

з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.

НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ
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оголошення

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

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області ви-
кликає в судове засідання на 01.08.2017 р. о 09.00 год. за 
адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. 
Дружби народів, 3-А, до судді Савіна О. І. відповідача Мель-
ника Віктора Федоровича у цивільній справі № 486/541/17 
за позовною заявою ПАТ «Страхова Компанія «ПЗУ Україна» 
до Мельника Віктора Федоровича про відшкодування завда-
ної майнової шкоди.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто без йо-
го участі за наявними в ній доказами.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає в підго-
товче судове засідання на 14 годину 00 хвилин 25 липня 2017 року 
обвинуваченого Лук’янова Олексія Олександровича, 25.03.1986 ро-
ку народження, місце народження м. Харків, громадянина України, 
із вищою освітою, раніше не судимого, що зареєстрований та фак-
тично мешкає за адресою: м. Харків, вулиця Кричевських, 39, квар-
тира 38, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 110 КК України.

Відповідно до ст.ст. 297-5, 323 КПК України з моменту опубліку-
вання повістки про виклик, обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Бугера

Миронівський районний суд Київської області повідомляє, що 
3 серпня 2017 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: вулиця Першотравнева, 3, місто Миронівка Київської 
області, відбудеться розгляд цивільної справи ЄУН 371/603/17 
за позовом Перехреста Миколи Миколайовича до Старухи Оль-
ги Сергіївни, Кондратенко Наталії Сергіївни про виділ у натурі на-
лежної частки у праві спільної часткової власності. В судове за-
сідання викликається відповідачка Кондратенко Наталія Сергіїв-
на. В разі неявки відповідачки справа буде розглянута заочно в 
її відсутність.

Суддя А. С. Поліщук

Втрачений паспорт на ім’я 

Коваль Дмитро Євгенович, 

09.07.1995 р.н., серія і номер  

ТТ 063274, виданий 

28.09.2011р. Солом’янським  

РУ ГУ МВД України  

в м. Києві, вважати недійсним  

з 26.06.2017 р.

Приазовський районний суд Запорізької облас-
ті (розташований за адресою: Запорізька область, 
Приазовський район, смт Приазовське, вул. Пуш-
кіна, 5, тел. (06133) 22160), викликає Семищенка 
Олександра Євгеновича, відома адреса проживан-
ня: Донецька область, Новоазовський район, с. Хо-
мутове, як відповідача в судове засідання, призна-
чене на 02.08.2017 р. о 13 годині 00 хвилин по ци-
вільній справі за позовною заявою ПАТ «Маріуполь-
ський металургійний комбінат імені Ілліча» до Семи-
щенка Олександра Євгеновича про розірвання дого-
вору оренди.

Головуючий суддя Васильцова Г. А.

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє, що в провадженні суду розглядається 
цивільна справа №363/1000/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Київобленерго» до Кон-
дратюка Андрія Вікторовича про стягнення суми за-
подіяних збитків.

Судове засідання відбудеться 30 серпня 2017 ро-
ку об 11 годині 30 хвилин за адресою: Київська об-
ласть, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача Кондратюка А. В. без по-
важних причин справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя М. Б. Баличева

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької 
області повідомляє Житнікова Олексія Анатолійови-
ча, останнє відоме місце мешкання: Запорізька об-
ласть, Мелітопольський район, м. Мелітополь, вул. 
Гетьманська, б. 137, кв. 203, що 28 липня 2017 року 
о 09.30 годині в приміщенні Мелітопольського місь-
крайонного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультур-
на (Дзержинського), буд. 90, буде слухатися цивіль-
на справа № 320/3119/17 за позовом ТОВ «ОТП Фак-
торинг Україна» до Житнікова Олексія Анатолійови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Суддя Ю. В. Ковальова

В провадженні Бориспільського міськрайонно-
го суду перебуває цивільна справа №359/348/17 за 
позовом Баклан Марини Володимирівни до Баклана 
Володимира Вікторовича про стягнення аліментів на 
утримання дітей.

У зв’язку з цим, суд викликає відповідача Баклана 
Володимира Вікторовича в судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 09 
годині 30 хвилин 26 липня 2017 року за адресою:  
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Печерський районний суд м. Києва викликає Над-
дєла Юрія Миколайовича, як відповідача в судо-
ве засідання у цивільній справі за позовом Шутке-
вича Андрія Олександровича до Наддєла Юрія Ми-
колайовича, третя особа: Приватне акціонерне това-
риство «Київський страховий дім», Тертичний Воло-
димир Миколайович, про відшкодування шкоди, за-
вданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, 
яке призначено на 27 липня 2017 року о 16 год. 00 
хв. та відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хреща-
тик, 42-а,  каб. 36.

Суддя Х. А. Гладун

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНТ 
СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39760740, адреса: 
03680, м. Київ, провулок Охтирський, 7, офіс 2-205) 
повідомляє про ліквідацію за рішенням загальних 
зборів учасників товариства від 22.06.2017 p., Про-
токол №9.

Ліквідатором призначено Маруженко Наталію Ан-
тонівну. Вимоги кредиторів приймаються протя-
гом двох місяців з дня публікації за адресою: 03680,  
м. Київ, провулок Охтирський, 7, офіс 2-205.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове 
засідання відповідача Барського Михайла Вячеславови-
ча у справі за позовом ПАТ «Кредобанк» про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідача: вул. 8-го Бе-
резня, буд. 29-А, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 13 вересня 2017 р.  
о 15.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
135, каб. 203.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута 
за його відсутністю.

Глухівський міськрайонний суд Сумської області 
викликає Порохню Віктора Івановича в судове засі-
дання на 14 вересня 2017 року о 09 годині 30 хвилин 
як відповідача по цивільній справі за позовом повно-
го товариства «Ломбард Сіндікат-Плюс, Гульцов та 
компанія» до Порохні В. І. про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Судове засідання від-
будеться в приміщенні Глухівського міськрайонного 
суду за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Ки-
єво-Московська, 30, суддя Сапон O. В. У разі неявки 
відповідача в судове засідання справа буде розгля-
датися без його участі.

Комсомольський міський суд Полтавської облас-
ті викликає Самусенко Наталію Миколаївну (остан-
нє відоме місце проживання: Полтавська область,  
м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 5, кв. 15) як від-
повідачку в судове засідання у справі за цивільним 
позовом Гнатюка Дмитра Миколайовича до Саму-
сенко Наталії Миколаївни, третя особа: Орган опі-
ки та піклування Горішньоплавнівської міської ради, 
про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 25 липня 2017 року 
о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Комсомольсько-
го міського суду Полтавської області за адресою:  
м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 17.

Явка до суду обов’язкова, в разі неявки справу 
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідачка 
зобов’язана повідомити суд про причини неявки в 
судове засідання.

Суддя В. В. Крикливий

Червоноармійський районний суд Житомирської об-
ласті викликає Шаповалова Валерія Валерійовича, остан-
нє відоме місце проживання: вул. Леніна, 26/3, смт Но-
вий Світ, Старобешівський район, Донецька область, як 
відповідача в судове засідання для розгляду цивільної 
справи №292/453/17 за позовом Шаповалової Ірини Во-
лодимирівни до Шаповалова Валерія Валерійовича про 
стягнення аліментів на дітей, яке відбудеться 28 липня 
2017 року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні Черво-
ноармійського райсуду за адресою: вул. Шевченка, 116, 
смт Пулини, Житомирська область.

У разі неявки відповідача на призначений час або не-
повідомлення про причини неявки, справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням оголошення, відповідач вважаєть-
ся належним чином повідомленим про час, день та місце 
проведення судового засідання.

Суддя О. В. Гуц

Солом’янський районний суд м. Києва викли-
кає Максимова Дмитра Володимировича, 28 бе-
резня 1966 року народження (остання відома адре-
са якого: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, буд. 89-А, 
кв. 81), який є відповідачем по цивільній справі  
№ 760/1379/17 (№ 2/760/2693/17) за позовом Шав-
гарової Людмили Михайлівни до Максимова Дми-
тра Володимировича про розірвання шлюбу, в судо-
ве засідання на 10 серпня 2017 року о 15 год. 00 хв., 
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Ки-
їв, вул. Полковника Шутова, 1,  каб. № 24.

У разі неявки до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням і справу буде розглянуто по 
суті за відсутності відповідача за наявними в ній ма-
теріалами.

Суддя Л. І. Кізюн

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України Баркова 
Сергія Миколайовича, 28.10.1973 року народження, який за-
реєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Володимирська, 
35, у судові засідання, які проводитимуться в порядку спе-
ціального судового провадження та відбудуться 18 серпня 
2017 року о 15 год. 00 хв. та 28 серпня 2017 року о 09 год. 45 
хв. у залі судових засідань Тернопільського міськрайонного 
суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очі-
кувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Баркова C. M. у судове за-
сідання, оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Т. Багрій

В провадженні Галицького районного суду міста Львова знаходиться ци-
вільна справа № 461/2757/17 за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «АКЦЕНТ-БАНК» до Гуменюка Олександра Ульяновича про стягнення 
заборгованості (справу розглядає суддя Радченко В. Є.). В судове засідання, 
що призначене на 31.07.2017 року о 10.30 год. у приміщення суду за адре-
сою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, каб. 16, викликається відповідач Гуменюк 
Олександр Ульянович (остання відома адреса проживання: м. Львів, пл. Ри-
нок, 3/19). У випадку неявки відповідача в судове засідання, справу може бу-
ти розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній доказів. Крім то-
го, за згодою позивача суд вправі ухвалити заочне рішення в порядку ст. 224 
ЦПК України.

Випуск газети із вказаним оголошенням прошу направити на адресу суду:  
м. Львів, вул. Чоловського, 2, 16 каб.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як від-
повідачів: Буханцеву Ірину Олександрівну та Кулешова Олександра Іванови-
ча у цивільній справі № 522/9950/17 за позовом Польщакової Тетяни Воло-
димирівни до Буханцевої Ірини Олександрівни, Кулешова Олександра Івано-
вича про визнання угоди купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 3 серпня 2017 року о 16.00 годині в залі су-
дових засідань № 223 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса вул. Балківська, 33.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, суд розглядатиме справу 
за їхньою відсутністю, а також суд зобов’язує повідомити про причини та-
кої неявки.

Суддя С. О. Погрібний

Краматорський міський суд Донецької області розглядає цивільну справу  
№ 234/8809/17 (провадження № 2/234/3876/17) за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії — 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Шептуна Івана Леонідовича 
про стягнення заборгованості.

Викликається Шептун Іван Леонідович, 24.06.1979 року народження, який 
проживає за адресою: 86137, Донецька область, м. Макіївка, вул. Львівська, 
буд. 4, на 1 серпня 2017 року о 09 годині 00 хвилин, для участі в судовому 
засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21, каб. № 21.

Вам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
Суддя А. О. Чернобай

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить додатковий біржовий аукціон № 70СГ-УЕБ  
з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 24 липня 2017 року о 10:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 
5 960,000 т, ресурс липня-серпня  2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»:   
Позиція № 1: 18 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 720 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за  
1 тонну –  14 435,82 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (від-
повідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК 
Базилівщина):  Позиція № 2: 33 лоти, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 1320 т, транспортування залізницею/автотран-
спортом. Стартова ціна за 1 тонну –  14 402,87 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для кому-
нально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з 
переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ):  Позиція № 3: 93 лоти, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 
3720 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  14 483,43 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скра-
плений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового кон-
денсату (ШВПГКН):  Позиція № 4: 10 лотів, обсяг 1 лота – 20 т, заг.обсяг – 200 т, транспортування автотранспортом. 
Стартова ціна за 1 тонну –  14 283,02 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 25.07.2017р. – 15.08.2017р.  За результа-
тами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  
здійснюється у липні-серпні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує по-
слуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в 
розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аук-
ціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що по-
свідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. 
Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 21.07.2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Кре-
ді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, 
код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати 
відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на 
внутрішнього ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична бір-
жа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті  
www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номер лота: Q81149b12028 Q81249b12029 Q81349b12030 Q81449b12031
Короткий опис активів в лоті Права вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса  
для доступу до відкритих  
торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) 03.08.2017 р. 03.08.2017 р. 03.08.2017 р. 03.08.2017 р.

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)

Точний час початку проведення відкритих торгів (електронного аукціону) по кожному лоту вказується на 
веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/22-
kambio/15343-03082017-3

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/22-
kambio/15354-03082017-4

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/22-
kambio/15319-03082017-2

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/22-
kambio/15315-03082017-1

Свідоцтво про право власності на нерухоме май-
но, а саме: на квартиру, яка знаходиться за адресою: 
м. Донецьк, вул. Коваля, буд. 65а, кв. 1, серія та но-
мер САС №377234 від 25.12.2009р., видане Головним 
управлінням благоустрою та комунального обслуго-
вування Донецької міської ради, начальником Голов-
ного управління Баранецьким М.В., на підставі рі-
шення виконкому Донецької міської ради №458/18 
від 16.12.2009р. на ім’я Боровик Василь Миколайо-
вич, Богачук Катерина Дмитрівна, вважати недійсним  
у зв’язку з втратою.

Перес Феррар Роберто викликається в судове за-

сідання як відповідач по цивільній справі за позовом 

Дзуцової Інни Заребегівни до Переса Феррара Ро-

берто про розірвання шлюбу, яке відбудеться в при-

міщенні Червонозаводського районного суду м. Хар-

кова (м. Харків, м-н Героїв Небесної Сотні, 36, під’їзд 

№ 3, каб. 39) під головуванням судді Теслікової І. І.  

о 17 годині 30 хвилин 31 липня 2017 року.

Нестеренко Сергій Олегович, 02.04.1964 р.н., Нестеренко Тетяна Сергіївна, 
останнє відоме місце проживання яких: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Бірю-
зова, буд. 1, кв. 11, викликаються до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області, як відповідачі по цивільній справі № 227/1304/17 за позовом ПАТ 
«Перший український міжнародний банк» до Нестеренка Сергія Олеговича, Несте-
ренко Тетяни Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором та 
договором поруки. Судове засідання відбудеться 27.07.2017 року об 11.00 год. у 
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. 
У разі неявки відповідачів до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній 
даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає в судове засідання 
відповідача Радькіна Олега Олександровича, який проживає за адре-
сою: м. Київ, вул. Тростянецька, 6Ж, кв. 12, у справі за позовом Столь-
нікової Ксенії Леонідівни до Радькіна Олега Олександровича про розі-
рвання шлюбу та стягнення аліментів на утримання дитини, слухання 
по вказаній справі призначено на 10 серпня 2017 року об 11 год. 00 хв.

У разі неявки справу буде розглянуто без їхньої участі.
Адреса суду: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 3-А, каб. 1.

Суддя М. І. Шкірай

Татарбунарський районний суд Одеської області викликає на 
26.07.2017 р. о 14 год. 00 хв. як відповідача Ніколаєнка Віктора Степа-
новича по цивільній справі № 515/545/17-ц за позовом Алєксєєнко Марії 
Степанівни про визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

Суд пропонує Ніколаєнку B. C. подати письмові пояснення та всі наяв-
ні докази по справі.

У разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини йо-
го неявки неповажною, справа може бути розглянута за його відсутності.

Суддя Тимошенко С. В.
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вісті звідусіль
ПОГОДА НА ЗАВТРА
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27..32 13..18
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27..32

13..18
29..34

13..18
27..32

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13  +18 +27 +32 Черкаська +13  +18 +27 +32
Житомирська +13  +18 +27 +32 Кіровоградська +13  +18 +27 +32
Чернігівська +10  +15 +23 +28 Полтавська +13  +18 +27 +32
Сумська +10  +15 +23 +28 Дніпропетровська +13  +18 +27 +32
Закарпатська +13  +18 +27 +32 Одеська +13  +18 +29 +34
Рівненська +13  +18 +27 +32 Миколаївська +13  +18 +29 +34
Львівська +13  +18 +27 +32 Херсонська +13  +18 +29 +34
Івано-Франківська +13  +18 +27 +32 Запорізька +13  +18 +27 +32
Волинська +13  +18 +27 +32 Харківська +13  +18 +25 +30
Хмельницька +13  +18 +27 +32 Донецька +13  +18 +27 +32
Чернівецька +13  +18 +27 +32 Луганська +13  +18 +27 +32
Тернопільська +13  +18 +27 +32 Крим +13  +18 +27 +32
Вінницька +13  +18 +27 +32 Київ +16  +18 +30  +32

Укргiдрометцентр

Бронзовий початок  
на світовій першості

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ВИСОКА ВОДА. Чемпіонат світу з водних видів спорту в  Будапе-
шті лише набирає обертів. Та вже перші фінали не залишили збір-
ну України без нагород. Зокрема, бронзову медаль виборола синхро-
ністка Анна Волошина в особистому фіналі технічної програми, а по-
тім з Єлизаветою Яхно піднялася на п’єдестал у дуеті.

А в  синхронних стрибках з  триметрового трампліна наш дует Ілля 
Кваша — Олег Колодій з результатом 429,99 також  посів третю схо-
динку п’єдесталу пошани. За два кроки від нагород зупинилися укра-
їнці Максим Долгов і Олександр Горшковозов, які  посіли п’яте міс-
це (416,31 бала) у фіналі змагань із синхронних стрибків з 10-метро-
вої вишки.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій 
Бубка привітав українських спортсменів, тренерський склад збірної 
та Федерацію стрибків у воду України на чолі з Ігорем Лисовим з чу-
довим здобутком, побажавши подальших успіхів на чемпіонаті світу в 
угорській столиці.

Чемпіонат світу-2017 з водних видів спорту в Будапешті тривати-
ме до 30 липня. 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ДАЛЕКЕ-БЛИЗЬКЕ. У селі 
Стецівка на Чигиринщині крає-
знавці й волонтери взялися відбу-
довувати етнопоселення з церк-
вою XVIII століття. Відновити іс-
торичну спадщину українським 
фахівцям допомагає майстер із 
Польщі. Усі роботи проводять  
власним коштом. Поляк Ян Жон-
са ділиться досвідом зведення 

даху з очерету, адже має навички 
відбудови історичних поселень 
майже у десяти країнах. До Украї-
ни польський фахівець приїхав за 
власним бажанням і працює без-
платно, щоб дати друге життя ко-
зацькому хуторові. 

У команді фанатів козацької 
історії — краєзнавці й волонте-
ри. Вони вже самостійно відбуду-
вали дві оселі й кілька комор. Те-
пер планують звести будинок свя-
щеника. 

У XVIII столітті на цій терито-
рії був хутір-зимівник запорізько-
го козака Стеценка. Нині ж старо-
давнє поселення збирають май-
же по цеглинах. Волонтери пере-
везли сюди із Золотоніського ра-
йону 300-річну козацьку церкву. 
Тепер шукають кошти на її вну-
трішнє оздоблення і розробляють 
подальші плани відбудови. 

Як розповів директор Націо-
нального історико-культурного 
заповідника «Чигирин» Василь 

Полтавець, згідно з генеральним 
планом, тут планують побудува-
ти 15 осель. Це будуть не просто 
оселі — в половині будинку обла-
штують етнографічну експозицію, 
а в іншій частині люди матимуть 
змогу пожити в етносередовищі.

Краєзнавці впевнені, що зго-
дом тут не буде відбою від турис-
тів. Поки що ж гадають, де взяти 5 
мільйонів гривень, необхідних для 
повного відновлення стародав-
нього козацького поселення.

На Черкащині відновлюють стародавній 
козацький хутір

Митники бачитимуть 
за допомогою рентгену 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ. На митному посту «Бачівськ» на Сум-
щині встановлено сучасний рентген-апарат для поглибленої і деталь-
ної перевірки вантажних і легкових автомобілів.

Як повідомив керівник Сумської митниці Олександр Щуцький, від-
тепер контрабандисти не мають жодного шансу провезти через кор-
дон заборонені чи нелегальні товари. Адже апарат зазирає до всіх ку-
точків транспорту і відразу висвітлює вміст на екрані.

Окрім якості обстеження, рентгенівська установка значно скорочує 
час проведення митного огляду — в межах двох хвилин.

За інформацією прес-служби ГУ ДФС у Сумській області, апарат 
налаштовували американські спеціалісти, а ось обслуговувати його 
будуть сумські митники, які нещодавно пройшли спеціалізоване на-
вчання за відповідною програмою.

Найближчим часом має стати до ладу ще одна подібна установка 
— для поглибленого огляду багажу тих, хто перетинає кордон.

Мазепа повертається 
в лавру
БУЛАВА ВІДРОДЖЕННЯ. Виставка одного 

дня — пролог масштабного проекту про 
видатну особистість, політика і мецената 

Оксана ГОЛОВКО, 
Володимир ЗАЇКА (фото), 

«Урядовий кур’єр»

У галереї славетних осо-
бистостей, чиї імена 

знає  кожен українець, од-
не з чільних  місць посідає 
гетьман України Іван Сте-
панович Мазепа.

Державницькі й меценат-
ські проекти гетьмана Івана 
Мазепи мали колосальний 
вплив на розвиток нашої 
країни. Його коштом було 
збудовано, реставровано та 
оздоблено 43 церковні спо-
руди. Крім будівництва но-
вих або перебудови старо-
винних храмів княжої до-
би, гетьман робив для них 
коштовні подарунки: ікони, 
хрести, чаші, митри, дзво-
ни, срібні раки, богослужеб-
ні книги, оправлені та оздо-
блені золотом, сріблом, ко-
штовним камінням, оксами-
том тощо.

За підрахунками козаць-
кої старшини, зроблени-
ми одразу після смерті Іва-
на Мазепи, за 20 років геть-
манування на меценатство 
він витратив щонайменше 
1 110 900 дукатів, 9 243 000 
злотих та 186 000 імперіалів.    

У Національному Киє-
во-Печерському історико-
культурному заповіднику 
досі зберігся комплекс обо-
ронних, господарчих і куль-
тових пам’яток, пов’язаних 
з іменем Івана Мазепи і йо-
го близького оточення. Одна 
з найзагадковіших пам’яток 
цього комплексу — Онуфрі-
ївська, або Мазепина трия-
русна церква-вежа, яка від-
творює в цеглі традиційні 
в Україні козацьких часів 
форми дерев’яного храму. 
Деякі дослідники вважа-
ють, що Іван Мазепа пла-
нував зробити її усипаль-
ницею для свого роду. Та 
церкву-вежу так і не було 
повністю добудовано, і по-
над три століття її вико-
ристовували як господар-
ську споруду.

У понеділок Національ-
ний Києво-Печерський іс-
торико-культурний запо-
відник  спільно з Фондом 
Миколи Томенка «Рідна 
країна» та Музеєм Шере-
метьєвих  зібрали в примі-
щенні Мазепиної (Онуфрі-
ївської) вежі виставку одно-
го дня «Гетьман Іван Мазе-
па — особистість, держав-
ник, меценат».

Цей захід — пролог вели-
кого виставкового проекту, 
результатом якого має ста-
ти відкриття у квітні 2019 
року в цій давній пам’ятці 
першого в Україні музею, 
присвяченого славетно-
му гетьманові, повідомля-
ють організатори. Першу 
толоку з упорядкування те-
риторії біля вежі небайду-
жі провели 20 березня — в 
день народження Івана Ма-
зепи.

«Музей Мазепи з’явиться 
у лаврі за будь-яких обста-
вин. Не відомо лише, скільки 
треба часу, щоб перекона-
ти владу в підтримці цього 
проекту», — зазначив один 
з ініціаторів створення му-
зею Івана Мазепи у лаврі лі-
дер громадського руху «Рід-
на країна» Микола Томенко 
під час відкриття виставки.

Реалізацію науково-до-
слідницької частини про-
екту й роботу  над експози-
цією беруть на себе громад-
ський оргкомітет і мецена-
ти. А ось щодо реконструк-
ції Мазепиної вежі на те-
риторії Національного Ки-
єво-Печерського історико-
культурного заповідника, 
то це сфера відповідаль-
ності держави. 

До речі, 22 липня цьо-
го року в селищі Коломак 
Харківської області від-
значатимуть 330-річчя з 
часу обрання Івана Ма-
зепи гетьманом Украї-
ни. Під час  етнофестива-
лю  «Гетьманська слава»  
буде відкрито і освяче-
но пам’ятник гетьманові,  
повідомляє світоглядний 
портал «Рідна країна».

Перед початком реставраційних робіт з пристосування 
пам’ятки під Музей Івана Мазепи вона вперше набула  
значення експозиційного простору

Гетьман добре знав: зброю в піхвах треба тримати гострою

Стіни, які потребують ремонту, лише підкреслюють 
цінність експонатів
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