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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЬОТР ПАВЕЛ:   
«Яка наша мета щодо 

України? Допомогти 
вашим Збройним силам 

наблизитися  
до стандартів НАТО, 

щоб ми могли легше 
співпрацювати».

Єврокомісія вчить 
ощадливості 

ПАРТНЕРСТВО. ЄС долучається до реалізації п’ятирічної про-
грами підтримки енергоефективності в Україні й братиме участь у 
співфінансуванні Фонду енергоефективності. Внесок наших закор-
донних партнерів становить 50 мільйонів євро. Майже одразу по 
завершенні засідання уряду віце-прем’єр-міністр — міністр регіо-
нального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко  і делегація 
Європейської комісії підписали відповідну угоду. 

«Фонд енергоефективності стає реальним інструментом реа-
лізації проектів енергозаощадження та енергозбереження. Вже 
за 3—5 років очікуване заощадження газу завдяки енергомо-
дернізації становитиме 7—10 мільярдів кубометрів, зменшення 
витрат на закупівлю палива сягне 3 мільярдів доларів. Плюс но-
ві технології споживання, нові виробництва й нові робочі місця», 
— так відгукнувся на підписання документа Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман на своїй сторінці у Фейсбук.  «До кінця цього 
року ми маємо не тільки запустити Фонд енергоефективності, а 
й ухвалити необхідні підзаконні акти, щоб у 2019 році фонд за-
працював на повну силу», — наголосив Геннадій Зубко.

15,6% 
становило на 1 квітня скорочення рівня 

безробіття у столиці порівняно з торішнім 
аналогічним періодом  

 ОЗДОРОВЛЕННЯ. На Рівненщині напрацювали механізм,  
як придбати для дитини путівку до оздоровчого закладу, 
заощадивши батьківські кошти

Чи посміхнеться 
дітям літо?

Голова Військового комітету НАТО про створення  
умов для мирного майбутнього нашого регіону,  
тобто Європи
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
використання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення 
матеріально-технічної бази професійно-технічних 
навчальних закладів у 2018 році»

За останні три роки життя 
в Кононівці завдяки 
активній позиції громади 
та її голови відчутно 
змінилося на краще

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
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Економіка плюсуватиме на 3,6 відсотка
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Основні напрями бюджетної політики забезпечують 
збалансованість і стійкість довгострокового планування

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Торувати новий шлях за-
вжди важко, а тим паче ко-

ли на ньому доводиться виправ-
ляти помилки попередників та 
розв’язувати безліч проблем, на-

копичених раніше. Відкриваючи 
засідання, Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман зазначив, що об-
раний нинішнім урядом курс на 
зростання економіки дає змогу 
працювати саме на випереджен-
ня і запобігати ускладненням, а не 
врегульовувати їх у пожежному 

порядку. Саме тому збереження 
темпів реформ задля підвищення 
якості життя громадян стає клю-
човим орієнтиром нинішньої ро-
боти.

Він наголосив, що Кабмін не 
ухвалюватиме жодних рішень, 
які суперечитимуть інтересам 

громадян України. Це стосуєть-
ся всіх сфер життєдіяльності дер-
жави, зокрема ситуації на ринку 
пального. «Хочу запевнити: жод-
ного рішення, яке може спричи-
нити монополізацію та підвищен-
ня цін на пальне, не буде ухвале-
но. Всі намагання створити штуч-

ні монополії неприйнятні. Всі рі-
шення уряду будуть чесними і в 
інтересах громадян», — чітко за-
значив Прем’єр.

Цього дня Кабінет Міністрів 
розглянув також Основні на-
прями бюджетної політики 
на 2019—2021 роки. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області знаходиться кримінальне 
провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням Пастухова Андрія Олексійовича, 5 листопада 1982 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія Олексійовича в судове засідання на 26 квітня 2018 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Державний акт на земельну ділянку: Серія ЯИ №418168 від 14.09.2010 р., кадастровий номер 1410137400:00:034:0568, 
земельна ділянка має площу 0,1066 га, яка розташована: м. Донецьк, Куйбишевський район, вул. Дубравна, буд. 22,  
держакт виданий на підставі рішення виконавчого комітету Донецької міської ради № 222 від 20.04.2005 р., договору купів-
лі — продажу земельної ділянки №1470 від 27.04.2007 р., договору дарування земельної ділянки №4935 від 19.05.2009 р., 
заяви громадянина від 18.08.2010 р., №3154 та зареєстровано в книзі записів № 011035800428; вищевказаний державний 
акт виданий начальником управління Держкомзему у місті Донецьку Донецької області А.Ф. Мирошниченко, що належить 
Курас Ларисі Петрівні, вважати недійсним в зв’язку з втратою.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 квітня 2018 р. № 241-р 
Київ

Деякі питання організації та забезпечення 
підготовки збірної команди України  

та її участі у 2018 році в міжнародних 
спортивних змаганнях «Ігри Нескорених» 
серед військовослужбовців та ветеранів,  

які зазнали травм, поранень  
або захворювань під час чи внаслідок 

виконання службових обов’язків
1. Утворити робочу групу з організації та забезпечення підготовки збірної коман-

ди України та її участі у 2018 році в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Неско-
рених» серед військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм, поранень або за-
хворювань під час чи внаслідок виконання службових обов’язків (далі — міжнародні 
спортивні змагання «Ігри Нескорених»), у складі згідно з додатком.

2. Затвердити план заходів з організації та забезпечення підготовки збірної коман-
ди України та її участі у 2018 році в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Неско-
рених», що додається.

3. Визначити Міністерство оборони відповідальним у 2018 році за підготовку збір-
ної команди України, забезпечення її участі разом з національною делегацією в між-
народних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених».

4. Міністерству оборони:
провести організаційні заходи з відбору та комплектування збірної команди Укра-

їни з числа військовослужбовців, ветеранів та осіб, звільнених з військової служби, 
служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під 
час чи внаслідок виконання службових обов’язків;

забезпечити фінансування заходів з відбору кандидатів до збірної команди Укра-
їни, підготовки членів збірної команди України, а також забезпечення участі збірної 
команди України в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених», фінансу-
вання національної делегації за рахунок та в межах коштів, передбачених у Держав-
ному бюджеті України на 2018 рік, та інших джерел, у тому числі коштів Трастових 
фондів НАТО на підтримку України, юридичних та фізичних осіб (оплата проживання 
відповідно до умов прийому, встановлених організаційним комітетом змагань, акре-
дитації, харчування, проїзду, бронювання квитків, перевезення багажу, транспортних 
послуг, у тому числі придбання пально-мастильних матеріалів, послуг поштового, те-
леграфного та телефонного зв’язку, страхування, оформлення віз, виплата добових, 
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, у тому числі медико-від-
новлювальних засобів, придбання і виготовлення сувенірної і поліграфічної продук-
ції, придбання квітів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціально-
го призначення, парадного одягу, канцелярських товарів, малоцінних предметів, ма-
теріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю та обладнання індивіду-
ального користування, оплата інших товарів і послуг).

5. Центральним органам виконавчої влади здійснити фінансування відряджень 
членів офіційної (урядової) делегації для участі в міжнародних спортивних змаган-
нях «Ігри Нескорених» в межах видатків на відрядження, передбачених у коштори-
сах відповідних органів.

6. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого са-
моврядування:

всебічно сприяти створенню умов для проведення заходів фізкультурно-спортив-
ної реабілітації серед ветеранів — учасників бойових дій, які зазнали травм, поранень 
або захворювань під час бойових дій;

надавати підтримку в проведенні регіональних та національних етапів відбору кан-
дидатів до збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях 
«Ігри Нескорених», а також супроводженні їх членами сімей або іншими особами.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 11 квітня 2018 р. № 241-р

СКЛАД 
робочої групи з організації та забезпечення підготовки  

збірної команди України та її участі у 2018 році  
в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених»  

серед військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм, поранень  
або захворювань під час чи внаслідок виконання службових обов’язків 

ДУБЛЯН 
Олександр Володимирович

– Державний секретар Міноборони, керівник 
робочої групи

ГЕНЧЕВ 
Олексій Валентинович

– керівник експертної групи взаємодії з НАТО 
Урядового офісу координації європейської  
та євроатлантичної інтеграції Секретаріату  
Кабінету Міністрів України, заступник керівни-
ка робочої групи

ГРИЩЕНКО 
Дмитро Степанович

– радник Міністра оборони, заступник керівни-
ка робочої групи

ФІНОГЕНОВ 
Юрій Семенович

– начальник управління фізичної культури  
і спорту Міноборони, заступник керівника  
робочої групи

АКОПЯН 
Мері Андраніківна

– директор департаменту міжнародного співро-
бітництва та європейської інтеграції МВС

БЕЗКАРАВАЙНИЙ 
Ігор Володимирович

– головний спеціаліст департаменту економіки  
і фінансової політики МОЗ

БУРИЙ 
Ігор Миколайович

– заступник начальника Українського центру  
з фізичної культури і спорту інвалідів  
«Інваспорт» Мінмолодьспорту

ГИБАЛО 
Ростислав Віталійович

– провідний хірург Національного військово- 
медичного клінічного центру «Головний  
військовий клінічний госпіталь» Міноборони

ГОРБАЧ 
Оксана Петрівна

– координатор проекту «Ігри Нескорених»  
в Україні, керівник департаменту комунікацій-
них компаній Благодійної організації  
«СтратКомУА» (за згодою)

ГРАДІЛЬ 
Андрій Іванович

– заступник Міністра фінансів

ДАНИЛЮК 
Олександр Мирославович

– головний спеціаліст управління екстреної ме-
дичної допомоги та медицини катастроф МОЗ 

КОВАЛЕВСЬКИЙ 
Вадим Вікторович

– заступник директора департаменту країн Азі-
атсько-Тихоокеанського регіону, начальник 
відділу країн Середнього Сходу та Півден-
ної Азії МЗС 

КУЛІНІЧ 
Микола Андрійович

– Надзвичайний і Повноважний Посол Украї-
ни в Австралії

КУЧМА 
Андрій Богданович

– головний спеціаліст управління екстреної ме-
дичної допомоги та медицини катастроф МОЗ 

МОВЧАН 
Микола Петрович

– заступник Міністра молоді та спорту з питань 
європейської інтеграції

ПІМЕНОВ 
Михайло Анатолійович

– співзасновник громадської організації  
«Ігри Інвіктус Україна» (за згодою)

ПОТАПОВА 
Інна Олександрівна

– державний експерт експертної групи взаємо-
дії з НАТО Урядового офісу координації євро-
пейської та євроатлантичної інтеграції Секре-
таріату Кабінету Міністрів України

ПЛЕВАКО 
Григорій Володимирович

– головний консультант-інспектор Головного 
департаменту регіональної та кадрової  
політики Адміністрації Президента України 
(за згодою)

ТАРАБУКІН 
Олексій Юрійович

– завідуючий сектором стратегічних комуніка-
цій МІП 

ФУФАЛЬКО 
Руслан Іванович

– перший заступник директора департамен-
ту міжнародного співробітництва та європей-
ської інтеграції МВС 

ЧУБИНСЬКА 
Людмила Вікторівна

– завідуючий сектором євроатлантичної інте-
грації управління європейської та євроатлан-
тичної інтеграції департаменту міжнародно-
го співробітництва та європейської інтегра-
ції МВС

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 11 квітня 2018 р. № 241-р
ПЛАН ЗАХОДІВ 

з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі  
у 2018 році в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених»  

серед військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм,  
поранень або захворювань під час чи внаслідок виконання  

службових обов’язків
1. Організувати підготовку та затвердження кошторису видатків з визна-

ченням джерел фінансування заходів з організації та забезпечення підготов-
ки збірної команди України та її участі у 2018 році в міжнародних спортивних 
змаганнях «Ігри Нескорених» серед військовослужбовців та ветеранів, які за-
знали травм, поранень або захворювань під час чи внаслідок виконання служ-
бових обов’язків (далі – міжнародні спортивні змагання «Ігри Нескорених»), а 
також забезпечити супроводження збірної команди України національною де-
легацією (менеджер, тренери, персонал забезпечення та медичний персонал).

Міноборони, Секретаріат Кабінету 
Міністрів України, МВС, МОЗ, 
Мінмолодьспорт, Мінфін, МЗС, 
МІП, Мінсоцполітики, Адміністрація 
Президента України (за згодою), 
Благодійна організація «СтратКомУА»  
(за згодою), Громадська організація 
«Ігри Інвіктус Україна» (за згодою).
Березень — квітень.

2. Забезпечити взаємодію з Агенцією НАТО з підтримки та постачання сто-
совно спільного фінансування учасників змагань під час підготовки та участі в 
міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених».

Міноборони, Мінсоцполітики,  
Секретаріат Кабінету Міністрів України, 
МВС, МОЗ, Мінмолодьспорт, Мінфін, 
МЗС, МІП, Адміністрація Президента 
України (за згодою), Благодійна 
організація «СтратКомУА» (за згодою), 
Громадська організація «Ігри Інвіктус 
Україна» (за згодою).
Березень — жовтень.

3. Забезпечити проведення на спортивних об’єктах Міноборони заходів  
з відбору кандидатів до збірної команди України з визначених видів спорту.

Міноборони, Секретаріат Кабінету 
Міністрів України, МВС, МОЗ, 
Мінмолодьспорт, Мінфін, МЗС, 
МІП, Мінсоцполітики, Адміністрація 
Президента України (за згодою), 
Благодійна організація «СтратКомУА»  
(за згодою), Громадська організація 
«Ігри Інвіктус Україна» (за згодою).
Березень — травень.

4. Розробити та затвердити програми підготовки членів збірної команди 
України до міжнародних змагань «Ігри Нескорених» з визначених видів спорту.

Міноборони, Секретаріат Кабінету 
Міністрів України, МВС, МОЗ, 
Мінмолодьспорт, Мінфін, МЗС, 
МІП, Мінсоцполітики, Адміністрація 
Президента України (за згодою), 
Благодійна організація «СтратКомУА»  
(за згодою), Громадська організація 
«Ігри Інвіктус Україна» (за згодою).
Березень — квітень.

5. Забезпечити організацію медичного супроводження учасників під час від-
бору, підготовки, навчально-тренувальних зборів та участі збірної команди 
України у міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених».

МОЗ, Міноборони, Секретаріат Кабінету 
Міністрів України, МВС, Мінмолодьспорт, 
Мінфін, МЗС, МІП, Мінсоцполітики, 
Адміністрація Президента України 
(за згодою), Благодійна організація 
«СтратКомУА» (за згодою), Громадська 
організація «Ігри Інвіктус Україна»  
(за згодою).
Березень — жовтень.

6. Забезпечити придбання спортивного інвентарю та обладнання, спортив-
ної форми та екіпіровки, спеціального одягу, сувенірної та поліграфічної про-
дукції за рахунок та в межах коштів, передбачених Міноборони у Державному 
бюджеті України на 2018 рік.

Міноборони.
Березень — жовтень.

7. Сприяти створенню належних умов для проведення навчально-тренуваль-
них зборів для учасників змагань у місцях їх постійного проживання.

Обласні, Київська міська 
держадміністрації, Секретаріат 
Кабінету Міністрів України, МВС, 
МОЗ, Мінмолодьспорт, Мінфін, МЗС, 
МІП, Мінсоцполітики, Адміністрація 
Президента України (за згодою), 
Благодійна організація «СтратКомУА»  
(за згодою), Громадська організація 
«Ігри Інвіктус Україна» (за згодою).
Березень – жовтень.

8. Провести всеукраїнські змагання за програмою підготовки збірної коман-
ди України до участі в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених».

Міноборони, Мінмолодьспорт, МВС, 
СБУ (за згодою), МОЗ, Мінсоцполітики, 
Секретаріат Кабінету Міністрів України, 
Мінфін, МЗС, МІП, Адміністрація 
Президента України (за згодою), 
Благодійна організація «СтратКомУА»  

(за згодою), Громадська організація 
«Ігри Інвіктус Україна» (за згодою).
Травень.

9. Затвердити склад збірної команди України для участі в міжнародних спор-
тивних змаганнях «Ігри Нескорених» та подати заявку на участь до Організацій-
ного комітету змагань у м. Сіднеї, Австралія.

Міноборони, Секретаріат Кабінету 
Міністрів України, МВС, МОЗ, 
Мінмолодьспорт, Мінфін, МЗС, 
МІП, Мінсоцполітики, Адміністрація 
Президента України (за згодою), 
Благодійна організація «СтратКомУА»  
(за згодою), Громадська організація 
«Ігри Інвіктус Україна» (за згодою).
Травень.

10. Провести три навчально-тренувальні збори з членами збірної команди 
України для участі в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених».

Міноборони, МВС, СБУ (за згодою), 
Мінсоцполітики, Секретаріат 
Кабінету Міністрів України, МОЗ, 
Мінмолодьспорт, Мінфін, МЗС, МІП, 
Адміністрація Президента України 
(за згодою), Благодійна організація 
«СтратКомУА» (за згодою), Громадська 
організація «Ігри Інвіктус Україна»  
(за згодою).
Червень, серпень, жовтень.

11. Забезпечити оформлення документів та придбання авіаквитків, сприяти 
оформленню віз членам збірної команди України та національній делегації для 
участі в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених».

Міноборони, МЗС, Секретаріат 
Кабінету Міністрів України, МВС, 
МОЗ, Мінмолодьспорт, Мінфін, 
МІП, Мінсоцполітики, Адміністрація 
Президента України (за згодою), 
Благодійна організація «СтратКомУА»  
(за згодою), Громадська організація 
«Ігри Інвіктус Україна» (за згодою).
Липень — жовтень.

12. Сприяти висвітленню у засобах масової інформації заходів з підготовки 
та участі збірної команди України в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри 
Нескорених».

МІП, Держкомтелерадіо, Секретаріат 
Кабінету Міністрів України, МВС, 
МОЗ, Мінмолодьспорт, Мінфін, 
МЗС, Мінсоцполітики, Адміністрація 
Президента України (за згодою), 
Благодійна організація «СтратКомУА»  
(за згодою), Громадська організація 
«Ігри Інвіктус Україна» (за згодою).
Березень — листопад.

13. Організувати та провести зустріч членів збірної команди України і націо-
нальної делегації за результатами участі в міжнародних спортивних змаганнях 
«Ігри Нескорених» з керівним складом Міноборони та інших центральних орга-
нів виконавчої влади за участю представників громадських об’єднань та засо-
бів масової інформації.

Міноборони, Секретаріат Кабінету 
Міністрів України, МВС, МОЗ, 
Мінмолодьспорт, Мінфін, МЗС, 
МІП, Мінсоцполітики, Адміністрація 
Президента України (за згодою), 
Благодійна організація «СтратКомУА»  
(за згодою), Громадська організація 
«Ігри Інвіктус Україна» (за згодою).
Жовтень — листопад.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 березня 2018 р. № 185-р 
Київ

Про погодження пропозиції  
щодо реорганізації деяких територіальних 

органів Державного агентства водних 
ресурсів

Погодитися з пропозицією Державного агентства водних ресурсів щодо ре-
організації сектору у Донецькій, Луганській та Харківській областях шляхом йо-
го поділу з утворенням сектору в Харківській області та сектору в Донецькій та 
Луганській областях.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 березня 2018 р. № 189-р 
Київ

Про розподіл у 2018 році залишку коштів 
спеціального фонду державного бюджету 
для підтримки розвитку галузі енергетики
1. Відповідно до статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2018 рік» розподілити залишок коштів спеціального фонду державного бю-
джету, що обліковується за Міністерством фінансів у сумі 65 802 тис. гривень, 
джерелом формування якого є перший варіативний транш коштів секторальної 
бюджетної підтримки Європейського Союзу, отриманий в рамках Угоди про фі-
нансування програми «Продовження підтримки реалізації Енергетичної страте-
гії України», Міністерству енергетики та вугільної промисловості за програмою 
1101540 «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України» для здійснен-
ня заходів щодо розвитку галузі енергетики.

2. Забезпечити:
Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного 

бюджету;
Державній казначейській службі — перерахування зазначених у пункті 1 цьо-

го розпорядження коштів Міністерству енергетики та вугільної промисловості;
Міністерству енергетики та вугільної промисловості — використання зазна-

чених бюджетних коштів відповідно до Порядку використання коштів, передба-
чених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енер-
гетики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня  
2016 р. № 1064 «Питання виконання Угоди про фінансування програми «Продо-
вження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України» (Офіційний вісник 
України, 2017 р., № 19, ст. 529).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 
30019775, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впли-
ву на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика:
Видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, нафта, супутні компо-

ненти — корисні копалини загальнодержавного значення) на Мигринському ро-
довищі. 

Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева про-
дукція — підготовлений до споживання природний газ, нафта. Роботи на ділян-
ці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидо-
бування» ПАТ «Укргазвидобування».

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, в межах спеціаль-
ного дозволу запаси та ресурси корисних копалин щодо Мигринського родови-
ща обліковують на Державному балансі корисних копалин України).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні родовище розташоване на території Станич-

но-Луганського району Луганської області, на відстані 25 км на північний схід 
від м. Щастя.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа ділян-
ки надр 18,45 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів вуглеводнів і забезпечення ресурсної бази вуг-

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечен-
ня потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи 
забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності 
на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

У тектонічному відношенні ділянка надр розташована на території Східно-Єв-
ропейської платформи на південній частині схилу Воронізької антеклізи у межах 
Старобільсько-Міллеровської монокліналі і належить до нафтогазоносного ра-
йону Північного борту ДДз.

Південною межею Старобільсько-Міллеровської монокліналі є Красноріць-
кий регіональний скид, по площині якого кам’яновугільні відклади скинуті на ~ 
80—250 м.

Південніше Красноріцького регіонального скиду знаходиться зона з члену-
вання Дніпровсько-Донецької западини з Донецькою складчастою спорудою.

Мигринська група склепінь — це сукупність структур облямування, які нале-
жатьдо зони розвитку малоамплітудних брахіантикліналей — типових платфор-
мових структур. Підняття цієї групи характеризуються умовно простою геологіч-
ною будовою та чітко вираженими ознаками конседиментації у плікативних та 
диз’юнктивних проявах.

Мигринське родовище відкрите у січні 2009 року свердловиною № 2, в якій 
під час випробування продуктивного пласта Б-102 башкирського ярусу отримано 
приплив нафти дебітом 110—162 м3/добу.

Нафтогазоносність родовища та площі пов’язана з горизонтами Б-8, Б-9, 
Б-10, Б-11 башкирського ярусу середнього карбону та С-19 серпуховського яру-
су нижнього карбону.

Установка підготування нафти та газу (УПНГ) Мигринського НГР призначена 
для підготовки нафтопродуктів Мигринського родовища. Її проектна продуктив-
ність складає 50 тонн нафти за добу. 

УПНГ функціонально призначена для:
- сепарування, попереднього зневоднення, стабілізації нафти;
- нагрівання нафти перед установкою сепарування та зневоднення, а також 

розігрівання технологічних апаратів, трубопроводів;
- зберігання та дозованого введення в технологічний процес інгібітору пара-

фіновідкладення;
- накопичення в резервуарах стабілізованої нафти з подальшим періодичним 

вивезенням на нафтопереробний завод;
- утилізації газу стабілізації нафти для технологічних паливних потреб уста-

новки;
- збирання відділеної пластової води з наступним транспортуванням автоцис-

тернами на установки повернення супутньо-пластових вод у пласт.
До УПНГ підключено: 3 нафтовидобувні св. 2, 3 Мигринського склепіння та св. 

6 Північно-Мигринського склепіння.
Підготовка нафти обмежується відділенням води й інгібітору із трьома ступе-

нями дегазації в вертикальному сепараторі, сепараторі-дегазаторі, атмосферно-
му розділювачі. 

Нафтогазову суміш разом з пластовою водою із свердловин через обмежу-
вальну шайбу подають на вхід вертикального сепаратору. З метою підігріву про-
дукції видобутку в холодний період року перед сепаратором послідовно встанов-
лено два теплообмінні апарати типу «вода-нафта». 

У сепараторі відбувається процес часткового дегазування нафти. Далі нафто-
газоводяна суміш надходить додегазатора, де проходить процес дегазації і на-
правляється в атмосферний дегазатор-розділювач, де відбувається процес роз-

ділення суміші на нафтоконденсатну таводну фази. З нього нафта самопливом 
спрямовується до нафтових ємностей, де стабілізується і потім по трубопрово-
ду подається двома насосами типу на наливний стояк, звідки автоцистернами 
вивозиться до Шебелинського відділення переробки газу, конденсату і нафти 
(ШВПГКН).

Газ дегазації з вертикального сепаратора скидається досепаратора-ресивера, 
а потім на газорозподільний пункт, де його тиск знижується до атмосферного. 
Далі газ через фільтри підготовки газу та вузол замірювання надходить на влас-
ні потреби. Газ дегазації також направляють на вхід газорозподільного пункту.

Пластову воду з розділювача, а також воду, яка утворилася в результаті дре-
нажу ємностей направляють допідземної ємності збирання супутньо-пластових 
вод. Уміру накопичення вода з цієї ємності відпомповується агрегатами та тран-
спортується автоцистернами на установки для закачування в пласт.

На УПНГ передбачено підігрів вертикального сепаратора, дегазатора і ємнос-
тей за допомогою блоку підігріву теплоносія. Також здійснюють підігрів нафто-
вої суміші в теплообмінниках.

Для забезпечення безперебійної роботи свердловини та запобігання відкла-
дення парафіну у стовбурі та шлейфах всіх нафтових свердловин передбачаєть-
ся подавання підігрітого конденсату з інгібітором парафіноутворення дозатруб-
ного простору, на гирло і шлейф. На майданчику УПНГ для приймання інгібітору 
передбачено ємність приготування депресанту. 

Конденсат на УПНГ привозять автоцистернами і відвантажують в ємність для 
конденсату.

Скидання газу від запобіжних клапанів, встановлених на апаратах та на тех-
нологічних трубопроводах установки, здійснюється на горизонтальну факельну 
установку для спалювання.

Охорона надр і навколишнього середовища, а також забезпечення екологічної 
безпеки на всіх етапах промислового освоєння родовища є одними з основних 
принципів ПАТ «Укргазвидобування» під час розробки родовищ. 

Заходи з охорони навколишнього середовища у процесі  експлуатації родо-
вища повинні бути спрямовані на попередження забруднення поверхні ґрунтів, 
поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря нафтопродуктами, промис-
ловими стічними водами, хімреагентами, а також раціональне використання зе-
мель і прісних вод.

З метою недопущення негативних екологічних наслідків під час видобування 
вуглеводнів будуть застосовані сучасні інноваційні екологічно надійні технології, 
які можуть бути залучені під час видобування вуглеводнів з метою підвищення 
коефіцієнта їхнього вилучення з продуктивних горизонтів родовища, включають 
в себе методи дії на пласт та на свердловину.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: еко-
логічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згідно з чинним 
законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтернати-
вами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, ар-
хеологічні та інші пошукивиконуватимуть у необхідному обсязі, згідно з чинним 
законодавством, з метою забезпечення раціонального використання природних 
ресурсів, а також забезпечення дотримання охоронних відновлюваних, захисних 
та компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес видобування вуглеводнів (газ природний, кон-

денсат, нафта, супутні компоненти — корисні копалини загальнодержавного 
значення) на Мигринському родовищі, розробка родовища не є діяльністю, що 
має значні виділення тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект і інших 
речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій міс-
цевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, 
очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за викиди 
забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розра-
ховується згідно зі ставкою податку за викиди в атмосферне повітря окремих за-
бруднювальних речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 
Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до річки Те-
пла, лівої притоки Сіверського Дінця (передбачено впровадження заходів що-
до забезпечення режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі діяльності під-
приємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних 
іприродоохоронних заходів — вплив характеризується як екологічно допусти-
мий.

Вплив на ґрунт і земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних 
робіт (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших їхніх 
властивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення можуть стати стоки 
поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матеріалами, технічними 
рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація ризиків досягається шля-
хом ретельного управління діяльністю, безпечним поводженням із небезпечни-
ми речовинами.

Природно-заповідний фонд: у межах родовища території й об’єкти природо-
заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та 

рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачено дії, направлені на змен-
шення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруднюваль-
них речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризу-
ється як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект 
(позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку ра-
йону). Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском у розвиток як  
регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє по-
рушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного до-
тримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії такультури (як 
об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи тех-
ногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами 
Закону України «Про відходи» (у разівиникнення аварійних ситуацій кількісний 
та якісний склад відходів визначають на місцях, у міру їхнього утворення у поряд-
ку до вимог чинних законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяль-
ності й об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована діяльність належить до першої 
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативно-
го транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відповідно до вимог ст. 6 Зако-
ну України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, по-
верхневі та ґрунтові води, флору тафауну району, а також провести розрахун-
ки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості участі в ній громад-
ськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: підготовку 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення гро-
мадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим ор-
ганом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує резуль-
тати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обгово-
рення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 
робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті 
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому орга-
ну, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень ірівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, необхідно зазначитиунікальний реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду заува-
жень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та переда-
ні суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отриман-
ня). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повніс-
тю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції громадськос-
ті, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до законо-
давства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спеціаль-
ний дозвіл на користування надрами з метою видобування вуглеводнів Мигрин-
ського родовища, що видає Держгеонадра України.

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до відділу оцінки впливу на 
довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки 

впливу на довкілля Мінприроди України.

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

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на право оренди

нежитлових будівель центрального стадіону «Чорноморець» (м. Одеса)
1. Інформація про нерухоме майно, що пропонується в оренду:
1.1. Найменування: нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець» (м. Одеса), які відповідно до технічного паспорта скла-

даються з будівель загальною площею 80 289,0 кв.м та основною площею 67 037,5 кв.м, що розташовані на земельній ділянці площею 
62 403 кв.м (надалі — Об’єкт оренди).

1.2. Склад Об’єкта оренди:
- спортивна частина стадіону: чаша стадіону з футбольним полем, VIP-ложі, допоміжні приміщення;
- бізнес-центр з рестораном загальною площею 10 757,90 кв.м;
- фітнес-центр загальною площею 4 300,00 кв.м;
- готель загальною площею 9 817,00 кв.м;
- підземний паркінг для транспортних засобів;
- інші будівлі та приміщення Об’єкта оренди згідно з його технічним паспортом.
1.3. Місцезнаходження Об’єкта оренди: 65014, місто Одеса, вулиця Маразліївська, будинок 1/20 (один дріб двадцять).
1.4. Обтяження Об’єкта оренди: бізнес-центр площею 10 757,90 кв.м, фітнес-центр площею 4 300,00 кв.м та готель площею  

9 817,00 кв.м знаходяться в довгостроковій оренді, питання про визнання недійсними відповідних договорів оренди передано на роз-
гляд до суду.

2. За умовами конкурсу Термін оренди: визначається кожним із учасників в заяві про участь у Конкурсі або до моменту ліквідації АТ 
«ІМЕКСБАНК» чи відчуження Об’єкта оренди третім особам, в залежності від того, яка з подій відбудеться раніше.

3. Обов’язок Переможця конкурсу — страхування Об’єкта оренди на весь строк оренди на користь АТ «ІМЕКСБАНК» від ризиків ви-
падкового знищення.

4. Подання конкурсних пропозицій: конкурсні пропозиції подаються в запечатаному конверті відповідно до вимог конкурсної доку-
ментації нарочним або засобами поштового зв’язку за адресою: 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, буд. 7-А. Кінцевій термін по-
дання конкурсних пропозицій: до 18-00 «10» травня 2018 року. Конкурсні пропозиції, отримані організатором Конкурсу після закінчен-
ня кінцевого терміну їх отримання, до розгляду не приймаються.

5. Етапи конкурсу:
1. Кваліфікаційний відбір (перевірка поданих конкурсних пропозицій на предмет їх відповідності конкурсній документації).
2. Конкурсні торги на підвищення місячної орендної плати серед претендентів, конкурсні пропозиції яких відповідають конкурсній 

документації.
6. Дата та місце конкурсних торгів: конкурсні торги будуть проведені 18 травня 2018 року за адресою: 01133, м. Київ, провулок Ла-

бораторний, буд. 7-А, початок торгів об 11:00 за київським часом.
7. Ознайомлення з конкурсною документацією, яка містить детальні умови конкурсу, можливо на офіційних сайтах АТ «ІМЕКСБАНК» 

http://imexbank.com.ua/, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб http://www.fg.gov.ua/ та Федерації Футболу України https://ffu.ua/.

Оголошення 
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

F22G21475

Нежитлові приміщення (прим. 1-го поверху № 9, 
11, шахти ліфтів, прим. з №17 по №24, загальною 
площею 140,6 кв.м; ІІ-й поверх, загальною  
площею 834,4 кв.м;  ІІІ-й поверх, загальною  
площею 838,9 кв.м; IV-й поверх, загальною  
площею 839,9 кв.м.),  Б-І, Б-ІV,  
б’-1, б-1, загальною площею 2653,8 кв.м.,  
що розташовані за адресою: м. Черкаси,  
вул. Хмельницького Богдана, буд. 55  
та основні засоби у кількості 291 од.

Дата проведення  Перші відкриті торги (аукціон) – 02.05.2018
відкритих торгів  Другі відкриті торги (аукціон) – 11.05.2018
(аукціону)/електронного  Треті відкриті торги (аукціон) – 22.05.2018
аукціону  Четверті відкриті торги (аукціон) – 31.05.2018
     
Електронна адреса  www.prozorro.sale
для доступу до відкритих                
торгів (аукціону)/
електронного аукціону  
Час проведення відкритих  Точний час початку проведення
торгів (аукціону)/  відкритих торгів (аукціону)/електронного
електронного аукціону аукціону по кожному лоту вказується 
   на веб-сайті www.prozorro.sale  

Детальна інформація  http://www.fg.gov.ua/assets-selling
щодо лота   

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втра-
ченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідаль-
ності власників наземних транспортних засобів серія AК: 
6640424, 5242753, 5223344, 3058645, 3069148, 5232544, 
3075479, 3056295, 7060966, 9791779-9791781, 3058664-
3058665, 7356468-7356469, 5760428-5760433, 7044282-
7044284; серія AМ: 1748565, 648503; серія AІ: 9125080-
9125081; серія AЕ: 7830267; Зелена Картка Вся система, 
Азербайджан: 12031925, 13319646, 13323212, 12966316, 
12954204; добровільне страхування відповідальності за 
оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 2612017, 
2775467, 2735269, 2680812, 2680729, 2773955, 2645185, 
2682212, 2773944, 2718876, 2382605, 2382619, 2382624, 
2382636, 2672700, 2688547, 2748124, 2748143, 2748184, 
2776772, 2776806, 2635912, 2748002, 2638724, 2748000, 
2813133, 2813490, 2603119, 2757730, 2778640, 2808051, 
2808092, 2837821, 2775256, 2709203, 2743148, 2743152, 
2764619, 2764625, 2791370, 2806772, 2806774, 2806777, 
2806781, 2743541, 2551117, 2700726, 2737901, 2767209, 
2618121, 2588128, 2550025, 2499113, 2499445, 2588829, 
2679501, 2588405, 2789450, 2341702, 2588696, 2716673, 
2498984, 2789583, 2549757, 2588130, 2788210-2788215, 
2631822-2631826, 2747923-2747928, 1893308-1893310, 
2353767-2353776, 2837693-2837694, 2775118-2775119, 
2683053-2683054, 2806591-2806592, 2588734-2588735, 
2588738-2588739.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: житло-
вий будинок з надвірними побудовами, від 13.02.2012 р., серія та номер 
бланка САЕ248107, який знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Ду-
бравна (Дібровна), буд. 22, видане Головним управлінням благоустрою 
та комунального обслуговування Донецької міської ради, на підставі рі-
шення виконавчого комітету Куйбишевської районної в м. Донецьку ра-
ди від 28.12.2011 р., № 478/1, видано начальником головного управ-
ління К. Л. Савінов,  на ім’я Курас Лариса Петрівна, вважати недійсним  
в зв’язку з втратою.

Державне підприємство «Львівський виробничо-технічний центр 
стандартизації, метрології та сертифікації» (м. Львів, вул. Лемківська, 
буд. 9а, ЄДРПОУ 05500517) повідомляє про втрату гербової печатки 
зі своїм найменуванням, без номера. Втрачену печатку вважати недій-
сною. Усі та будь-які посвідчені нею документи та/або їх копії не мо-
жуть братись до уваги та вважатись достовірними і належними органа-
ми державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, уста-
новами, організаціями усіх форм власності.

Державне підприємство «Львівський виробничо-технічний центр стан-
дартизації, метрології та сертифікації» (м. Львів, вул. Лемківська, буд. 9а, 
ЄДРПОУ 05500517) повідомляє про скасування/відкликання/припинення з 
13.04.2018 року усіх та будь-яких довіреностей, виданих від імені Державно-
го підприємства «Львівський виробничо-технічний центр стандартизації, ме-
трології та сертифікації» та виданих на їх підставі передоручень до 12.04.2018 
року включно, зокрема, але не лише, довіреності б/н від 15.04.2014 року, ви-
даної Підприємством гр. Гульці Ярославу Євгеновичу та виданих на її підставі 
передоручень. Особи, уповноважені за такими довіреностями діяти від імені 
та в інтересах Підприємства, втрачають свої повноваження.
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оголошення
Конкретизоване повідомлення  

про закупівлю 
Запрошення до участі в торгах

Дата: 11 квітня 2018 р.

Україна
Проект «Реабілітація гідроелектростанцій»
Позика ЄБРР № 47947; позика ЄІБ №31.177
Тендер № UHE/TRF/T/10-17 «Закупівля десяти (10) трансформаторів  
та супутніх послуг»

Дане запрошення до участі в торгах відповідає Загальному повідомленню про 
закупівлю для даного проекту, що було опубліковане на сайті Європейського бан-
ку реконструкції та розвитку в розділі «Повідомлення про закупівлю» (http://www.
ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170612a.html) 21 грудня 2017 р.

Приватне Акціонерне Товариство «Укргідроенерго», надалі іменоване «По-
купець», має намір використати частину сум позик Європейського банку рекон-
струкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в раху-
нок вартості Проекту «Реабілітація гідроелектростанцій».

Покупець цим запрошує Постачальників подати свої запечатані тендерні про-
позиції за наступними Контрактами, що фінансуватимуться з частини сум цих по-
зик:

• Лот UHE/TRF1/T/10-17 Закупівля одного трансформатора для Київської гід-
роакумулюючої електростанції та супутніх послуг (що також називається «Лот 
№1»).

Обсяг Контракту включає поставку 1 (одного) блочного трансформатора та на-
дання супутніх послуг.

 Найпізніша дата поставки Товарів: 01 березня 2020 р.
• Лот UHE/TRF2/T/10-17 Закупівля двох трансформаторів для Канівської гід-

роелектростанції та супутніх послуг (що також називається «Лот №2»).
Обсяг Контракту включає поставку 2 (двох) блочних трансформаторів та на-

дання супутніх послуг.
Найпізніша дата поставки Товарів: Т4: 01 липня 2019 р.
    Т5: 01 червня 2020 р.
• Лот UHE/TRF3/T/10-17 Закупівля одного трансформатора для Середньодні-

провської гідроелектростанції та супутніх послуг (що також називається «Лот №3»).
Обсяг Контракту включає поставку 1 (одного) трансформатора власних потреб 

та надання супутніх послуг.
 Найпізніша дата поставки Товарів: 01 серпня 2019 р.
• Лот UHE/TRF4/T/10-17 Закупівля чотирьох трансформаторів для Дніпров-

ської ГЕС-1 та супутніх послуг (що також називається «Лот №4»).
Обсяг Контракту включає поставку 4 (чотирьох) агрегатних трансформаторів, 

спеціального пристрою для обробки та заливки масла в трансформатор, придат-
ного для використання на всіх трансформаторах, що входять в обсяг пакета TRF, 
та надання супутніх послуг. 

Найпізніша дата поставки Товарів: ГT5: 01 вересня 2019 р.
    ГT1: 01 березня 2020 р.
    ГT2: 01 червня 2020 р.
      ГT9: 01 жовтня 2020 р.
• Лот UHE/TRF5/T/10-17 Закупівля двох трансформаторів для Каховської гід-

роелектростанції та супутніх послуг (що також називається «Лот №5»).
Обсяг Контракту включає поставку 2 (двох) агрегатних трансформаторів та на-

дання супутніх послуг.
Найпізніша дата поставки Товарів: T2: 01 серпня 2019 р.
           Т1: 01 вересня 2019 р.
Вищезазначені дати поставки є дійсними за умови дати Контракту не пізніше 

липня 2018 р. 
Тендерні пропозиції можуть бути подані на один або більше лотів. Ціну, запро-

поновану по кожному лоту, слід вказувати окремо. У тендерних пропозиціях, по-
даних більше ніж на один лот, можуть бути запропоновані знижки, і такі знижки 
будуть враховуватися при порівнянні тендерних пропозицій.

Конкурсні торги за контрактами, що фінансуватимуться за кошти позик ЄБРР і 
ЄІБ, є відкритими для компаній з будь-якої країни. 

Для відповідності кваліфікаційним критеріям для присудження Контракту, 
Учасники торгів повинні відповідати наступним мінімальним критеріям:

(a) Критерії правомочності:
(і) Відсутність конфліктів інтересів;
(іі) Відсутність оголошення Банком про неправомочність;
(ііі)  Відсутність неправомочності на підставі законів чи державних норматив-

но-правових актів держави Позичальника, або на виконання резолюції Ра-
ди Безпеки ООН

(b) Фінансові критерії:
У випадку якщо Учасник торгів подає тендерні пропозиції за декількома лота-

ми, критерії щодо середньорічного обороту коштів за кожним лотом повинні роз-
глядатися сукупно.

(і) Учасник торгів або будь-який партнер Об’єднання компаній, Консорціуму 
або Асоціації (ОКА) повинен показати свою здатність розплачуватися за фінан-
совими зобов’язаннями, підтвердити своє фінансове становище і рентабельність, 
продемонструвати поточну прибутковість та в довгостроковій перспективі;

(іі) Середньорічний оборот коштів за останні три (3) роки повинен складати 
щонайменше: 

Лот № 1:  Середньорічний оборот чотири  мільйони двісті тисяч євро  
(EUR 4 200 000,00);

Лот № 2:  Середньорічний оборот три мільйони триста тисяч євро  
(EUR 3 300 000,00);

Лот № 3:  Середньорічний оборот один мільйон шістсот тисяч євро  
(EUR 1 600 000,00);

Лот № 4:  Середньорічний оборот п’ять мільйонів п’ятсот тисяч євро  
(EUR 5 500 000,00);

Лот № 5: Середньорічний оборот п’ять мільйонів євро (EUR 5 000 000,00)
(ііі) Учасник торгів або партнер ОКА зобов‘язаний показати, що він має ліквідні 

активи або доступ до них, нерухомість, яка не обтяжена правами третіх осіб, кре-
дитні лінії та інші фінансові ресурси (незалежні від будь-яких авансових виплат 
по контрактам), достатні для того, щоб відповідати вимогам про рух грошових ко-
штів, що оцінені в наступні суми, для виконання відповідного контракту, врахову-
ючи зобов’язання заявника за іншими контрактами:

Лот № 1: п’ятсот чотири тисячі євро (EUR 504 000,00);
Лот № 2: сімсот сімдесят чотири тисячі євро (EUR 774 000,00);
Лот № 3: сто дев’яносто тисяч євро (EUR 190 000,00);
Лот № 4: один мільйон триста шістнадцять тисяч євро (EUR 1 316 000,00);
Лот № 5: п’ятсот дев’яносто п’ять тисяч євро (EUR 595 000,00).
(іv) Учасник торгів має надати інформацію стосовно зобов’язань за поточними 

контрактами та контрактами, за якими  очікується присудження, що будуть вико-
нуватись паралельно з Контрактом за цим тендером. Сума щорічних зобов’язань 
за вказаними контрактами не повинна перевищувати Оборот Учасника торгів за 
останній рік більше, ніж в півтора (1,5) рази.

(c) Критерії досвіду:
(і)Технічна спроможність:
Учасник торгів повинен показати свою повну спроможність виробити та поста-

вити в середньому за рік щонайменше: 
• для Лотів №№ 1 – 3: 6 (шість) масляних трансформаторів за останні 5 років;
•  для Лотів № 4 або № 5: 10 (десять) масляних трансформаторів за останні  

5 років.
(іі) Досвід поставки:
• За Лотом № 1: Учасник торгів спроектував, виробив, провів випробування, 

поставив, установив та ввів в експлуатацію мінімум 3 (три) масляних трансфор-
матора з мінімальною номінальною потужністю 120 МВА та мінімальною високою 
номінальною напругою 121 кВ за останні 5 років, та які успішно експлуатуються  
щонайменше 1 рік на дату відкриття Тендерних пропозицій. Щонайменше 1 (один) 
з цих вищезазначених трансформаторів повинен мати мінімальну номінальну по-
тужність 150 МВА та мінімальну номінальну напругу 121 кВ;

• За Лотом № 2: Учасник торгів спроектував, виробив, провів випробування, 
поставив, установив та ввів в експлуатацію мінімум 3 (три) масляних трансфор-
матора з мінімальною номінальною потужністю 72 МВА та мінімальною високою 
номінальною напругою 121 кВ за останні  5 років, та які успішно експлуатуються  
щонайменше 1 рік на дату відкриття Тендерних пропозицій. Щонайменше 1 (один) 
з цих вищезазначених трансформаторів повинен мати мінімальну номінальну по-
тужність 90 МВА та мінімальну номінальну напругу 121 кВ;

• За Лотом № 3: Учасник торгів спроектував, виробив, провів випробування, 
поставив, установив та ввів в експлуатацію мінімум 3 (три) масляних трансфор-
матора з мінімальною номінальною потужністю 8 МВА та  мінімальною високою 
номінальною напругою 165 кВ за останні 5 років, та які успішно експлуатуються  
щонайменше 1 рік на дату відкриття Тендерних пропозицій. Щонайменше 1 (один) 
з цих вищезазначених трансформаторів повинен мати мінімальну номінальну по-
тужність 10 МВА та мінімальну номінальну напругу 165 кВ;

• За Лотом № 4: Учасник торгів спроектував, виробив, провів випробування, 
поставив, установив та ввів в експлуатацію мінімум 3 (три) масляних трансфор-
матора з мінімальною номінальною потужністю 76 МВА та мінімальною високою 
номінальною напругою 165 кВ за останні 5 років, та які успішно експлуатуються  
щонайменше 1 рік на дату відкриття Тендерних пропозицій. Щонайменше 1 (один) 
з цих вищезазначених трансформаторів повинен мати мінімальну номінальну по-
тужність 95 МВА та мінімальну номінальну напругу 165 кВ;

• За Лотом № 5: Учасник торгів спроектував, виробив, провів випробування, 
поставив, установив та ввів в експлуатацію мінімум 3 (три) масляних трансфор-
матора з мінімальною номінальною потужністю 56 МВА та мінімальною високою 
номінальною напругою 165 кВ за останні  5 років, та які успішно експлуатуються  
щонайменше 1 рік на дату відкриття Тендерних пропозицій. Щонайменше 1 (один) 
з цих вищезазначених трансформаторів повинен мати мінімальну номінальну по-
тужність 70 МВА та мінімальну номінальну напругу 165 кВ.

(iii)  Мінімальний досвід в наступній ключовій діяльності стосовно щонаймен-
ше двох (2) масляних трансформаторів: 

1. Шеф-нагляд за установкою на об’єкті;  
2. Випробування на об’єкті.
(d) Історія невиконання контрактів:
В Учасника торгів чи будь-якого партнера ОКА не має бути багаторазових су-

дових розглядів та/або арбітражних проваджень, рішення в котрих винесені не 
на користь Учасника торгів або будь-якого партнера ОКА, протягом останніх 3 
(трьох) років. Таке рішення приймається тільки на підставі повністю врегульова-
них суперечок або судових розглядів. Повністю врегульований спір або судовий 
розгляд — це суперечка або розгляд, врегульовані за допомогою порядку вирі-
шення спорів, встановленого в договорі, і вичерпання всіх можливостей учасника 
торгів до подачі апеляцій до судових інстанцій.

Загальна ціна всіх судових спорів, що знаходяться на розгляді судів та ціна не-
виконаних судових рішень, що винесені не на користь Учасника торгів та набрали 
законної сили, не повинні загалом складати понад 25 % (двадцять п’ять) відсотків 
від власного капіталу Учасника торгів.

Зацікавлені учасники торгів можуть придбати повний комплект Тендерної до-
кументації на англійській мові після направлення письмової заявки на нижче вка-
зану адресу та після оплати збору, що не відшкодовується, в розмірі 400 євро (чо-

тириста євро) (без урахування банківського збору). Даний комплект буде вклю-
чати:

a. Друковану версію на англійській мові (включаючи креслення та фотографії)
b. Електронну версію в форматі pdf на англійській мові без креслень та фото-

графій (з Таблицями цін в форматі MS Excel та формами Тендерної пропозиції в 
форматі MS Word)

c. Електронну версію в форматі pdf на українській або російській мові з крес-
леннями та фотографіями (з Таблицями цін в форматі MS Excel та формами Тен-
дерної пропозиції в форматі MS Word)

Друкована версія на англійській мові являється єдиною офіційною версією 
Тендерної документації. У випадку розбіжностей превалює англомовна версія.

Платіж здійснюється у вигляді прямого депозиту на будь-який з вказаних ниж-
че рахунків:

Для нерезидентів України (в Євро):

Назва отримувача: ПрАТ «Укргідроенерго»
ЄДРПОУ 20588716
Назва банку отримувача платежу: АБ «Укргазбанк»
Код SWIFT: UGASUAUK
Адреса банку: Україна, 01030, м. Київ, вул. 

Б.Хмельницького, 16-22
Номер рахунку:  26000924427192
Валюта рахунку: Євро
МФО 320478
Банк-посередник: COMMERZBANK AG
Код SWIFT: COBADEFF
Адреса банку: Neue Mainzer Strasse 32-36, 60261 Frankfurt 

Am Main, Germany
Номер банківського рахунку: 400886433201

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

Назва отримувача: ПрАТ «Укргідроенерго»
ЄДРПОУ 20588716
Назва банку отримувача платежу: АБ «Укргазбанк»
Код SWIFT: UGASUAUK
Адреса банку: Україна, 01030, м. Київ, вул. 

Б.Хмельницького, 16-22
Номер рахунку:  26000924427192
Валюта рахунку: Гривня
МФО 320478

Вкажіть деталі платежу наступним чином: 
Платіж за Тендерний Документ № UHE/TRF/T/10-17
Після отримання документального підтвердження оплати збору, що не від-

шкодовується, комплект Тендерної документації буде негайно надісланий 
кур›єрською доставкою; однак, відправник документації не несе відповідальності 
за її втрату або доставку із запізненням. Також буде надіслана електронна версія 
Тендерної документації. У разі виникнення розбіжностей між електронною та дру-
кованою версією, превалює друкована версія.

Усі Тендерні пропозиції повинні включати гарантію на Тендерну пропозицію 
на суму:

• Лот №1: сорок дві тисячі євро (42 000,00 євро) або в еквівалентній сумі в на-
ціональній валюті України за курсом НБУ на дату видачі гарантії;

• Лот №2: шістдесят чотири тисячі п’ятсот євро (64 500,00 євро) або в еквіва-
лентній сумі в національній валюті України за курсом НБУ на дату видачі гарантії;

• Лот №3: п’ятнадцять тисяч вісімсот сорок євро (15 840,00 євро) або в еквіва-
лентній сумі в національній валюті України за курсом НБУ на дату видачі гарантії;

• Лот №4: сто дев’ять тисяч шістсот п’ятдесят євро (109 650,00 євро) або в ек-
вівалентній сумі в національній валюті України за курсом НБУ на дату видачі га-
рантії;

• Лот №5: сорок дев’ять тисяч п’ятсот сорок п’ять євро (49 545,00 євро) або 
в еквівалентній сумі в національній валюті України за курсом НБУ на дату вида-
чі гарантії.

Тендерні пропозиції повинні бути доставлені в офіс за нижче вказаною адре-
сою не пізніше 11:00 годин (за місцевим часом) 05 червня 2018 року, де вони бу-
дуть відкриті у присутності представників Учасників торгів, що виразили бажан-
ня відвідати цей захід.

Правилами закупівлі, що застосовуються, є Принципи і Правила Банку щодо 
закупівлі товарів і послуг (PP& R), які розміщені на: http://www.ebrd.com/news/
publications/policies/procurement-policies-and-rules.html.

З реєстром потенційних учасників торгів, які придбали тендерну документа-
цію, можна ознайомитися за вказаною нижче адресою ПрАТ «Укргідроенерго».

Потенційні Учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію щодо ку-
півлі тендерної документації в офісі ПрАТ «Укргідроенерго» в робочий час з 08-00 
до 17-00 за місцевим часом. 

Адреса ПрАТ «Укргідроенерго»:
Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго»
До уваги: пані Жанни Гутіної, пана Івана Жданова

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

Тел: +38 04596 582 27; +38 04596 582 54
Факс: +38 04596 220 07

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

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

Втрачений довірителем примірник Договору 
про участь у ФФБ № 75175 від 11.05.2016 р. 

та Договору про уступку майнових прав № 75175 
від 02.06.2016 р., укладених між ПАТ АКБ 

«АРКАДА» та Децюрою Оленою Анатоліївною, 
вважати недійсними.

Судновий білет по судну «Крым» 
під бортовим номером ІПБ 4340, з двигуном 

«Вихрь 25» на ім’я Бабчинецький Євгеній 
Георгійович, вважати недійсним 

у зв’язку з втратою.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію Представництва 
торгово-промислової палати Сучавського повіту  

Румунії, виданого Міністерством зовнішніх  
економічних зв’язків України від 23.02.1994 року, 
реєстраційний номер ПІ-0608, вважати недійсним.

Свідоцтво на право власності 1/2 ч. кв. 93 в буд. 12 
по вул. Жмаченка Генерала, що належить  

Марченку Вадиму Вадимовичу, видане  
15.12.1993 р. Дніпровською районною державною  

адміністрацією, вважати втраченим.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області викликає 
відповідачку Герасимюк Світлану Олексіївну, 09.03.1975 року наро-
дження, останнє місце реєстрації: м. Коростень, вул. Б. Хмельницько-
го, 61-А, кім. 41, у судове засідання, яке відбудеться 14 травня 2018 
року об 11.00 год. за адресою: м. Коростень, вул. Сосновського, 38, 
по цивільній справі № 279/4966/17 за позовом Виконавчого комітету 
Коростенської міської ради до Герасимюк Світлани Олексіївни, Гера-
симюк Яни, Герасимюка Артура про визнання особи такою, що втрати-
ла право на користування житловим приміщенням та зняття з реєстра-
ційного обліку.

Явка відповідачки до суду обов’язкова. У випадку неявки відповіда-
чки в судове засідання, справа буде розглянута за її відсутністю.

Суддя В. П. Коваленко

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області викликає 
відповідача Герасимюка Артура, 02.01.2000 року народження, останнє 
місце реєстрації: м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 61-А, кім. 41, у 
судове засідання, яке відбудеться 14 травня 2018 року об 11.00 год. 
за адресою: м. Коростень, вул. Сосновського, 38, по цивільній справі 
№ 279/4966/17 за позовом Виконавчого комітету Коростенської міської 
ради до Герасимюк Світлани Олексіївни, Герасимюк Яни, Герасимюка 
Артура про визнання особи такою, що втратила право на користування 
житловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У випадку неявки відповідача в 
судове засідання, справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя В. П. Коваленко

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області викли-
кає відповідачку Герасимюк Яну, 21.07.1993 року народження, остан-
нє місце реєстрації: м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 61-А, кім. 41, 
у судове засідання, яке відбудеться 14 травня 2018 року об 11.00 год. 
за адресою: м. Коростень, вул. Сосновського, 38, по цивільній справі  
№ 279/4966/17 за позовом Виконавчого комітету Коростенської міської 
ради до Герасимюк Світлани Олексіївни, Герасимюк Яни, Герасимюка 
Артура про визнання особи такою, що втратила право на користування 
житловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку.

Явка відповідачки до суду обов’язкова. У випадку неявки відповіда-
чки в судове засідання, справа буде розглянута за її відсутністю.

Суддя В. П. Коваленко

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: F37GL21489
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Права вимоги за кредитни-
ми договорами та договора-
ми забезпечення виконання 
зобов’язань

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

07.06.2018 р.

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

Точний час початку проведен-
ня відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону по кож-
ному лоту вказується на веб-
сайті http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/26-vseukr-bank-
rozv/36648-asset-sell-id-165530

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Півня Артема Миколайовича для 
розгляду кримінального провадження з дозволом на 
здійснення спеціального судового провадження, внесе-
ного до ЄРДР за № 42016200350000049 відносно Півня 
Артема Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Украї-
ни та повідомляє, що підготовче судове засідання відбу-
деться 25.04.2018 р. о 12 год. 50 хв. у приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань № 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Новик В. П.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 
року народження (останнє відоме місце проживання:  
м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 
КК України в судове засідання, яке відбудеться 24 квітня 
2018 року о 09 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Києва  
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 16,  
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Токмацький районний суд Запорізь-
кої області викликає обвинуваченого Гу-
біна Артема Костянтиновича в судове за-
сідання у кримінальному провадженні за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
27.04.2018 року о 14 годині в залі судово-
го засідання Токмацького районного суду 
Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимир-
ська, 28. У разі неявки обвинуваченого  
Губіна А. К. кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за його відсутності.

Суддя Курдюков В. М.



19 квітня 2018 року, четвер, № 76 www.ukurier.gov.ua 11

оголошення
Specific Procurement Notice (SPN) 

Invitation for Tenders
Date: April 11, 2018

Ukraine
Hydro Power Plants Rehabilitation Project 
EBRD Loan No: 47947; EIB Loan No: 31.177
Tender No. UHE/TRF/T/10-17 «Procurement of ten (10) transformers  
and related services»

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project 
which was published on the European Bank for Reconstruction and Development 
website, Procurement Notices (http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-
170612a.html) on December 21, 2017.

The Private Joint-Stock Company «Ukrhydroenergo», hereinafter referred to as «the 
Purchaser», intends to use part of the proceeds of the loans from the European Bank 
for Reconstruction and Development (EBRD) and the European Investment Bank (EIB) 
towards the cost of Hydro Power Plants Rehabilitation Project.

The Purchaser now invites sealed tenders from Suppliers for the following Contracts 
to be funded from part of the proceeds of these loans:

• Lot UHE/TRF1/T/10-17 Procurement of one transformer for Kyiv Pumped Storage 
Power Plant and related services (also called «Lot No.1»).

The scope of Contract includes the supply of 1 (one) block transformer and provision 
of related services. 

Maximum Delivery date of Goods: 1-st March 2020
• Lot UHE/TRF2/T/10-17 Procurement of two transformers for Kaniv Hydro Power 

Plant and related services (also called «Lot No.2»).
The scope of Contract includes the supply of 2 (two) block transformers and provision 

of related services. 
Maximum Delivery date of Goods: T4: 1-st July 2019
   T5: 1-st June 2020
• Lot UHE/TRF3/T/10-17 Procurement of one transformer for Seredniodniprovska 

Hydro Power Plant and related services (also called «Lot No.3»).
The scope of Contract includes the supply of 1 (one) auxiliary transformer and 

provision of related services.
Maximum Delivery date of Goods: 1-st August 2019
• Lot UHE/TRF4/T/10-17 Procurement of four transformers for Dnipro-1 Hydro 

Power Plant and related services (also called «Lot No.4»).
The scope of Contract includes the supply of 4 (four) unit transformers, a special tool 

for oil filling and treatment for dielectric oil of transformers, suitable to be used for all 
transformers in the scope of TRF Package, and provision of related services. 

Maximum Delivery date of Goods: ГT5: 1-st September 2019 
   ГT1: 1-st March 2020   

   ГT2: 1-st June 2020
   ГT9: 1-st October 2020
• Lot UHE/TRF5/T/10-17 Procurement of two transformers for Kakhovka Hydro 

Power Plant and related services (also called «Lot No.5»).
The scope of Contract includes the supply of 2 (two) unit transformers and provision 

of related services. 
Maximum Delivery date of Goods: T2: 1-st August 2019
   T1: 1-st September 2019
Dates of delivery hereabove are valid for a date of Contract not later than July, 2018.
Tenders are invited for one or more lots. Each lot must be priced separately. Tenders 

for more than one lot may offer discounts and such discounts will be considered in the 
comparison of tenders.

Tendering for contracts that are to be financed with the proceeds of the loans from 
EBRD and EIB is open to firms from any country.

To be qualified for the award of a Contract, Tenderers must satisfy the following 
minimum criteria:

(a) Eligibility criteria:
(і) No-conflicts of interests;
(іi) Not having been declared ineligible by the Bank;
(іii) Not having been excluded as a result of the Borrower’s country laws or official 

regulations, or by an act of compliance with UN Security Council resolution.
(b) Financial criteria:
In case of Tenderers submitting tenders for several lots, average annual turnover 

criteria of each Lot shall be considered cumulatively.
(і) the Tenderer or any partner in Joint Venture, Consortium or Association (JVCA) 

shall show its capacity to meet financial obligations, prove its financial situation and 
profit margin, demonstrate its current profitability and in a long-term perspective;

(iі) average annual turnover, within the last three (3) years, representing not less than:
Lot No.1:  Average annual turnover of four millions two hundred thousand Euros (EUR 

4 200 000.00);
Lot No.2:  Average annual turnover of three millions three hundred thousand Euros 

(EUR 3 300 000.00);

Lot No.3:  Average annual turnover of one million six hundred thousand Euros  
(EUR 1 600 000);

Lot No.4:  Average annual turnover of five millions five hundred thousand Euros  
(EUR 5 500 000.00);

Lot No.5: Average annual turnover of five millions Euros (EUR 5 000 000.00).
(іii) the Tenderer or the JVCA partner shall demonstrate, that it has liquid assets or 

access to them, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means 
(other than any contractual advance payments), sufficient to meet the requirements as 
regards cash flow, which are evaluated in the following amounts for performance of the 
relevant contract, taking into account the applicant’s commitments for other contracts:

Lot No.1: five hundred four thousand Euros (EUR 504 000.00);
Lot No.2: seven hundred seventy-four thousand Euros (EUR 774 000.00);
Lot No.3: one hundred ninety thousand Euros (EUR 190 000.00);
Lot No.4: one million three hundred sixteen thousand Euros (EUR 1 316 000.00);
Lot No.5: five hundred ninety-five thousand Euros (EUR 595 000.00).
(іv) the Tenderer shall provide information on the obligations under current contracts 

and pending contract awards to be carried out in parallel with Contract under this 
Tender. Annual commitment value under indicated contracts shall not exceed Tenderer’s 
Turnover for the last year more than time and half (1,5).

(c) Experience criteria:
(і) Technical capacity:
The Tenderer shall demonstrate mature capabilities to manufacture and supply at 

least an annual average of:
• for 1 to 3 lots: 6 (six) oil transformers over the past 5 years;
• for 4 or 5 lots: 10 (ten) oil transformers over the past 5 years;
(іi) Experience of supply:
• For Lot No. 1: The Tenderer shall have designed, manufactured, tested,  supplied, 

installed and commissioned a minimum of 3 (three) oil transformers of a minimum rated 
power 120MVA and minimum high rated voltage 121kV over the least 5 years, and which 
have been in successful operation for at least 1 year as on the date of Tender opening. At 
least 1 (one) of these above transformers shall be of minimum of 150MVA rated power 
and minimum rated voltage 121 kV;

• For Lot No. 2: The Tenderer shall have designed, manufactured, tested, supplied, 
installed and commissioned a minimum of 3 (three) oil transformers of a minimum rated 
power 72MVA and minimum high rated voltage 121kV over the least 5 years, and which 
have been in successful operation for at least 1 year as on the date of Tender opening. 
At least 1 (one) of these above transformers shall be of minimum of 90MVA rated power 
and minimum rated voltage 121kV;

• For Lot No. 3: The Tenderer shall have designed, manufactured, tested, supplied, 
installed and commissioned a minimum of 3 (three) oil transformers of a minimum rated 
power 8MVA and minimum high rated voltage 165kV over the least 5 years, and which 
have been in successful operation for at least 1 year as on the date of Tender opening. 
At least 1 (one) of these above transformers shall be of minimum of 10MVA rated power 
and minimum rated voltage 165kV;

• For Lot No. 4: The Tenderer shall have designed, manufactured, tested, and 
supplied, a minimum of 3 (three) oil transformers of a minimum rated power 76MVA and 
minimum high rated voltage 165kV over the least five (5) years, and which have been in 
successful operation for at least 1 year as on the date of Tender opening. At least 1 (one) 
of these above transformers shall be of minimum of 95MVA rated power and minimum 
rated voltage 165kV;

• For Lot No. 5: The Tenderer shall have designed, manufactured, tested, supplied, 
installed and commissioned a minimum of 3 (three) oil transformers of a minimum rated 
power 56MVA and minimum high rated voltage 165kV over the least 5 years, and which 
have been in successful operation for at least 1 year as on the date of Tender opening. 
At least 1 (one) of these above transformers shall be of minimum of 70MVA rated power 
and minimum rated voltage 165kV.

(іii) Minimum experience in the following key activities on at least two (2) oil 
transformers: 

1. On-site supervision of installation;  
2. On-site testing. 
(d) Historical Contract non-performance criteria
The Tenderer, or any partner in a JVCA, shall not have a consistent history of litigation 

and/or arbitration resulting in awards against the Tenderer, or any partner in a JVCA, 
within the last 3 (three) years. This determination shall be based solely on fully settled 
disputes or litigation.  A fully settled dispute or litigation is one that has been resolved in 
accordance with the Dispute Resolution Mechanism under the respective Contract, and 
where all appeal instances available to the Tenderer have been exhausted.

Total price of all pending litigations and the price of unsatisfied court decisions 
against the Tenderer that came into effect shall not represent in total more than 25 % 
(twenty-five) percent of the Tenderer’s net worth.

A complete set of tender documents in English may be purchased by interested 
tenderers on the submission of a written application to the address below upon payment 
of a non-refundable fee of 400 EUR (four hundred EUR) (not taking into bank fees). This 
set will include:

a. One hard copy in English (including drawings and photos)
b. Electronic version in pdf in English without drawings and photos (with Price 

Schedules in Excel format and Tender forms in MS Word format)

c. Electronic version in pdf in Ukrainian or in Russian with drawings and photos (with 
Price Schedules in Excel format and Tender forms in MS Word format)

 The hard copy in English is the only official version of tender documents. In case of 
discrepancy, this version shall prevail.

The method of payment will be direct deposit to any of the specified account numbers:
For non-residents of Ukraine (in EUR):

Name of Beneficiary: PJSC «Ukrhydroenergo»
EDRPOU 20588716
Bank of Beneficiary: Ukrgasbank JSB
SWIFT: UGASUAUK
Bank’s Address: 16-22, B. Khmelnitskogo str., city of Kyiv, 

Ukraine, 01030
Account number: 26000924427192
Account Currency: EUR
MFO 320478
Bank Correspondent: COMMERZBANK AG
SWIFT: COBADEFF
Bank’s Address: Neue Mainzer Strasse 32-36, 60261 Frankfurt 

Am Main, Germany
Bank Account Number: 400886433201

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

Назва отримувача: ПрАТ «Укргідроенерго»
ЄДРПОУ 20588716
Назва банку отримувача платежу: АБ «Укргазбанк»
Код SWIFT: UGASUAUK
Адреса банку: Україна, 01030, м. Київ, вул. 

Б.Хмельницького, 16-22
Номер рахунку:  26000924427192
Валюта рахунку: Гривня
МФО 320478

Please indicate the Payment details as follows: 
Payment for the Tender Document No. UHE/TRF/T/10-17
Upon receiving appropriate evidence of payment of the non-refundable fee, the 

documents will be promptly dispatched by courier; however, no liability can be accepted 
for loss or late delivery. Also the documents will be dispatched electronically. In the 
event of any discrepancy between electronic and hard copies of the documents, the hard 
copy shall prevail.

All tenders must be accompanied by a tender security in the amount of:
• Lot No.1: forty two thousand Euros (EUR 42 000,00) or in the equivalent amount in 

the national currency of Ukraine on the basis of NBU exchange rate on the date of the 
tender security issuance;

• Lot No.2: sixty four thousand five hundred Euros (EUR 64 500,00) or in the 
equivalent amount in the national currency of Ukraine on the basis of NBU exchange rate 
on the date of the tender security issuance;

 • Lot No.3: fifteen thousand eight hundred and forty Euros (EUR 15 840,00) or in the 
equivalent amount in the national currency of Ukraine on the basis of NBU exchange rate 
on the date of the tender security issuance;

• Lot No.4: one hundred and nine thousand six hundred and fifty Euros (EUR 109 
650,00) or in the equivalent amount in the national currency of Ukraine on the basis of 
NBU exchange rate on the date of the tender security issuance;

 • Lot No.5: forty nine thousand five hundred and forty five Euros (EUR 49 545,00) 
or in the equivalent amount in the national currency of Ukraine on the basis of NBU 
exchange rate on the date of the tender security issuance. 

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 11:00 am 
(local time) on June 05, 2018, at which time they will be opened in the presence of those 
Tenderers’ representatives who choose to attend.

The applicable procurement rules are the Bank’s Procurement Policies and Rules 
(PP&R) which are located at: http://www.ebrd.com/news/publications/policies/
procurement-policies-and-rules.html.

A register of potential tenderers who have purchased the tender documents may be 
inspected at the address of PJSC «Ukrhydroenergo» indicated below.

Prospective Tenderers may obtain further information regarding the purchase of the 
tender documents at the office of PJSC «Ukrhydroenergo» during office hours 08-00 to 
17-00 of local time.

Address of PJSC «Ukrhydroenergo»:

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

PJSC «Ukrhydroenergo»
07300, Vyshgorod, Kyiv region, Ukraine

Tel: +38 04596 582 27; +38 04596 582 54 
Fax: +38 04596 220 07

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

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

В провадженні Жовтневого районного суду м. 
Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Дриженка Артема Юрі-
йовича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ст. 258-3 ч. 1, ст. 263 ч. 1 КК України, 
який викликається для участі в розгляді криміналь-
ного провадження, яке відбудеться 30 квітня 2018 
року о 15.00 годині в приміщенні суду за адресою:  
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням віднос-
но Морозової Світлани Анатоліївни у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Морозова Світлана Анатоліївна ви-
кликається на 26 квітня 2018 року о 08.30 годині до 
Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі в розгляді спра-
ви по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням віднос-
но Комісаренка Сергія Володимировича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Комісаренко Сергій Володимиро-
вич викликається на 2 травня 2018 року о 10.30 годи-
ні до Орджонікідзевського районного суду міста Ма-
ріуполя Донецької області для участі в розгляді спра-
ви по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове прова-
дження за кримінальним провадженням щодо Жилі-
на Олександра Борисовича, обвинуваченого за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, судовий розгляд якого відкла-
дено на 13.00 год. 27 квітня 2018 року.

Обвинуваченому Жиліну О. Б. необхідно з’явитись 
до зали судового засідання № 6 Красноармійського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
85302, Донецька область, м. Покровськ, вул. Євро-
пейська, 20, о 13.00 год. 27 квітня 2018 року.

Суддя Стоілова Т. В.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 

(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає кримінальне провадження №233/66/17 
за обвинуваченням Чемеса О.Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, с. Ку-
рахівка, вул. Первомайська, 15, мешкає за адресою: Доне-
цька область, м. Гірник, вул. Котовського, 34/32, викликаєть-
ся до суду на 11 годину 00 хвилин 25 квітня 2018 року (корп.  
№ 1, каб. №12), для участі в судовому засіданні. Ухилення від 
явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 242/3056/15-к) за обвинуваченням Дузенка Олексан-
дра Вікторовича, 12 березня 1981 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 берез-
ня 1981 року народження, що мешкає за останньою відомою 
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Генерала Анто-
нова, 5/104, викликається на 24 квітня 2018 року о 10.00 го-
дині до Добропільського міськрайонного суду Донецької об-
ласті, кабінет №7, для участі у підготовчому судовому засі-
данні по кримінальному провадженню. 

Головуючий суддя Кошля А. О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження № 233/1051/18 
за обвинуваченням Істоміної А.Є. за ч. 2 ст. 110 КК Украї-
ни. Обвинувачена Істоміна Анастасія Євгеніївна, 30.09.1981 
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 57, викликається до суду 
на 10.00 год. 25 квітня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для 
участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик су-
ду обвинуваченою та оголошення її у міждержавний та/або 
міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження. 

Суддя А. І. Міросєді

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється судове провадження за 
кримінальним провадженням щодо Арнова Воло-
димира Олександровича, обвинуваченого за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, розгляд якого призначено об 
11.30 год. 25.04.2018 р.

Обвинуваченому Арнову Володимиру Олексан-
дровичу необхідно з’явитись до каб. № 15 Красно-
армійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, 
вул. Європейська, 20, об 11.30 год. 25.04.2018 р.

Суддя В. А. Варибрус
В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області пе-

ребуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний 
реєстр досудових розслідувань за № 22018050000000012 від 17 січня 2018 року за 
обвинуваченням Лезкано Ярослава Леопольдовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Лезкано Ярослава Леопольдовича в підготовче 
судове засідання на 26 квітня 2018 року о 10 годині 20 хвилин, яке відбудеться в 
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає криміналь-
не провадження № 233/4574/17 за обвинуваченням Ігнатова Д. О. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України за відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку 
спеціального судового провадження. Обвинувачений Ігнатов Денис Олек-
сандрович, 31.10.1979 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, 
вул. Собінова, 129/36, викликається до суду на 09.00 год. 4 травня 2018 року 
(корп. № 2, каб. №18), для участі в судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянти-
нівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне прова-
дження № 233/1930/17 за обвинуваченням Новікова М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, 
ч. 5 ст. 191 КК України, Морозова В.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК Укра-
їни за відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціального судового 
провадження. Обвинувачені Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., останнє 
відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь Во-
лодимирович, 07.10.1966 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. 
Краснофлотська, 88а/10, викликаються до суду на 09.00 год. 24 квітня 2018 року 
(корп. № 2, каб. №18), для участі в судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді
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Музей 
Героя Небесної Сотні

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. На базі Сумського НВК №16 відкрили музейну кім-
нату, присвячену життю і подвигу Героя Небесної Сотні сумча-
нина, Почесного громадянина Сум Олексія Братушки. Він заги-
нув від снайперської кулі в лютому 2014 року на вулиці Інститут-
ській у Києві. Відкриття приурочили до 43-ї річниці від дня на-
родження Героя, який залишається у вдячній пам’яті земляків. 

На урочистості завітали його рідні, представники обласної та 
міської влади, громадськості. Як зазначили батько Олексія Сер-
гій Братушка, рідна сестра Ольга, такий вияв шани заслуговує 
найтепліших вдячних слів. Вони передали для експозиції осо-
бисті речі Олексія, зокрема дещо із туристського спорядження, 
оскільки той дуже любив подорожувати і ходити в походи. 

За словами голови Сумської ОДА Миколи Клочка, на прикладі 
Олексія Братушки молоде покоління вчитиметься любові до Укра-
їни, рідного краю, тож екскурсоводи музейної кімнати (а це пере-
важно учні НВК) з гордістю зустрічатимуть городян та гостей Сум.

На Львівщині стартує 
проект «Війна та мир» 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОБРОЧИННІСТЬ. Академічний симфонічний оркестр 
«INSO-Львів» обласної філармонії у співпраці з департаментом 
з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА 
розпочинає соціально-культурний проект «Війна та мир». Музи-
ка, зустрічі, благодійність — тріада, що визначатиме його зміст. 

Благодійні концерти-зустрічі, як повідомили у прес-службі 
облдержадміністрації, проходитимуть з 27 до 29 квітня в міс-
тах Жовква, Жидачів, Стрий, Городок, Самбір. «INSO-Львів» 
виконуватиме твори свого краянина Героя України, народно-
го артиста України, видатного композитора Мирослава Скори-
ка. Разом із симфонічним оркестром виступатимуть і співаки 
Джеймі Зівер (Великобританія), Софія Федина, Лєна Корнєєва. 

Під час втілення проекту «Війна та мир» відбудеться знайом-
ство і спілкування з воїнами-добровольцями, які пройшли гор-
нило бойових дій на сході.

Хто в хатинці живе?
ІНІЦІАТИВА. Люди піклуються про птахів, створюючи для них 
штучні гнізда 

Роман КИРЕЙ, 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

На Черкащині з на-
станням весни поси-

лили турботу про пер-
натих, бо нерозумним 
втручанням у навколиш-
нє середовище людина 
ускладнила їхнє життя. 
На птахів полює чимало 
хижих тварин, їм загро-
жують численні пожежі. 

Особливої допомоги, на 
думку єгерів, потребують 
водоплавні птахи. Єге-
рі влаштовують для них 
унікальні гнізда над во-
дою і традиційні курені. 
Ці помешкання захища-
ють пернатих і допомага-
ють збільшити їхню по-
пуляцію. 

Принцип циліндрич-
ного гнізда єгері запози-
чили в американців. Та-
ке пташине помешкання 
із сухих гілочок розміщу-
ють на залізній палі над 
водою. Воно захищає пта-
хів від хижаків, пожеж в 
очереті й допомагає збе-
регти яйця від можливо-
го затоплення.

Єгер Олександр Сопіл-
ка розповів, що вперше 
такі гнізда змайстрували 
три роки тому. Не одра-
зу птахи звикли до нових 
помешкань на воді, од-
нак згодом призвичаїли-
ся. Нинішньої весни пла-
нують встановити 100 та-
ких гнізд на 4 квадратних 
кілометрах. 

Як розповідає директор 
мисливського господар-
ства Андрій Тичков, попу-
лярні й традиційні укра-

їнські технології: будують 
хатки для пернатих у ви-
гляді куренів чи снопиків. 
Головне, щоб гніздо ма-
ло два входи і качка могла 
швидко втекти. Охорон-
ці мисливських угідь спо-
діваються, що цього року 
качки заселять усі гніз-
да. Незабаром популяція 
пернатих може збільши-
тися в кілька разів.

А на Сумщині, за пові-
домленням нашого влас-
кора, цього року на тери-
торії Шосткинського ліс-
госпу розвісили шпаківні 

і синичники. Їх стало 800, 
що вдвічі більше, ніж то-
рік. Головний лісничий 
ДП «Шосткинське лісо-
ве господарство» Петро 
Балабон наголосив, що 
активну допомогу в цій 
справі надають вихованці 
місцевого санаторію. Са-
ме вони зголосилися ви-
готовити будиночки для 
птахів, які активно зни-
щують особливо небез-
печного шкідника — вер-
хового короїда.

Штучні гнізда вже роз-
вісили на території цен-

тральної садиби лісгос-
пу та санаторію. Триває 
ця робота і в дні, коли лі-
сівники розпочнуть виса-
джувати сосни. Шпаківні 
й синичники розвісять по 
периметру нових лісових 
ділянок.

З огляду на небезпе-
ку лісівники разом з по-
мічниками планують най-
ближчими роками істот-
но збільшити кількість 
штучних гнізд, щоб про-
тистояти загрозі короїдів і 
зберегти лісові насаджен-
ня, насамперед соснові.
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замінив Ілліча
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ПАМ’ЯТНИК ОВОЧЕВОМ У 
БРЕНД У. Декомунізація у 
Марківці робить світ яскра-
вішим: тут старий пам’ятник 
вождю світового пролетарі-
ату замінили на літератур-
ного героя відомого твору 
письменника Джанні Рода-
рі «Пригоди Цибулино». І це 
не випадково, бо край здав-
на славиться саме цибулею.

«Трохи офіційної істо-
рії про марківську цибулю. 
1907 року тутешній бідняк 
Аврам Онопрієнко виростив 
надзвичайно гарну цибулю. 
50 вінків ціє ї городини купив 
у нього лікар Зайцев і по-
віз у Париж, щоб представи-
ти на сільськогосподарській 
виставці. Так цибуля сорту 
«Марківська» отримала зо-
лоту медаль і здобула світо-
ву славу. Потім її експонува-
ли на інших виставках, зо-

крема на всесвітньо відомій 
1912 року.

Із 1907 року марківську 
цибулю експортували до 
А нглії та Німеччини. Для Ан-
глії пакували велику в стан-
дартні мішки по 40 кг, для 
Німеччини — середню по 
30—40 кг. 

Від реалізації селяни ма-
ли значні прибутки. У селі 1 
фунт цибулі коштував 2—3 
копійки, а пуд — 40 копійок. 
На той час це були чима-
лі гроші. Вирощування ци-
булі давало істотний прибу-
ток селянам і в наступні ро-
ки (зокрема за рахунок екс-
порту на Кубу), тому й на су-
часному гербі Марківки є 
цей овоч», — пише на своїй 
сторінці у Фейсбуці житель 
Марківки Олег Бабич.

Марківську цибулю оспі-
вував луганський поет Пе-
тро Біливода (Шевченко) у 
вірші «Марківка. Торжество 
землеробства».Новий пам’ятник місцевому овочевому бренду

Крижень цілком задоволений новосіллям
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