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за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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4ЦИФРА ДНЯ

Соцстандарти
зростатимуть і надалі

БЮДЖЕТ. Наступного року мінімальна зарплата зросте з 3200
до 3723 гривень, або на 16,3%. Прожитковий мінімум на одну осо-
бу в розрахунку на місяць становитиме з 1 січня 2018 року 1700
гривень, з 1 липня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1853 гривні. Таке
зростання соціальних стандартів передбачено в проекті закону
«Про Державний бюджет України на 2018 рік».

Законопроект передбачає також зростання прожиткового міні-
муму для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року — 1492 гривні,
з 1 липня — 1559 гривень, з 1 грудня — 1626 гривень.  Для дітей
віком 6—18 років: з 1 січня 2018-го — 1860 гривень, з 1  липня —
1944 гривні, з 1 грудня — 2027 гривень. Для осіб, які втратили пра-
цездатність: з 1 січня 2018 року — 1373 гривні, з 1 липня — 1435
гривень, з 1 грудня — 1497 гривень.

У проекті враховано інфляцію на рівні 7%, тож соцстандарти
зростатимуть швидше за інфляцію, повідомляє департамент ін-
формації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Уряд
зареєстрував у Верховній Раді законопроект 15 вересня, як і пе-
редбачено бюджетним законодавством.

ЦИТАТА ДНЯ

Наталія Микольська:
«Переговори 

зі створення зони
вільної торгівлі з ЄС
завершилися досить
давно, і тепер умови
доступу товарів до

ринку України і ЄС
застаріли».

Торговий представник України про актуальність
перегляду пунктів угоди й відкриття нових можливостей
вільної торгівлі з Євросоюзом 
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Кому мова ріже язика?

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА. Урядовці пояснили дипломатам
сусідніх держав, що мовна стаття нового Закону 
«Про освіту» не звужує, а — навпаки — розширює освітні
можливості для нацменшин

15,689 млрд м3

становлять запаси природного газу 
в українських підземних сховищах, 

за даними держкомпанії «Укртрансгаз»

7
СПІВПРАЦЯ

Єдиним представником
України на навчаннях учителів
Європи стала викладачка
Луганського Національного
університету Ліна Бондаренко6

ВАЖЛИВО

Протягом 2017 року зусилля
оборонного відомства було спрямовано
на збільшення розмірів винагороди
військовослужбовцям, які виконують
завдання в зоні проведення АТО

Пекельний фінал райського відпочинку
ТРАГЕДІЯ. Жахлива пожежа в одеському дитячому оздоровчому комплексі «Вікторія» 
забрала життя трьох дівчаток

Іван ШЕВЧУК,  
«Урядовий кур’ єр»

Вогняне лихо переслідує Одесу.
Вже понад три роки в усіх на

вустах події 2 травня і півсотні лю-
дей, загиблих у вогні. Аж ось нова

трагедія змусила одеситів завмер-
ти у скорботі. Три невинних дитя-
чих життя, живцем поглинутих
вогнем у тій місцині, що в задумах
мала стати раєм для малечі.

За повідомленням ГУ ДСНС Ук-
раїни в Одеській області, 15 верес-

ня о 23:34 до служби порятунку
«101»  надійшло повідомлення, що
в Київському районі міста на те-
риторії дитячого оздоровчого ком-
плексу «Вікторія» спалахнув
двоповерховий дерев’яний кор-
пус. 

Перші рятувальні підрозділи
прибули на місце події вже за п’ять
хвилин, проте пожежа розвивала-
ся так стрімко, що про порятунок
будівлі вже не йшлося — вона була
охоплена полум’ям на всій площі.
Виконувач обов’язків начальника

обласного управління ДСНС Ва-
дим Шулюк розповів, що будівля
спалахнула буквально за
кілька хвилин — дався взна-
ки ефект зворотної тяги, що
виникла, коли люди відчини-
ли двері для евакуації. 5
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Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового розгляду

Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 року 
народження, відповідно до вимог ст. 314 КПК України виклика-
ється на 09.00 годину 10 жовтня 2017 року до Куп’янського місь-
крайонного суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 27-а, для проведення підготов-
чого судового засідання у провадженні № 1-кп/628/165/17 справа 
№ 628/129/17. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя А. О. Шиховцова

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бар-
дашевського Віктора Володимировича та Бардашевського 
Олега Вікторовича як обвинувачених у кримінальному про-
вадженні № 296/12587/15-к по обвинуваченню у вчиненні 
кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Покатілова О.Б. в підго-
товче судове засідання, що відбудеться 26 вересня 2017 ро-
ку о 10.15 год. в приміщенні Корольовського районного су-
ду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 
1, зал № 9 (каб. 300). Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова!

Суддя О. Б. Покатілова

Слідчий слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій облас-
ті Вольська І. О. повідомляє підозрюваного Каменєва С. Д.,  
м. Донецьк, вул. Молодих шахтарів, 22, кв. 1, про завер-
шення досудового розслідування відкриття матеріалів кри-
мінального провадження № 22017260000000049 та викли-
кає на 22.09.2017 р. о 09 год. 00 хв. у СВ УСБУ в Чернівець-
кій обл., м. Чернівці, вул. Шевченка, 1-А для здійснення всіх 
необхідних процесуальних дій, надання доступу та ознайом-
лення з матеріалами провадження.

Втрачений документ 
(Свідоцтво про право 

власності для прогулянкових 
суден) на судно «Zodiak», 

1999 року побудови, 
матеріал корпуса: ПВХ, двигун 

Suzuki (один), № 883848, 
140 к.с, бортовий номер 
«uа 0481 НА», виданий 

на Бесчекова Ігоря 
Миколайовича, 

вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Богославець Олексій Миколайович, 23.10.1986 ро-
ку народження, який проживає за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Уральська, буд. 28, кв. 1, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 
135 КПК України, вам необхідно з’явитися 22.09.2017, 23.09.2017, 
25.09.2017 року у період часу з 09.00 до 18.00 годин до старшо-
го слідчого першого слідчого відділу слідчого управління проку-
ратури Донецької області Білик В. О., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Румянцева, 4а, кабінет № 101, для про-
ведення за вашою участю слідчих дій у кримінальному провадженні  
№ 42016050000001124 від 20.10.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК України — 
вручення вам повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного, 
закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримі-
нального провадження, вручення обвинувального акта відповідно до 
вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрюваний Устінов Дмитро В’ячеславович, 15.08.1980 року на-
родження, що мешкає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Тушинська буд. 8, кв. 5, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК 
України, вам необхідно з’явитися 22.09.17, 23.09.17, 25.09.17 року у 
період часу з 09.00 до 18.00 годин до кабінету № 115 першого СВ СУ 
прокуратури Донецької області, до слідчого Саварець А. В., за адре-
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рум’янцева, 4а, для про-
ведення за вашою участю слідчих дій у кримінальному проваджен-
ні № 42017050000000198 від 01.03.2017 за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
— вручення вам повідомлення про підозру, допиту як підозрювано-
го, закінчення досудового розслідування, відкриття матеріалів кри-
мінального провадження, вручення обвинувального акта з додатка-
ми відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Зінченко А. С.) викликає в судове 
засідання як відповідачів Єрьоміну Світлану Олексан-
дрівну, Єрьоміна Миколу Павловича у справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії Донецьке облас-
не управління АТ «Ощадбанк» про стягнення заборго-
ваності.

Останнє місце проживання відповідачів: вул. Арте-
ма, буд. 173-А, кв. 56, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 22.09.2017 року о 
09.30 годині (резервна дата 29.09.2017 р. о 09.30 го-
дині) за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, 
каб. 407.

У разі неявки відповідачів у судове засідання спра-
ва, згідна з вимогами ЦПК України, може бути розгля-
нута за їх відсутністю.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Зінченко А. С.) викликає в 
судове засідання як відповідача Мікулу Дмитрія Ві-
кторовича у справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний Ощадний банк Укра-
їни» в особі філії Донецьке обласне управління АТ 
«Ощадбанк» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Це-
ретелі, буд. 16, кв. 14, м. Донецьк, Донецька об-
ласть.

Судове засідання призначене на 22.09.2017 року 
о 13.00 годині (резервна дата 29.09.2017 р. о 13.00 
годині) за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
135, каб. 407.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Скакун Денис Олегович, 31.05.1989 року 
народження, який мешкає за адресою: Донецька область,  
м. Макіївка, вул. квартал 945, буд. 4/15, на підставі ст.ст. 297-5, 
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися  23.09.17, 
25.09.17, 26.09.17 у період часу з 09.00 до 18.00 годин до 
каб. № 115 першого СВ СУ прокуратури Донецької облас-
ті, до слідчого Самойленка І. А., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул.Рум’янцева, 4а, для проведення 
за Вашою участю слідчих дій у кримінальному проваджен-
ні № 42017050000000722 від 13.09.2017 за ч. 1 ст.258-3 КК 
України — допиту як підозрюваного, закінчення досудово-
го розслідування та відкриття матеріалів кримінального про-
вадження, вручення обвинувального акта та реєстру матері-
алів відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд у До-
нецькій області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає ци-
вільні справи про стягнення заборгова-
ності за позовною заявою ПАТ «Донба-
сенерго» до відповідача Ямполець Мико-
ла Миколайович, останнє місце реєстрації 
та проживання: Донецька обл., м. Микола-
ївка, вул. Січових стрільців, буд. 13, кв. 64, 
викликається 22 вересня 2017 року о 09 
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачу пропонується падати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд у До-
нецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу про розірвання шлюбу за позовом 
Карпенко Наталії Сергіївни до відповідача 
Карпенка Олександра Сергійовича, остан-
нє місце реєстрації та проживання: Доне-
цька обл., м. Горлівка, вул. Магістраль-
на, буд. 11, кв. 22, викликається 22 верес-
ня 2017 року о 09 год. 40 хв. до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Павлоградський міськрайонний суд Дні-
пропетровської області (суддя Зінченко А. С.) 
викликає в судове засідання як відповідача Ці-
сельського Антона Валерійовича у справі за 
позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління АТ 
«Ощадбанк» про стягнення заборгованості 
за кредитом.

Останнє місце проживання відповідача: 
вул. П’ятницького, буд. 34, м. Донецьк, До-
нецька область.

Судове засідання призначене на 
22.09.2017 року об 11.45 годині (резервна 
дата 29.09.2017 р. об 11.00 годині) за адре-
сою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, 
каб. 407.

У разі неявки відповідача у судове засідан-
ня справа, згідна з вимогами ЦПК України, 
може бути розглянута за його відсутністю.

Артемівський міськрайонний суд До-
нецької області викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 22.09.2017 ро-
ку о 09.30 годині в приміщенні Арте-
мівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру 5, Тур Іго-
ря Олександровича (останнє відоме 
місце реєстрації: Донецька область, м. 
Вуглегірськ, вул. Станкевського, 9/64) 
як відповідача по цивільній справі  
№ 219/4754/17 за позовом Тур Тетяни 
Фердинандівни про позбавлення бать-
ківських прав.

Суддя Дубовик Р. Є.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 вересня 2017 р. № 621-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
вакантної посади державного секретаря 

Міністерства охорони здоров’я
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 

оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства 
охорони здоров’я з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 13 вересня 2017 р. № 621-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державного секретаря Міністерства охорони здоров’я 
Загальні умови

1. Посадові обов’язки державного секретаря МОЗ:
1) організовує роботу апарату МОЗ;
2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань МОЗ та подає їх 

на розгляд;
3) організовує та контролює виконання апаратом МОЗ Конституції та законів 

України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ та 
доручень Міністра охорони здоров’я, його першого заступника та заступників, зві-
тує про їх виконання;

4) готує та подає Міністрові охорони здоров’ядля затвердження плани роботи 
МОЗ, звітує про їх виконання;

5) за погодженням із Мінфіном затверджує штатний розпис та кошторис МОЗ;
6) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодав-

ством про державну службу, державних службовців апарату МОЗ, присвоює їм ранги 
державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дис-
циплінарної відповідальності;

7) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодав-
ством про працю, працівників апарату МОЗ, приймає рішення щодо їх заохочення, 
притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, ор-
ганізацій, що належать до сфери управління МОЗ, притягує їх до дисциплінарної від-
повідальності;

9) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників МОЗ;

10) представляє МОЗ як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;
11) видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-роз-

порядчого характеру та контролює їх виконання;
12) здійснює інші повноваження, визначені законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 13 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про 
державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та над-
бавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про засто-
сування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — при-
значення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з пра-
вом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за про-
позицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або ниж-
чу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо 

зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку про-
ведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 
2016 р., № 28, ст. 1116), до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за 
формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 бе-
резня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються 
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомос-
тей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої 
форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
7) заповнена особова картка встановленого зразка;
8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцево-

го самоврядування, за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника за-
повненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запо-
бігання корупції);

9) документи приймаються до 18 години 3 жовтня 2017 року.
5. Місце, час та дата початку проведення конкурсу — м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 

година, 10 жовтня 2017 року.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Велієва 
Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта - вища, ступінь вищої освіти — магістр
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» 
чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних під-
розділів в органах місцевого самоврядування чи досвід робо-
ти на керівних посадах у галузі реалізації державної політики 
у сфері охорони здоров’я, захисту населення від інфекційних 
хвороб, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально не-
безпечним захворюванням, забезпечення формування та реа-
лізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду 
(спостереження), формування та реалізації державної політи-
ки у сфері створення, виробництва, контролю якості та реа-
лізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препа-
ратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх 
незаконному обігу, а також формування державної політики у 
сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення — 
не менше трьох років

3. Володіння  
державною  
мовою

- вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
- вміння працювати з великим обсягом інформації та здат-
ність виконувати одночасно декілька завдань;
- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- делегування та управління результатами;
- створення ефективної організації культури державної служ-
би;
- самоорганізація та саморозвиток

2. Прийняття  
ефективних  
рішень

- навички стратегічного планування та аналізу державної  
політики;
- наявність необхідних навичок для ефективного розподілу  
та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансо-
вих, матеріальних);
- принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття  
рішень

3. Комунікація 
та взаємодія

- вміння здійснювати ефективну комунікацію;
- ведення ділових переговорів;
- вміння проводити публічні виступи, презентувати на ауди-
торію;
- співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
- відкритість

4. Управління  
змінами

- формування плану змін;
- управління змінами та реакцією на них;
- спрямованість на служіння суспільству, захист національ-
них інтересів;
- оцінка ефективності змін

5. Управління  
організацією  
та персоналом

- організація роботи і контроль;
- управління проектами;
- управління якісним обслуговуванням;
- мотивування;
- управління людськими ресурсами

6. Стратегічне  
бачення

- бачення загальної картини;
- концептуальне мислення;
- здатність визначити напрям розвитку;
- інноваційне мислення;
- системність;
- неупередженість

7. Стресостійкість - управління своїми емоціями;
- самоконтроль;
- конструктивне ставлення до зворотного зв’язку,  
зокрема критики

8. Робота  
з інформацією

- здатність працювати з базами даних законодавства;
- вміння працювати в умовах електронного урядування

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1. Знання  
законодавства

Знання:
- Конституції України; 
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання  
спеціального  
законодавства, 
що пов’язане  
із завданнями  
та змістом  
роботи держав-
ного секрета-
ря МОЗ

Знання:
- Закону України «Про Кабінет Міністрів України»;
- Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»; 
- Основ законодавства України про охорону здоров’я; 
- Закону України «Про екстрену медичну допомогу»;
- Закону України «Про протидію захворюванню на туберку-
льоз»;
- Закону України «Про психіатричну допомогу»; 
- Закону України «Про захист населення від інфекційних  
хвороб»;
- інших актів законодавства, що регулюють діяльність МОЗ

3. Знання основ 
державного 
управління  
у відповідній  
галузі

- розуміння мети та завдань державної політики  
у відповідній сфері;
- знання системи управління галуззю

4 Управління  
публічними  
фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;
- знання системи державного контролю у сфері публічних  
фінансів

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 вересня 2017 р. № 620-р 
Київ

Про виділення у 2017 році коштів 
Міністерству екології та природних ресурсів

1. Виділити Міністерству екології та природних ресурсів (для Державного агент-
ства з управління зоною відчуження) у 2017 році кошти за бюджетною програмою 
2408090 «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядер-
ного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об’єктів» у сумі 
105 069,42 тис. гривень за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони на-
вколишнього природного середовища, який утворився станом на 1 січня 2017 р., для 
фінансування будівництва і введення в експлуатацію об’єктів та інфраструктури, не-
обхідних для приймання у власність держави на довгострокове зберігання з наступ-
ним захороненням осклованих високоактивних відходів від переробки відпрацьова-
ного ядерного палива, які повертаються з Російської Федерації, та забезпечення на-
дійного використання існуючих об’єктів по поводженню з радіоактивними відходами.

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

джету;
Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів відповідно 

до виділених бюджетних призначень.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів:

ТОВ «Рецензійна палата»

Номер лота: Q83126b18376
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

06.10.2017;23.10.2017;06.11.2017;20.11.2017;
04.12.2017;18.12.2017;02.01.2018;17.01.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/20416-06102017-11252

ТБ «ПРОЗОРА»

Номер лота: Q83226b18377-Q83226b18380
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

06.10.2017;23.10.2017;06.11.2017;20.11.2017;
04.12.2017;18.12.2017;02.01.2018;17.01.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/20663-11359

ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Номер лота: Q83326b18381-Q83326b18383
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

06.10.2017;23.10.2017;06.11.2017;20.11.2017;
04.12.2017;18.12.2017;02.01.2018;17.01.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/20641-11234

КБ «ПРИВАТБАНК»

Номер лота: Q83426b18384-Q83426b18387
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

06.10.2017;23.10.2017;06.11.2017;20.11.2017;
04.12.2017;18.12.2017;02.01.2018;17.01.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/20658-11353

ПП «НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР»

Номер лота: Q83526b18388
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

06.10.2017;23.10.2017;06.11.2017;20.11.2017;
04.12.2017;18.12.2017;02.01.2018;17.01.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/20427-06102017

ТОВ «Закупки.пром.уа»

Номер лота: Q80226b18422-Q80226b18429
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість житлова, нежитлова,  

земельна ділянка ТМЦ
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

06.10.2017;23.10.2017;06.11.2017;20.11.2017;
04.12.2017;18.12.2017;02.01.2018;17.01.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/20490-06102017-11313

Запрошення до участі в торгах
19 вересня 2017

Україна
Другий Проект з передачі електроенергії (ППЕ-2) 

Закупівля апаратного та програмного забезпечення з метою впровадження  
Балансуючого ринку
Кредит №: 8462-UA

Запрошення до торгів №: UE/5

1. Цьому Запрошенню до участі в торгах передує Загальне повідомлення про заку-
півлю за даним проектом, яке було опубліковано в UN business online, ref. No. WB3184-
07/15.

2. Уряд України отримав кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку 
(МБРР) та Фонду чистих технологій (ФЧТ) у доларах США на покриття витрат по Дру-
гому Проекту з передачі електроенергії та має намір використати частину коштів цьо-
го кредиту для платежів за договором(ами), укладеними в результаті даної закупівлі 
«Закупівля апаратного та програмного забезпечення з метою впровадження Балан-
суючого ринку».

3. Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» виконує 
роль агента по впровадженню проекту та запрошує надати запечатані тендерні пропо-
зиції від правомочних учасників торгів на поставку та впровадження апаратного та про-
грамного забезпечення з метою впровадження Балансуючого ринку.

Лот 1: Система Балансуючого ринку та Система ринку допоміжних послуг, Система 
Адміністратора розрахунків 

Лот 2: Система адміністратора комерційного обліку
Лот 3: IT- інфраструктура балансуючого ринку
4. Торги будуть проводитися з використанням процедури міжнародних конкурсних 

торгів (МКТ) відповідно до керівних положень Світового банку: Закупівлі за позиками 
МБРР та кредитами МАР, виданих в січні 2011 року та переглянутих в липні 2016 року, 
і відкриті для всіх учасників, що мають право участі, як це визначено в даних керівних 
положеннях, та які відповідають наступним мінімальним кваліфікаційним критеріям:

- Мінімальний середньорічний оборот: 
Лот 1: 19 млн. доларів США
Лот 2: 22 млн. доларів США
Лот 3: 42 млн.  доларів США
розраховується як сума засвідчених платежів, отриманих за договорами, які продо-

вжуються або завершені, протягом останніх трьох (3) років.
- Учасник торгів повинен продемонструвати доступ до або наявність фінансових ре-

сурсів, таких як ліквідні активи, невитрачені реальні активи, кредитні лінії та інші фінан-
сові кошти, відмінні від будь-яких інших авансових платежів за контрактами для задо-
волення таких вимог:

(i) вимога щодо руху грошових коштів:
Лот 1: 3 млн. доларів США
Лот 2: 3,5 млн. доларів США
Лот 3: 6 млн. доларів США 
та
(ii) загальні вимоги щодо руху грошових коштів, необхідних для цього контракту, і 

поточні зобов’язання.
- Участь в контрактах у якості підрядника, генпідрядника підрядника або субпідряд-

ника, щонайменше, в одному (1) контракті протягом останніх п’яти (5) років, кожен з 
яких на суму, щонайменше: 

Лот 1: 8 млн. доларів США
Лот 2: 9 млн. доларів США
Лот 3: 17 млн. доларів США,
які були успішно і по суті завершені і які подібні до запропонованих Поставки та 

Монтажу. Подібність має ґрунтуватися на фізичних обсягах, складності, методах / тех-
нології або інших характеристиках, як описано в Розділі VI, Вимог Замовника.

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати додаткову інформа-
цію від Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» і 
ознайомитися з тендерною документацією за адресою, вказаною нижче з 09:00-17:00.  
Передтендерна зустріч буде проводитися 31 жовтня 2017 року.

6. Повний комплект тендерної документації англійською мовою може бути придба-
ний зацікавленими учасниками торгів за наданням письмової заяви на вказану нижче 
адресу і після оплати грошового внеску у розмірі 500 (п’ятсот) дол. США, що не відшко-
довується, або в еквіваленті у гривні (з урахуванням ПДВ та без урахування всіх банків-
ських комісій, в тому числі банків кореспондентів, які повинен сплатити учасник торгів 
при здійснені платежу; Учасник самостійно розраховує розмір всіх банківських комісій). 
Платіж повинен бути зарахований на розрахунковий рахунок Замовника:

Для нерезидентів (USD):

Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25

Банк отримувача: АТ «Укрексімбанк»
Україна, 03150, м.Київ, вул. Горького,127
П/р 26002050066033
МФО 322313
SWIFT: EXBS UA UX
Назва банку-кореспондента:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
NEW YORK, USA
Номер рахунку банка-кореспондента: 04094227
SWIFT: BKTR US 33

Для резидентів України (UAH):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25
П/р 26008010066033
АТ «Укрексімбанк»
МФО 322313

Учасник повинен вказати призначення платежу: «Оплата Тендерної документації за 
Пакетом UE/5 ППЕ-2»

При надходженні оплати суми, що не відшкодовується, документи будуть негайно 
відправлені кур’єром. Замовник не несе відповідальності за їх втрату або надходжен-
ня із запізненням. 

7. Тендерні Пропозиції повинні бути доставлені за вказаною нижче адресою не пізні-
ше 10:00 за київським часом 19 грудня 2017 року. Пропозиції повинні мати забезпечен-
ня. Необхідне забезпечення становить:

Лот 1: 190 000,00 дол. США
Лот 2: 220 000,00 дол. США
Лот 3: 410 000,00 дол. США
Пропозиції, подані із запізненням будуть відхилені. Конкурсні пропозиції будуть роз-

криті у присутності представників учасників торгів, які виявлять бажання бути присутні-
ми за вказаною нижче адресою о 10:00 за київським часом 19 грудня 2017 року.

8. Увага потенційних учасників звертається на (I) той факт, що вони будуть 
зобов’язані підтвердити в своїх Пропозиціях, що все програмне забезпечення або лі-
цензоване належним чином, або було вироблено Учасником і (II) порушення цієї вимо-
ги вважається шахрайством, яке може привести до визнання неправомочності прису-
дження контрактів, які фінансуються Світовим банком. 

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» 
Кому: пану Віктору Лисих

Вулиця: Симона Петлюри, 25
Номер кабінету: 450

Місто: Київ
Індекс: 01032

Країна: Україна
Телефон: +38 044 238 30 14, +38 044  238 38 05

Факс: +38 044  238 39 81
Адреса електронної пошти: procurement_office@ua.energy
Електронні адреси, які мають стояти в копії:  Lyssykh.VV@ua.energy; 
    gojnik.uv@ua.energy

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, вул. Полковника Шу-

това, 1, каб. 34) викликає на 21.12.2017 року на 09 год. 00 хв. Пазяка 

Петра Васильовича як відповідача у цивільній справі № 760/7576/17 за 

позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України до Па-

зяка Петра Васильовича про відшкодування в порядку регресу витрат, 

пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.

Суддя О. М. Букіна

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Кеда Олександра Володимировича як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі № 2-229/10 за заявою про відновлення втраче-
ного судового провадження у цивільній справі № 2-229/10 за позовом 
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» до Кеда Олександра Володимировича про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 28 вересня 2017 року о 16.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Локтіонової Наталії Анатоліїв-
ни, Кашура Олени Леонідівни, Коломицева Сергія Анатолійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Відповідачі, місце проживання яких невідоме, викликаються 
23.11.2017 року об 11.00 год. до суду, каб. № 3, для участі у розгляді справи по суті. Судове 
засідання відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 3.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за їх відсутності.

Суддя Літовка В. В.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Губіна Вла-
дислава Валерійовича, 08.12.1974 року народження, як обвинувачено-
го на 12.00 годину 27.09.2017 року по кримінальному провадженню  
№ 644/5100/17; №/п 1-кп/644/552/17 у відношенні Губіна Владисла-
ва Валерійовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Місцезнаходження суду: м. Харків, 
просп. Архітектора Альошина, 7, каб. № 23.

Суддя Г. В. Матвієвська

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області О.В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження  
№ 554/2708/17 за обвинуваченням Гайдамаченка Романа Ігоровича, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
вул. Громова, буд. 9а, кв. 32, фактично мешкає у м. Донецьку.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області від 21 липня 2017 року розгляд кримінального провадження за об-
винуваченням Гайдамаченка Романа Ігоровича проводиться в порядку спе-
ціального судового провадження (in absentia) за відсутності обвинуваченого.

Згідно ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
від 12 вересня 2017 року по кримінальному провадженню відносно Гайда-
маченка Романа Ігоровича, обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України було проведено під-
готовче судове засідання та призначено до судового розгляду.

Суд викликає обвинуваченого Гайдамаченка Романа Ігоровича у підго-
товче судове засідання на 22 вересня 2017 року о 10 годині 30 хвилин, яке 
відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоно-
сова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Суддя О. В. Стадченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/8254/17; 
2/219/3804/2017 за позовною заявою Суханова Едуарда Володимировича до 
державного відкритого акціонерного товариства «Шахтобудівельне управ-
ління № 6» дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства «Дер-
жавна холдингова компанія «Трест» «Горлівськвуглебуд», про стягнення 
середнього заробітку за весь час затримки розрахунку при звільненні.

Позивач по справі Суханов Едуард Володимирович (останнє відоме місце 
реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, пр. Берегового, 48/9) 
та відповідач по справі державне відкрите акціонерне товариство «Шахто-
будівельне управління № 6» дочірнє підприємство відкритого акціонерного 
товариства «Державна холдингова компанія «Трест» «Горлівськвуглебуд» 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єна-
кієве, пр. Трестовський, 2) викликаються 22 вересня 2017 року на 12 годи-
ну 00 хвилин до Артемівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, для участі в розгляді справи по 
суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину 
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності. У разі неприбут-
тя позивача з неповажних причин та не повідомивши про це суд, справа бу-
де залишена без розгляду.

Суддя Брежнев О. А.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Тарновської 
Ольги Анатоліївни до Богатирьової Галини Григорівни, Богатирьова Миколи Пав-
ловича, про визнання осіб такими, що втратили право користування жилим при-
міщенням.

Відповідач: Богатирьов Микола Павлович, останнє відоме місце реєстрації:  
м. Слов’янськ, Донецької області, вул. Дибенко, буд. 12, кв. 4, викликається 22 
вересня 2017 року о 09 год. 50 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Богатирьова Галина Григорівна, останнє відоме місце реєстрації: 
м. Слов’янськ Донецької області, вул. Дибенко, буд. 12, кв. 4, викликається 22 
вересня 2017 року о 09 год. 50 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505, 
м. Маріуполь, пр. Перемоги 6) розглядає цивільну справу за позовом Федоренко 
Євгенії Анатоліївни до Башмакова Олега Геннадійовича про позбавлення батьків-
ських прав відносно малолітньої доньки Башмакової Валерії Олегівни, 18 червня 
2010 року народження та стягнення аліментів на її утримання.

Відповідач Башмаков Олег Геннадійович, останнє відоме місце реєстрації яко-
го: Донецька область, місто Маріуполь, провулок Банний, 5, викликається для 
участі у розгляді вказаної цивільної справи на 22 вересня 2017 року о 14.30 годи-
ні, кабінет № 201, другий поверх.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неяв-

ки, інакше справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Суддя Ковтуненко О. В.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: Q83117b18375
Короткий опис активів (майна) в лоті:  Права вимоги за кредитними  

договорами та договорами  
забезпечення виконання зобов’язань

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/  
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

02.10.2017 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/146824 

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/6274/17; 
2/219/3350/2017 за позовною заявою Столяренка Андрія Сергійовича до 
Столяренко Олени Анатоліївни, про  розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Столяренко Олена Анатоліївна (останнє відоме су-
ду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, смт Оленів-
ка, вул. Лісопаркова, 39) викликається 22 вересня 2017 року на 09 годину 30 
хвилин до Артемівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, для участі в розгляді справи по суті. 
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Брежнев О. А.
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оголошення

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

Голосіївський районний суд м. Києва викликає в судо-
ве засідання як відповідачів Соболєву Ладу Миколаївну, яка 
проживає за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Л. Тол-
стого, 8, кв. 45 та ТОВ «Домінік Груп 2017», яке знаходиться 
за адресою: м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 147 ж, офіс 
217, у справі за позовом Пінчука Валерія Івановича до Де-
партаменту державної виконавчої служби Міністерства юс-
тиції України, Соболєвої Лади Миколаївни, Товариства з об-
меженою відповідальністю «Домінік Груп 2017» та Центру 
надання адміністративних послуг Голосіївської районної в 
м. Києві державної адміністрації про визнання недійсними 
прилюдних торгів, визнання недійсним свідоцтва про право 
власності та виключення запису з реєстру прав власності на 
нерухоме майно. Слухання по вказаній справі призначено на 
09 жовтня 2017 року на 09 год. 00 хв.

У разі неявки справу буде розглянуто без їх участі.
Адреса суду: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 

3-А, каб. № 1.
Суддя М. І. Шкірай

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відпові-
дача Положенцева Всеволода Ігоровича, місце проживання 
якого: м. Київ, вул. Ялтинська, 20/18, кв. 11, в судове засі-
дання, яке відбудеться 12 жовтня 2017 року о 10.30 годи-
ні за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі 
у судовому розгляді цивільної справи за позовом Положен-
цевої Галини Іванівни до Положенцева Всеволода Ігорови-
ча, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних ви-
мог на предмет спору Положенцева Вячеслава Васильовича, 
про визнання особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-

жається повідомлений про день, час та місце розгляду спра-
ви і в разі неявки його до суду справа може бути розгляну-
та за його відсутність.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причини не-
явки.

Суддя В. В. Даниленко

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/1384/17 за позовом Пімонової Лілії Олексан-
дрівни до Пімонова Романа Миколайовича про в’їзд 
та виїзд малолітньої дитини із зони АТО та виїзд за 
кордон без дозволу батька.

Судове засідання відбудеться 17.10.2017 року о 
15.00 год. (резервна дата 19.10.2017 р. о 15.00 год.) 
в залі суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається Пімонов Роман Миколайович, 
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Леніна, 
буд. 12, кв. 18.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Кобеляцький районний суд Полтавської області викликає 
Морозову Наталію Олексіївну, 25.08.1982 року народження, 
останнє відоме місце проживання: м. Кобеляки, провулок 
Репіна, 2-а, кв. 34, Кобеляцького району, Полтавської облас-
ті, та Рашидову (до шлюбу Мартиненко) Анну Яківну, 16 лип-
ня 1982 року народження, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Лозова, мікрорайон 9, будинок 5, квартира 11, житло-
ве приміщення 6 (колишня квартира 60), Харківської облас-
ті, як відповідачів по цивільній справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Морозової Ната-
лії Олексіївни та Мартиненко Анни Яківни про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 09 жовтня 2017 року о 09 
годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Кобеля-
ки, вулиця Шевченка, 16/25, Полтавська область.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справу буде 
розглянуто за відсутності відповідачів.

Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини неяв-
ки в судове засідання.

Суддя І. І. Омельченко

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа 
№ 310/3644/17 за позовом Бунталик Любові Анато-
ліївни до Вологіної Любові Миколаївни, третя особа: 
Бунталик Олександр Іванович, Бунталик Наталія Іва-
нівна, яка є законним представником Яковенко Ві-
кторії Олександрівни про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщен-
ням.

Розгляд справи призначено на 10.10.2017 року 
на 14.00 годин в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область,  
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя  
Черткова Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Вологіну Любов Ми-
колаївну.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута 
за наявними в ній матеріалами.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецької області, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5) розглядає цивільну справу № 219/8453/2017 за 
позовом Осадчої Інни Ігорівни до Осадчого Андрія 
Володимировича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Осадчий Андрій Володими-
рович, 11.10.1981 року народження, який зареєстро-
ваний: Луганська область, м. Золоте, вул. Войкова, 
7-11, фактично мешкає: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Добролюбова, 32 викликається у судове за-
сідання на 03 жовтня 2017 року на 10 год. 30 хв.

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

Суддя Харченко О. П.

Оголошення про намір передати в оренду 
державне майно, щодо якого надійшла заява
Назва органу управління: Управління справами 

Апарату Верховної Ради України.
Балансоутримувач: ДП «Державний будівельний 

комбінат»
Юридична адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушев-

ського, 5., код ЄДРПОУ: 21586524.
Дані про об’єкти, щодо якого надійшла заявка.
1. Найменування об’єкта: частина нежитлового 

приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Клеман-

ська, 6-8.
Загальна площа: 36,1 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 120160 

грн станом на 31.07.2017 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік
Мета використання: розміщення офісу.
2. Найменування об’єкта: частина нежитлового 

приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Клеман-

ська, 6-8.
Загальна площа: 113,4 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 294890,00 

грн станом на 31.07.2017 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік
Мета використання: розміщення складу.
Заяви про оренду зазначених об’єктів прийма-

ються протягом 10 робочих днів з дня опублікуван-
ня оголошення, за адресою: м. Київ, вул. Шовкович-
на, 12б. Додаткова інформація за тел. (044) 255-61-
66. Заяви подаються в окремих конвертах з написом 
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та 
місця знаходження об’єкта оренди.

У разі надходження двох та більше заяв на об’єкт 
оренди, буде оголошено конкурс на право оренди 
відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст. 9 ЗУ «Про 
оренду державного та комунального майна».

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: Q83617b18199
Короткий опис активів (майна) в лоті:  Права вимоги за кредитними  

договорами та договорами забезпечення  
виконання зобов’язань

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/  
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

28.09.2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/146358 

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. 
Болбочана Петра, 8, корпус 1) викликається як відповідач Уповнова-
жена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснен-
ня тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк» Соловйова Ната-
лія Андріївна для участі у судовому засіданні у адміністративній спра-
ві № 826/7691/17 за позовом Cahiren Ltd про визнання протиправними 
та скасування рішень. Розгляд справи № 826/7691/17 призначений на 
02.10.2017 р. о 15 год. 45 хв. Справа буде розглядатись під головуван-
ням судді Клименчук Н. М. за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 
8, корпус 1, зал судового засідання № 10. В разі неявки Уповноваженої 
особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимча-
сової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк» Соловйової Наталії Андріїв-
ни справа буде розглядатися у її відсутності.

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. 
Болбочана Петра, 8, корпус 1) викликається як відповідач Уповнова-
жена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснен-
ня тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк» Соловйова Ната-
лія Андріївна для участі у судовому засіданні у адміністративній спра-
ві №826/7632/17 за позовом Demaco Holding Ltd про визнання проти-
правними та скасування рішень. Розгляд справи № 826/7632/17 при-
значений на 02.10.2017 р. о 15 год. 00 хв. Справа буде розглядатись під  
головуванням судді Клименчук Н. М. за адресою: м. Київ, вул. Болбоча-
на Петра, 8, корпус 1, зал судового засідання № 10. В разі неявки Упо-
вноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здій-
снення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк» Соловйової На-
талії Андріївни справа буде розглядатися у її відсутності.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Ланцову Оксану Володимирівну по цивільній справі 
№ 357/3731/17, 2/357/2024/17 за позовом ТОВ «Торгівельна 
компанія Економ плюс» до Ланцової Оксани Володимирів-
ни, про відшкодування матеріальної шкоди, завданої праців-
ником під час виконання трудових обов’язків на 28 вересня 
2017 року на 10 год. 30 хв. Адреса суду: м. Біла Церква, вул. 
Першотравнева, 4а, зал суду № 4.

Суддя О. В. Бондаренко

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відпові-
дача Мшвелідзе Андріа за позовом Ахмедова Ахмеда Басрі-
єва до Мшвелідзе Андріа, третя особа: Ніколова Антоніна Ва-
леріївна про визнання батьківства. Судове засідання відбу-
деться 02.10.2017 р. о 14 год. 30 хв. у приміщенні Суворов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 17. У 
разі неявки Мшвелідзе Андріа судове засідання буде прове-
дене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Воло-

димирська, 15) викликає в судове засідання Ліщенка Сер-

гія Олександровича на 12.15 год. 11 жовтня 2017 року для 

участі у розгляді цивільної справи за апеляційною скаргою 

Данілова Олександра Анатолійовича на заочне рішення Бо-

родянського районного суду Київської області від 07 черв-

ня 2017 року.

Суддя К. П. Приходько

Студентський квиток, 

виданий НМУ 

імені О. О. Богомольця, 

КВ № 11783799 ,

зареєстрований на ім’я 

Панченко Артем 

Миколайович, 

вважати втраченим.

До прокуратури Луганської області для допиту як підо-
зрюваного та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкрит-
тя матеріалів іншій стороні) у кримінальному провадженні  
№ 42017130000000165 від 24.05.2017 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583  
КК України, викликається:

Чаркіна Інга Євгенівна, 20.10.1970 р.н., яка зареєстрова-
на за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв. Волко-
ва, 12/24.

Для проведення слідчих дій Чаркіній І. Є. необхідно прибу-
ти 25.09.2017 р. о 12 годині 30 хвилин за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до першого 
слідчого відділу прокуратури Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу.

До прокуратури Луганської області для допиту як підо-
зрюваного та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкрит-
тя матеріалів іншій стороні) у кримінальному провадженні  
№ 42017130000000164 від 24.05.2017 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583  
КК України, викликається:

Степіна Олена Сергіївна, 06.12.1978 р.н., яка зареєстрова-
на за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. 2-га Ко-
жевна, 93.

Для проведення слідчих дій Степіній О. С. необхідно при-
бути 25.09.2017 р. об 11 годині 30 хвилин за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до пер-
шого слідчого відділу прокуратури Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу.

Вінницький міський суд Вінницької облас-
ті викликає Єрохіна Валерія Олександрови-
ча, остання відома адреса: вул. Академіка Ян-
геля, 20, кв. 8, м. Вінниця, в судове засідан-
ня, яке відбудеться 18 жовтня 2017 року о 14 
год. 00 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Гру-
шевського, 17, зал судових засідань № 37, в 
цивільній справі № 127/7906/17-ц за позовом 
Єрохіна Богдана Олександровича до Єрохіна 
Валерія Олександровича про визнання права 
власності в порядку спадкування. В разі не-
явки судове засідання відбудеться без вашої 
присутності.

Суддя Сичук М. М.

Солом’янський районний суд м. Києва  
(м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 46) 
викликає на 10.30 год. 11.10.2017 року Про-
хорова Олександра Степановича як відпові-
дача по цивільній справі за позовом ФОП Га-
джук П. П. до Прохорова О. С. про стягнення 
заборгованості.

При цьому повідомляємо, що в разі вашої 
неявки в судове засідання без поважних при-
чин або неповідомлення про причини своєї 
неявки, суд вирішує справу на підставі наяв-
них у ній даних.

Суддя В. В. Лазаренко

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської об-
ласті викликає Шликова Олексія Миколайовича для розгляду цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Актабанк» 
до Шликова Олексія Миколайовича про стягнення заборгованості за 
кредитом, яке відбудеться 17.10.2017 року о 09.30 год., за адресою: м. 
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, зал № 5.

У разі неявки справа буде розглянута за відсутністю відповідача.
Суддя Я. А. Квятковський

Червоноградський міський суд Львівської області викликає Колеснічен-
ка Андрія Леонідовича в судове засідання у цивільній справі за позовом Ко-
лесніченко Лесі Іванівни до Колесніченка Андрія Леонідовича про визнання 
особи такою, що втратила право на користування житлом, яке відбудеться 
20.10.2017 року о 09.30 год. у приміщенні суду за адресою: вул. Св. Володи-
мира, 15, м. Червоноград, Львівська область.

Головуючий суддя по справі Рудаков Д. І.
У випадку неявки Колесніченка Андрія Леонідовича відповідно до ч. 1  

ст. 224 ЦПК України суд розглядатиме справу у його відсутності на підставі 
наявних у матеріалах справи даних та доказів.

Вважати недійсними з 22.08.2017 р. наступні документи, що викрадені:
1. Паспорт на ім’я Духно Володимира Володимировича 1968 р.н. 

№ ТТ 234520, виданий Голосіївським РВ ГУДМС України в м. Києві 
08.07.2014 р.

2. Посвідчення водія на ім’я Духно Володимира Володимировича  
№ ВХХ 105124, видане 09.07.2014 категорії В1 В.

3. Технічний паспорт на причіп для перевозки човнів В0002744 
Y6W890200D0002744, колір сірий № АА 1540 ХР від 27.09.2011 р. на 
ім’я Духно Володимира Володимировича.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Гонтар Олек-
сандра Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач, 
місце проживання якого невідоме, викликається на 23.11.2017 року о 10.00 год. до су-
ду, каб. № 3, для участі у розгляді справи по суті. Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Краматорського міського суду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 3.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута за його відсутності.

Суддя Літовка В. В.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (53200, 
м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викликає у судове засідання як відпо-
відача Крамаренко Валентину Григорівну, 05.09.1944 року народження 
по цивільній справі № 182/2333/17ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Крамаренко Валентини Григорівни про стягнення заборгованості.

Справа призначена до слухання на 04.10.2017 р. о 15.00 год.  
під головуванням судді Багрової А. Г.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута у її відсутність на 
підставі тих доказів, які є в матеріалах справи.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання як 
відповідача Фролова Євгенія Ігоровича (останнє відоме місце прожи-
вання відповідача: м. Київ, просп. Миру, буд. 2/3, кв. 74) по цивільній 
справі за позовом Фролової Єлизавети Андріївни до Фролова Євгенія 
Ігоровича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 12 жовтня 2017 ро-
ку о 09 год. 20 хв. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108 (суддя Астахова О. О.).

У разі неявки відповідача Фролова Є.І. справа буде розглянута у йо-
го відсутність.

25.07.2017 року Білокуракинським районним судом Луганської об-

ласті було винесено рішення по цивільній справі № 409/1229/17 за за-

явою AT «Дельта банк» про відновлення втраченого судового прова-

дження по справі № 434/3932/14-ц Артемівського районного суду Лу-

ганської області за позовом Якобія З.Б. до Денінзон М. А. про визнання 

договору. Вимоги заявника задоволено в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,34, повідо-
мляє, що 23 червня 2017 року по цивільній справі № 426/7311/17 за 
позовом Білоусової Тетяни Дмитрівни до Луганської міської ради про 
встановлення додаткового строку для подання заяви про прийняття 
спадщини, було винесено заочне рішення про задоволення позовних 
вимог позивача.

Суддя Л. М. Осіпенко

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська, 142) у 

зв’язку з розглядом справи Чумак І. С. до Чумака А. В. про надання до-

зволу на тимчасовий виїзд за кордон дитини без згоди батька викли-

кає як відповідача Чумака Антона Володимировича у судове засідання 

на 31.10.2017 р. о 15 год. 00 хв. та повідомляє, що в разі неявки справа 

буде розглянута у його відсутності.

Суддя Ул’яновська О. В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10  +15 +18  +23 Черкаська  +11  +16  +22  +27
Житомирська +10  +15 +16  +21 Кіровоградська  +11  +16  +26  +31
Чернігівська +10  +15 +18  +23 Полтавська  +11  +16  +26  +31
Сумська +10  +15 +18  +23 Дніпропетровська  +11  +16  +28  +33
Закарпатська +8  +13 +17  +22 Одеська  +14  +19  +25  +30
Рівненська +8 +13 +15  +20 Миколаївська  +14  +19  +27  +32
Львівська +8 +13 +13  +18 Херсонська  +14  +19  +27  +32
Івано-Франківська +8 +13 +13  +18 Запорізька  +14  +19  +28  +33
Волинська +8 +13 +13  +18 Харківська  +13  +18  +26  +31
Хмельницька +8  +13 +15  +20 Донецька  +13  +18  +26  +31
Чернівецька +8  +13 +17  +22 Луганська  +13  +18  +26  +31
Тернопільська +8  +13 +13  +18 Крим  +14  +19  +27  +32
Вінницька +11  +16 +20  +25 Київ +11  +13 +19  +21
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КУБОК ДЕВІСА. Українські 
тенісисти продовжили свою 
прописку у Першій групі Євро-
Африканської зони. Цими ви-
хідними чоловіча збірна краї-
ни з «сухим» рахунком 5:0 об-
іграла команду Ізраїлю  в мат-
чі плей-оф. П’яте перемож-
не очко здобув для нашої ко-
манди Ілля Марченко, який 
розгромив другу ракетку збір-
ної  Ізраїлю Едана Лешема: — 
6:1,  6:3. 

Перед цим лідер українскої 
збірної Олександр Долгополов 
упевнено переграв  ізраїльтя-
нина  Мора Буліса — 6:3, 6:2. А 
двома днями раніше Ілля Мар-
ченко переміг лідера команди 
суперників  Дуді Селу, а Олек-
сандр Долгополов — Едана 
Лешема. Святкували наші те-
нісисти і перемогу в парному 
розряді. 

Сергієві  Стаховському  (на 
знімку) і Денисові  Молчанову, 
аби довести перевагу знадо-
билося п’ять сетів.

Жеребкування Кубка Девіса- 
2018 відбудеться 20 вересня.  

ФОТОФАКТ

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

І СЛОВО НАШЕ ОТЗО-
ВЕТЬСЯ… Непересічна по-
дія відбулася  в Національ-
ній бібліотеці Аргентинської 
Республіки ім. Мар’яно Мо-
рено  минулої неділі.

Як зазначається на 
Фейс бук-сторінці посоль-
ства України в Аргентині, 
створення української бі-
бліотеки в Буенос-Айре-
сі має на меті привернення 
додаткової уваги до важ-
ливості забезпечення сво-
боди слова та думки у су-

часному світі, зокрема, в 
умовах пануючої цензу-
ри в Російській Федерації, 
розформування бібліоте-
ки української літератури 
в Москві та свавільного за-
судження російською сто-
роною її екс-директорки 
Н.Шаріної до 4 років умов-
ного ув’язнення.

«Ми не можемо бути бай-
дужими свідками порушень 
прав братської інституції. 
Тому ми вирішили створи-
ти українську бібліотеку, яка 
слугуватиме нагадуванням 
про цей кричущий акт цен-
зури», — зазначив Дирек-

тор Національної бібліоте-
ки Аргентинської Республі-
ки А.Мангель.

Виступаючи на  урочис-
тостях, посол України в Ар-
гентині Юрій Дюдін подя-
кував аргентинській сто-
роні за ініціативу відкрит-
тя Української бібліотеки 
та за підтримку України в 
умовах гібридної агресії 
Російської Федерації проти 
нашої держави. Керівник 
дипустанови наголосив на 
важливості забезпечення 
демократичними країнами 
прав національних меншин 
на вільний розвиток своєї 

мови, літератури та куль-
тури, подякувавши Арген-
тині за те, що вона прийня-
ла українську громаду на 
своїй землі 120 років тому 
і створила належні умови 
для її розвитку.

Зазначається, що це-
ремонія завершилася ви-
ступом Капели бандурис-
тів ім. Тараса Шевченка 
та передачею Українським 
культурним товариством 
«Просвіта», яке виступи-
ло співорганізатором за-
ходу, книжок для поповне-
ння фондів новоствореної 
української бібліотеки.

У Буенос-Айресі відкрилася українська 
бібліотека

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ГРАНДПАРАД. Четвер-
тий спортивний ярмарок 
«Харків — спортивна сто-
лиця», що відбувся в облас-
ному центрі, ознаменував-
ся новим рекордом Украї-
ни — «Наймасовіша демон-
страція елементів з тхек-
вондо». У масштабному ви-
довищі біля головної сцени 
центрального парку взяли 
участь 2 тисячі й один тхек-
вондист різного віку та їхні 
тренери. Встановлений ре-
корд за фіксували представ-
ники Національного реєстру 
рекордів. 

«Для нас украй важливо, 
щоб наші діти і молодь займа-
лися спортом і саморозвит-
ком, а завдання міста — ство-
рювати для цього всі умо-
ви»,  — зазначив, отримую-
чи почесний диплом та вру-
чаючи міські відзнаки активіс-
там, перший  заступник Хар-

ківського міського голови Ігор 
Терехов.

Після головного дійства 
відбувся масштабний парад 
спортивних федерацій міста. 
Для гостей ярмарку спортс-
мени підготували видовищ-
не шоу — масовий виступ за 
участю акробатів, гімнасток, 

представників бальних танців, 
черлідінгу та воркауту.

Усього в ярмарку спор-
ту, який розмістився на кіль-
кох локаціях, взяли участь 60 
спортивних федерацій Харко-
ва і 25 міських спортивних ор-
ганізацій. На центральній алеї 
проходила презентація спор-

тивних клубів, організацій, а 
також кращих міських фітнес-
клубів. Бажаючі мали змогу  
ознайомитися з їхніми досяг-
неннями та записатися у впо-
добані клуби і секції.

На спортивних майданчи-
ках відбулися турніри з міні-
футболу, волейболу, тенісу, в 
яких позмагалися всі бажаю-
чі. У зоні бойових єдиноборств 
пройшли показові виступи з 
таких видів спорту, як кем-
по, ушу, кікбоксинг, муей-тай, 
дзюдо та інші.

«Завдання ярмарку —  пре-
зентувати харків’янам  спор-
тивні федерації, щоб люди 
спробували свої сили в тому 
чи тому виді спорту. Варто за-
значити, що  представлені не 
лише традиційні види спорту, а 
й незвичні для Харкова. Примі-
ром  федерація бейсболу, аме-
риканського футболу і дебер-
цу», — наголосив  директор 
департаменту у справах сім’ї, 
молоді та спорту Харківської 
міськради Олексій Чубаров.

Харківський ярмарок «продає»  
спортивне завтра

Київ б’є температурні 
рекорди

ЛІТНЯ ОСІНЬ. За даними спостережень метеостанції Централь-
ної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 17 верес-
ня у Києві було побито два температурні рекорди з 1881 року для цьо-
го дня.

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерва-
торії  «А саме, температура після полудня піднялась до +30,9°С, що 
на 2,4°С вище попереднього максимального значення 1939 року, крім 
цього середньодобова температура досягла +21,7°С, таким чином пе-
ревищивши рекордне значення 1909 року на 0,1°С», — йдеться у по-
відомленні.

Водночас ніч на 18 вересня у Києві стала найтеплішою за 137 років 
спостережень, бо температура не опустилась нижче +18,6°С, що на 
2,4°С тепліше, ніж це було у 1939 році.

Троянди й формування 
громад

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ПРЕКРАСНЕ І КОРИСНЕ. У Добропіллі на Донеччині у вересні про-
ходить конкурс «Добропілля — місто троянд», організований за спри-
яння міської ради та тутешньої ініціативної групи «Клумбний рух». 
Участь у ньому беруть об’єднання мешканців багатоповерхових бу-
динків, що беруться облаштувати у дворах клумби і далі доглядати-
муть за квітами. Всі подані заявки розгляне незалежна комісія і за її 
висновком визначать 30 будинків-переможців, які отримають від 20 до 
50 саджанців троянд, а як  бонус — ще й ялинки, що у кожному дво-
рі стануть доречними під час новорічних свят. Задля цього організа-
тори конкурсу вже домовилися із розплідником у Покровську на заку-
півлю 1000 саджанців троянд, які невдовзі стануть справжньою окра-
сою міста. Втім, виявляється, мета ініціативи не тільки створення сим-
патичних клумб із квітами. «Висадка троянд і озеленення міста це ду-
же потрібна справа, однак ще однією метою є намагання об’єднати 
людей довкола спільної справи, сприяння утворенню громад і вста-
новлення нормального діалогу між місцевою владою і людьми», — 
каже засновник «Клумбного руху» в Добропіллі Марина Кучеренко. 

Прикметно, що згадана добра справа, що стала поєднанням краси-
вого й корисного, знайшла солідну підтримку серед мешканців міста: 
кількість бажаючих взяти участь у конкурсі була такою великою, що 
терміни подачі заявок навіть вирішили подовжити.       

Юні гімнастки власним прикладом закликають однолітків 
до гуртків і секцій
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