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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ІЛЬМІ УМЕРОВ:
«Боротьба 

кримськотатарського 
народу за свої права  
і свободи — це наш 

внесок у відновлення 
територіальної 

цілісності України».
Заступник голови Меджлісу кримськотатарського 
народу про право гідно жити на своїй Батьківщині 

В’їжджати краще  
за правилами 

ПЕРЕТИН КОРДОНУ. З початку 2017 року понад 1,3 тисячі іно-
земних громадян заборонили в’їзд в Україну за порушення поряд-
ку відвідування окупованої Росією Автономної Республіки Крим. 
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби 
України. «З початку року вже складено понад дві тисячі адміністра-
тивних протоколів за ст. 204-2 відповідного кодексу за порушення 
порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїз-
ду з неї. Крім того, ухвалено понад 1300 рішень про заборону в’їзду 
в Україну іноземним громадянам за такі порушення, зокрема май-
же сотні артистам і діячам культури», — йдеться у відомчому пові-
домленні.

На даний час за результатами моніторингу виокремлено понад 
вісім сотень осіб, які, можливо, перебували на тимчасово окупова-
ній території півострова.

У Держприкордонслужбі нагадали, що в разі порушення інозем-
цями правил перетину адмінкордону з АР Крим їм, відповідно до 
чинного законодавства, не дозволено в’їзд та ухвалюють рішення 
про заборону в’їзду в Україну.

15,2 млрд м3

природного газу передбачено видобути 
за підсумками 2017 року з українських 

родовищ   
МАЙБУТНЄ. 270 юних науковців нагородили стипендіями 
Президента України

Як залишити в Україні 
найталановитіших

4

6 7
ІНФРАСТРУКТУРА

 
На Донеччині під час 
ремонту автошляхів  
дедалі активніше 
використовують 
сучасні технології

Досвідом непростих, але 
ефективних реформ, завдяки яким 
країна може подолати економічну 
кризу, з читачами «УК» ділиться 
Президент Бразилії Мішел Темер

УКРАЇНА І СВІТ 

Переселенці: кожен десятий — на Київщині
ГОСТРА ТЕМА. Все ще не рівні серед рівних

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Нині їх майже 2 мільйони — 
людей, яким від початку во-

єнних дій на сході країни й анек-
сії Криму довелося покинути до-
мівки. Вони могли б стати біжен-
цями, шукати захисту і притул-
ку від війни в інших країнах. Та 

більшість з них обрали Батьків-
щину. Перемістилися на її тери-
торії лише далі від епіцентру бо-
йових дій або окупації.

Найбільше їх переїхали в об-
ласті, які межують з Донеччи-
ною і Луганщиною, — на Дніпро-
петровщину й Харківщину. Про-
те й до столиці та області їх при-
було чимало: близько 230 тисяч, 

тобто кожен десятий. Із Криму 
переселенців менше, ніж з Дон-
басу (на 2 мільйони — лише 50 
тисяч), з яких столиця прихис-
тила понад 10 тисяч.

З якими проблемами й до-
сі доводиться стикатися цим 
людям щодня і про шля-
хи їх розв’язання «Урядовому 
кур’єру» розповів голова прав-

ління громадської організації 
«Кримська діаспора» Анатолій 
Засоба. Попри назву, організація 
об’єднує не лише вимушених пе-
реселенців з Криму. Понад 80% з 
15 тисяч членів організації пере-
містилися на Київщину саме зі 
сходу.

За словами експерта, найбіль-
ша проблема полягає в тому, що 

не всі владні структури нала-
штовані на плідну роботу з інте-
грації цих людей у нові громади. 
Дехто й досі міркує, що ось скін-
читься війна — й усі переселен-
ці повернуться до своїх домівок. 
Їм потрібно буде реінтегрувати-
ся. Тож навіщо створюва-
ти для них гідні умови там, 
куди вони перемістилися? 5
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ДОКУМЕНТИ
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт 
Кринички, вул. Виконкомівська, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

28.11.2017 о 09:00 до Залогін Руслан Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 52342, Дніпропе-
тровська обл., Криничанський р-н, с. Маломихайлівка, вул. Ленінградська, буд. 24) справа № 178/1227/17, 
суддя Лісняк В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде роз-
глянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Малинський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 11603, Житомирська обл., м. Малин, 
пл.Соборна, 6а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

28.11.2017 о 09:00 до Лось Олександр Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 11601, Житомир-
ська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, буд. 26а, кв. 32) справа № 283/1934/17, суддя Міхненко С. Д.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде роз-
глянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Посвідчення «Учасника бойових дій» 
серія АБ № 594478, видане Головним 

управлінням персоналу 
Генерального штабу Збройних Сил 
України на ім’я Станко Олександра 

Олександровича, вважати недійсним 
у зв’язку з викраденням.

Богодухівський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 62100, Харківська обл., м. Богодухів, майдан Кірова, 17) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

28.11.2017 о 09:15 до Вишняк Світлана Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 62100, Харківська обл., м.Богодухів, 
вул. Миколи Островського, буд. 1) справа № 613/581/17, суддя Шалімов Д. В.

28.11.2017 о 09:00 до Конотоп Олександр Борисович (останнє відоме місце реєстрації: 62103, Харківська обл., м. Бого-
духів, вул. Суворова, буд. 8) справа № 613/122/17, суддя Шалімов Д. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його  
відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

      З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

В провадженні Якимівського районного суду Запорізької області перебуває цивільна справа за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Сидорова Григорія Олександровича про стягнення заборгованості.

Якимівський районний суд Запорізької області викликає Сидорова Григорія Олександровича в судове засідання 28 лис-
топада 2017 року о 08.30 для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Сидорова Григорія Олександро-
вича про стягнення заборгованості, яке відбудеться за адресою Якимівського районного суду Запорізької області: Запорізь-
ка область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та докази їх підтвердження. У випадку неявки відпові-
дача в судове засідання та неповідомлення суду про причини неявки позов буде розглянутий за його відсутністю за наяв-
ними в матеріалах справи доказами.

Суддя Федорець С. В.

Приморський районний суд м. Маріуполя (адреса суду: 87525, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Будівельни-
ків, 52 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

 28.11.2017 о 08:00 до Малюта Олександр Федорович (останнє відоме місце реєстрації: 87510, Донецька обл.,  
м. Маріуполь, вул. Північна, буд. 34) справа № 266/3966/17, суддя Курбанова Н. М.

05.12.2017 о 09:30 до Ніколаєва Валентина Євгенівна (останнє відоме місце реєстрації: 87501, Донецька обл.,  
м. Маріуполь, вул. Котовського, буд. 107, кв. 5) справа № 266/4156/17, суддя Митрофанова Є. Г.

05.12.2017 о 09:40 до Данілова Олена Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 87533, Донецька обл.,  
м. Маріуполь, вул. Просторна, буд. 44) справа № 266/4150/17, суддя Митрофанова Є. Г.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за 
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Горностаївський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 74600, Херсонська обл., смт Горностаївка, вул. Торгова, 
10) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

28.11.2017 о 09:00 до Жевлаков Віктор Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 74641, Херсонська обл., Горнос-
таївський р-н, с. Миколаївка, вул. Польова, буд. 31) справа № 655/705/17, суддя Посунько Г. А.

05.12.2017 о 09:00 до Унгер Юлія Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 74620, Херсонська обл., Горностаївський 
р-н, с. Красне, вул. Партизанська, буд. 33) справа № 655/714/17, суддя Посунько Г. А.

28.11.2017 о 09:00 до Домрачова Оксана Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 74611, Херсонська обл., Гор-
ностаївський р-н, с. Маринське, вул. Ювілейна, буд. 11) справа № 655/707/17, суддя Посунько Г. А.

 11.12.2017 о 09:00 до Кравченко Тетяна Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 74617, Херсонська обл., Горностаїв-
ський р-н, с. Братолюбівка, вул. Ударна, буд. 32) справа № 655/725/17, суддя Посунько Г. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його  
відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо розвитку 
лісового господарства, раціонального 

природокористування та збереження об’єктів 
природно-заповідного фонду

З метою забезпечення сталого природокористування, розвитку лісів, удо-
сконалення системи державного управління у сфері охорони, захисту, вико-
ристання та відтворення лісових насаджень, ведення лісового господарства, а 
також збереження цінних природних комплексів та екосистем, розвитку запо-
відної справи ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Кабінету Міністрів України:
1) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти 

щодо:
а) удосконалення системи фінансування та розвитку лісового та водного 

господарства, зокрема, шляхом створення державного фонду розвитку лісово-
го господарства та державного фонду розвитку водного господарства, визна-
чивши джерела їх наповнення та напрями спрямування коштів, у тому числі пе-
редбачивши можливість зарахування до таких фондів відповідно рентної плати 
за спеціальне використання лісових ресурсів та рентної плати за спеціальне ви-
користання води, — до 1 грудня 2017 року;

б) удосконалення системи державного природоохоронного контролю та мо-
ніторингу стану навколишнього природного середовища — до 1 березня 2018 
року, передбачивши:

запровадження з урахуванням європейського досвіду нових підходів щодо 
здійснення державного природоохоронного контролю та моніторингу, а також 
посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища;

розширення повноважень громадських інспекторів з охорони довкілля у га-
лузі державного природоохоронного контролю, зокрема залучення їх до здій-
сненні моніторингу стану навколишнього природного середовища;

делегування органам місцевого самоврядування окремих повноважень з 
державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сфері охоро-
ни навколишнього природного середовища, раціонального використання, від-
творення і охорони природних ресурсів, зокрема здійснення контролю за до-
держанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду місце-
вого значення;

в) розвитку природно-заповідної справи та збереження особливо цінних 
природних територій — до 1 червня 2018 року, передбачивши:

збереження природних оселищ та рідкісних і зникаючих в Європі видів при-
родної флори і фауни, встановлення системи моніторингу природоохоронного 
статусу таких оселищ та видів природної флори і фауни;

спрощення порядку надання (відведення) земельних ділянок державної та 
комунальної власності в постійне користування установам природно-заповід-
ного фонду;

встановлення єдиних вимог до змісту проектів створення територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду України;

чітке розмежування та усунення дублювання повноважень органів виконав-
чої влади з видачі документів дозвільного характеру щодо спеціального вико-
ристання природних ресурсів у межах територій природно-заповідного фонду;

2) ужити комплексних заходів щодо розвитку лісового господарства, підви-
щення екологічного та економічного потенціалу лісів, а також охорони, захисту 
та відтворення лісових насаджень, зокрема:

а) затвердити програму «Ліси України – 2030»;
б) забезпечити проведення з урахуванням кращої світової практики націо-

нальної інвентаризації лісового фонду України;
в) активізувати роботу з відтворення лісів, у тому числі збільшення їх площ, 

залісення не придатних для господарського використання угідь, прибережних 
смуг водойм, створення економічних стимулів щодо розширеного відтворення 
лісів та підвищення ефективності лісогосподарської діяльності;

г) забезпечити впровадження нових механізмів державного управління у 
сфері лісового господарства, у тому числі розмежування повноважень щодо 
здійснення державного контролю та господарювання;

ґ) підвищити ефективність ведення лісового господарства, не допускаючи 
при цьому обмеження управлінської та фінансово-економічної самостійності 
державних лісогосподарських підприємств;

д) визначити стратегічні напрями розвитку деревообробної промисловості в 
Україні з метою створення вітчизняної продукції з великою доданою вартістю в 
умовах інтеграції до європейського ринку та за результатами аналізу розвитку 
лісового господарства та деревообробної промисловості в період дії тимчасо-
вої заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді;

е) забезпечити впровадження центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері лісового господарства, єдиної державної 
системи електронного обліку деревини, у тому числі підтвердження походжен-
ня деревини, з урахуванням європейських норм та стандартів;

є) забезпечити належну конкуренцію суб’єктів господарювання в процесі 
проведення аукціонів із продажу необробленої деревини;

ж) забезпечити відкритість інформації про видані спеціальні дозволи на ви-
користання лісових ресурсів, зокрема лісорубні квитки та лісові квитки, а та-
кож інформації про зміну цільового призначення земельних ділянок лісово-
го фонду;

з) ужити вичерпних заходів щодо недопущення масового всихання хвойних 
лісових насаджень від пошкодження шкідниками та хворобами, у тому числі 
вдосконалити систему профілактики, оздоровлення та розширеного відтворен-
ня лісів, передбачати відповідне щорічне фінансування таких заходів;

и) забезпечити державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки лі-
сового фонду, що перебувають у користуванні державних лісогосподарських 
підприємств;

і) забезпечити збереження фахового потенціалу та матеріально- технічної 
бази державної лісової охорони щодо проведення протипожежних заходів, га-
сіння лісових пожеж, реалізації інших заходів з охорони лісів;

3) забезпечити реформування системи державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища:

а) прискорити практичну реалізацію положень Концепції реформування сис-
теми державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 
травня 2017 року № 616;

б) створити загальнодержавну інтегровану інформаційно-аналітичну сис-
тему про результати здійснення державного природоохоронного контролю та 
моніторингу стану навколишнього природного середовища, у складі якої забез-
печити функціонування єдиного електронного реєстру актів, складених за ре-
зультатами здійснення заходів з державного нагляду (контролю) у сфері охо-
рони навколишнього природного середовища;

4) забезпечити здійснення комплексу заходів щодо охорони і збереження 
особливо цінних природних територій та об’єктів, розвитку заповідної справи, 
а саме:

а) розробити і затвердити до 1 вересня 2018 року національний план заходів 
із розвитку заповідної справи з урахуванням міжнародних зобов’язань Украї-
ни у цій сфері;

б) забезпечити реалізацію положень Рамкової конвенції про охорону та ста-
лий розвиток Карпат та Протоколів до неї, у тому числі прискорити вирішення в 
установленому порядку питання щодо визначення належності лісових терито-
рій до пралісів, квазіпралісів з метою дальшого їх заповідання;

в) активізувати міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишньо-
го природного середовища, розвитку заповідної справи, у тому числі забезпе-
чити вирішення питань щодо:

участі України у формуванні мережі водно-болотних угідь міжнародного 
значення, створення транскордонних природоохоронних територій і екокори-
дорів та провадження спільної діяльності в їх межах;

розроблення та затвердження плану заходів, спрямованих на збереження  
і розвиток української частини природного об’єкта Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи»;

г) забезпечити оформлення прав користування земельними ділянками тери-
торій та об’єктів природно-заповідного фонду, завершення робіт щодо відве-
дення земельних ділянок установам природно-заповідного фонду, прискорити 
передачу земельних ділянок лісового фонду в постійне користування біосфер-
ним та природним заповідникам, національним природним паркам;

ґ) активізувати роботу щодо підготовки та внесення в установленому поряд-
ку пропозицій щодо розширення мережі територій природно-заповідного фон-
ду;

д) здійснити заходи щодо посилення спроможності установ природно-запо-
відного фонду, зокрема:

розглянути питання щодо розширення переліку платних послуг, які можуть 
надаватися установами природно-заповідного фонду, а також залучення ко-
штів міжнародної технічної допомоги та приватних партнерів;

ужити заходів щодо посилення охорони територій та об’єктів природно-за-
повідного фонду, у тому числі шляхом покращення матеріально-технічного за-
безпечення служб державної охорони природно-заповідного фонду України;

е) актуалізувати рекреаційну, наукову та освітню діяльність у сфері охорони 
довкілля, забезпечити створення циклу науково-популярних фільмів «Заповід-
на Україна» з відображенням у них унікальності української природи та форму-
вання привабливого туристичного та рекреаційного іміджу України;

5) передбачити під час доопрацювання проекту закону про Державний бю-
джет України на 2018 рік та під час розроблення проектів законів про Держав-
ний бюджет України на наступні роки видатки на:

фінансування у 2018 році дольової участі України в міжнародних проектах 
із проведення протипаводкових робіт на транскордонних водах Закарпаття, що 
реалізуються, в тому числі, за рахунок коштів Європейського Союзу;

реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища, формування мережі лабораторій моні-
торингу стану довкілля та оновлення їх матеріально-технічного забезпечення;

належне фінансування заходів із ведення лісового господарства, охорони і 
захисту лісів, а також заходів зі створення, утримання та розвитку природних, 
біосферних заповідників, національних природних парків, інших установ при-
родно-заповідного фонду України;

6) посилити контроль за додержанням законодавства щодо використання та 
охорони лісів, покращити взаємодію органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування та правоохоронних органів з метою належного розсліду-
вання правопорушень, пов’язаних із незаконною порубкою лісу, у тому числі на 
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:
1) активізувати роботу з розширення мережі територій та об’єктів природ-

но-заповідного фонду місцевого значення для забезпечення збереження біо-
різноманіття в регіонах;

2) забезпечити розроблення регіональних програм щодо здійснення роз-
чистки та регулювання русел річок, насамперед річок Карпатського регіону, 
поліпшення екологічного стану водних об’єктів з метою забезпечення захис-
ту громадян, населених пунктів від шкідливої дії вод, а також підтримання ста-
більності русел річок;

3) забезпечити розроблення регіональних програм, спрямованих на забез-
печення ефективної охорони, належний захист, раціональне використання та 
відтворення лісів.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 листопада 2017 року
№ 381/2017

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 листопада 2017 р. № 876 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 23 квітня 2014 р. № 117

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 

«Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповують-
ся за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916, № 90,  
ст. 2581; 2015 р., № 38, ст. 1143, № 94, ст. 3206, № 101, ст. 3479; 2016 р., № 92, 
ст. 2997, № 97, ст. 3166; 2017 р., № 2, ст. 41, № 14, ст. 397, № 47, ст. 1465, № 83, 
ст. 2543, № 84, ст. 2568) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 листопада 2017 р. № 876

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету  

Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117
1. У пункті 1:
1) у підпункті 5: 
абзац дев’ятий виключити;
доповнити підпункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:
«товарів, робіт і послуг, пов’язаних з інформаційно-аналітичним та органі-

заційним забезпеченням діяльності Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни;».

У зв’язку з цим абзаци десятий — чотирнадцятий вважати відповідно абза-
цами одинадцятим — п’ятнадцятим;

2) підпункт 6 викласти в такій редакції:
«на строк не більше 24 місяців — спеціального обладнання і устаткування, 

необхідного для розроблення і виготовлення озброєння, військової та спеці-
альної техніки для потреб Збройних Сил України та інших військових форму-
вань, робіт з реконструкції наявних та будівництва нових об’єктів, передбаче-
них заходами Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 травня 2017 р. № 366-6, та Програми, затвердженої постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 197-3, якщо розмір такої опла-
ти не перевищує 80 відсотків їх вартості, — з урахуванням результатів роз-
гляду Міжвідомчою комісією з питань оборонно-промислового комплексу.».

2. Абзац перший пункту 2 після слів «військових формувань» доповни-
ти словами і цифрами «, робіт з реконструкції наявних та будівництва нових 
об’єктів, передбачених заходами Програми, затвердженої постановою Кабі-
нету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 366-6, та Програми, затвер-
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 197-
3, закупівлю товарів, робіт і послуг, пов’язаних з інформаційно-аналітичним 
та організаційним забезпеченням діяльності Ради національної безпеки і обо-
рони України».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 листопада 2017 р. № 795-р 
Київ

Про перейменування  
Дніпродзержинського водосховища

Перейменувати Дніпродзержинське водосховище на Кам’янське водосховище.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 листопада 2017 р. № 824-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною 
Радою України Торговельної угоди  

між Урядом України  
та Урядом Королівства Таїланд

Подати на ратифікацію Верховною Радою України Торговельну угоду між 
Урядом України та Урядом Королівства Таїланд, вчинену 5 червня 2017 р.  
у м. Бангкоку.

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 
відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну 

пропозицію пам’ятника борцям за незалежність України  
(далі – конкурс)

І. Замовник конкурсу: Черняхівська селищна рада.
ІІ Організатор конкурсу: виконавчий комітет Черняхівської селищної ради.
ІІІ Тема конкурсу: створення пам’ятника борцям за незалежність України в цен-

тральній частині на майдані Рад в смт Черняхів Житомирської області, враховую-
чи містобудівну ситуацію районного центру.

IV Термін проведення конкурсу: 
Відкритий конкурс проводиться в один тур.
Оголошення конкурсу – 10 листопада 2017 року.
Термін подачі конкурсних проектів для участі в конкурсі – 01 червня 2018 року.
Робота журі, оголошення результатів конкурсу – до 15 червня 2018 року.
V. Тези програми конкурсу:
Мета конкурсу: виявлення кращої планувальної, пластичної і естетично-худож-

ньої концепції пам’ятника борцям за незалежність України.
Завдання конкурсу: пошук кращої концептуальної ідеї високомистецького ар-

хітектурно-пластичного вирішення пам’ятника борцям за незалежність України.
Конкурсні пропозиції мають враховувати:
•  співмасштабність пам’ятника з існуючою забудовою, благоустроєм приле-

глих територій;
• візуальне сприйняття пам’ятника у нічний час;
•  виконання пам’ятника з довговічних матеріалів (бронза, граніт, природні ка-

мені тощо). У виконанні скульптурної композиції перевага надається бронзі, 
як пластичному та довговічному матеріалу.

Склад та вимоги до конкурсних матеріалів.
Для участі в конкурсі проектні пропозиції щодо створення пам’ятника необхід-

но подавати у такому обсязі:
генеральний план пам’ятника (М 1:500);
плани, фасади пам’ятника (М 1:50);
розгортки пам’ятника (М 1:100);
містобудівний макет пам’ятника (М 1:200);
модель пам’ятника висотою 30,0 см;
візуалізація пам’ятника.
Графічні матеріали подаються на 4-х планшетах розмірами 1,2 х 0,8 м. Об-

сяг пояснювальної записки – не більше 2-х сторінок друкованого тексту (фор-
мат А-4).

Спосіб графічної подачі матеріалів повинен відповідати можливостям чорно-
білого або однотонного відтворення проектів.

VI. Вимоги до професійного рівня учасників.
Для участі у конкурсі запрошуються фахівці або авторські колективи фахівців 

– дипломованих професійних архітекторів та скульпторів, а також студенти архі-
тектурних і художніх навчальних закладів.

Участь у конкурсі іноземних архітекторів та скульпторів, студентів закордонних 
архітектурних і художніх навчальних закладів, а також осіб без відповідної архі-
тектурно-художньої освіти не забороняється.

Кількість конкурсних проектів від одного автора (авторського колективу) не 
обмежується.

VII. Умови реєстрації учасників конкурсу.
Попередня реєстрація бажаючих взяти участь у конкурсі не проводиться.
VIII. Реєстраційний внесок для участі в конкурсі не вимагається.
ІХ. Премії конкурсу.
Для відзначення кращого проекту конкурсу встановлюється премія в розмі-

рі 50000 грн.
Х. Склад журі конкурсу:
1. Бабицький Іван Васильович - голова Черняхівської селищної ради;
2. Бовсунівський Іван Павлович - голова Черняхівської районної ради (за зго-

дою);
3. Жилінський Микола Іванович - перший заступник голови Черняхівської ра-

йонної державної адміністрації (за згодою);
4. Кондратюк Василь Іванович - голова Житомирської обласної організації На-

ціональної спілки художників України, заслужений художник України (за згодою);
5. Тишкевич Тарас Леонідович - архітектор ТОВ «Сервісний центр нерухомос-

ті» (за згодою);
6. Мединський Віктор Христофорович - заступник директора департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства 
Житомирської облдержадміністрації (за згодою);

7. Коваленко Леонід Іванович - директор філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у 
Житомирській області (за згодою);

8. Плотко Олександр Семенович - заслужений архітектор України (за згодою);
9. Руденко Сергій Іванович - директор КП «Облархпроект» Житомирської об-

ласної ради (за згодою);
10. Самінін Микола Іванович - архітектор (за згодою);
11. Морозюк Артем Васильович - завідувач сектору містобудування та архі-

тектури Черняхівської районної державної адміністрації, районний архітектор (за 
згодою);

12. Гринь Павло Сергійович - завідувач сектору культури Черняхівської район-
ної державної адміністрації, депутат Черняхівської селищної ради (за згодою);

13. Коритко Юрій Володимирович - голова громадської організації «Бойове 
братство ветеранів АТО Черняхівщини» (за згодою);

14. Ярошук Михайло Васильович - директор ПП «Промінь» (за згодою);
15. Осадчук Олександр Миколайович - депутат Черняхівської селищної ради 

(за згодою);
16. Жегунов Олександр Михайлович - член Національної спілки художників 

України (за згодою);
 17. Таранченко Віктор Олександрович - заслужений художник України (за зго-

дою).
ХІ. Отримання конкурсної документації.
Учасники, які бажають взяти участь у конкурсі, отримують конкурсну докумен-

тацію, яка складається з Програми та Умов конкурсу, у виконавчому комітеті Чер-
няхівської селищної ради відповідно до діючого порядку.

ХІІ. Місце і дата подання конкурсних проектів.
Конкурсні проекти для участі в конкурсі подаються до 16.00 год. 01 червня 

2018 року поштовим відправленням або особисто на адресу Організатора конкур-
су: 12301, майдан Рад, 2, смт Черняхів, Житомирська область. Деталі будуть ви-
кладені в Конкурсній документації.

ХІІІ. Зобов’язання замовника конкурсу щодо подальшого використання проек-
ту, який отримає премію.

Переможець конкурсу отримає право на подальше проектування пам’ятника та 
на його виконання у матеріалі.

Якщо журі не визнало жодний проект таким, який може бути рекомендова-
ний для подальшої реалізації, замовник звільняється від зобов’язань перед пе-
реможцем конкурсу щодо замовлення на подальшу розробку проектно-кошто-
рисної документації.

Проекти-переможці конкурсу переходять у власність Черняхівської селищної 
ради, а всі інші можуть бути забрані авторами упродовж 30 днів після оголошен-
ня підсумків конкурсу.

Проекти поштою не повертаються. Після закінчення зазначеного терміну не 
витребувані авторами конкурсні проекти знищуються відповідно до складеного 
акта.

XIV. Мови конкурсу.
Конкурс проводиться українською мовою. Усі написи та друковані матеріали 

конкурсних проектів виконуються української мовою.
XV. Контактна інформація.
Замовник конкурсу:
Черняхівська селищна рада
12301, Майдан Рад, 2, смт Черняхів, Житомирська область, Україна.
тел. (04134) 4-11-46; (04134) 4-21-34.
http://chsr.gov.ua
e-mail: chernyahiv@ukr.net
Організатор конкурсу:
Виконавчий комітет Черняхівської селищної ради
12301, Майдан Рад, 2, смт Черняхів, Житомирська область, Україна.
тел. (04134) 4-11-46; (04134) 4-21-34.
http://chsr.gov.ua
e-mail: chernyahiv@ukr.net
Запитання просимо надсилати на e-mail конкурсу: chernyahiv@ukr.net

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійснюється 
спеціальне судове провадження за кримінальним провадженням щодо Онищен-
ка Івана Олександровича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України, судовий 
розгляд якого відкладено на 13.00 год. 30 листопада 2017 року.

Обвинуваченому Онищенку Івану Олександровичу необхідно з’явитись до за-
ли судового засідання № 6 Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, Донецької облас-
ті, вул. Європейська, 20 на 13.00 год. 30 листопада 2017 року та на 10.30 год. 11 
грудня 2017 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, вул. Енгель-
са, 45) розглядає цивільну справу № 2/229/1825/2017 за позовом Білокобиль-
ської Валерії Геннадіївни до Білокобильського Володимира Анатолійовича про 
позбавлення батьківських прав. Відповідач у справі Білокобильський Володимир 
Анатолійович, 18 березня 1978 року народження, (останнє місце проживання: 
м. Дружківка, Донецька обл., вул. Полєнова, 90), викликається на 28 листопа-
да 2017 р. на 14.00 годину до суду, зал судового засідання № 1 для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя А. Л. Гонтар

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут, Донецької об-
ласті, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/3638/2017 за позовною за-
явою Логвінова Валентина Олександровича до Логвінової Ольги Олександрівни 
про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Логвінова Ольга Олександрівна, останнє місце реєстра-
ції: м. Єнакієве, вул. Тухачевського, буд. 64а, викликається на 28.11.2017 року на 
08.15 годину до суду, каб № 309 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглядатися у її відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут, Донецької області, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/4554/2017 за позовною заявою Грома 
Ольги Анатоліївни до Грома Геннадія Миколайовича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Грома Геннадій Миколайович, останнє місце реєстрації: м. Зо-
ринськ, Перевальського району, Луганської області, вул. Шахтарська, буд 12, кв. 10 
викликається на 30.11.2017 року на 09.05 годину до суду, каб № 309 для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинів-
ка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/3587/17 за обвинуваченням Сойнікової Т.Д. за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачена Сойнікова Тамара Дмитрівна, 15.01.1954 р.н., зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, буд. 15, 
кв. 6, викликається до суду на 09 годину 00 хвилин 30 листопада 2017 року (корп. 
№ 1, каб. № 12), для участі у підготовчому судовому засіданні. Ухилення від явки 
на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або між-
народний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розсліду-
вання чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області зна-
ходиться кримінальне провадження № 229/3626/16-к за обвинуваченням Медве-
дєва Володимира Миколайовича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, проживаючого за адресою: До-
нецька область, м. Макіївка, вул. Черняхівського, буд. 31.

Суд викликає у судове засідання на 09 годину 45 хвилин 30 листопада 2017 
року свідка Савкова Геннадія Михайловича, який мешкає за адресою: Донецька 
область, м. Макіївка, вул. Ченяховського, буд. 33, яке відбудеться у приміщенні 
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Суддя Стадченко О. В.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Сарафінчан На-
талію Олександрівну, останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, 
вул. Ходорівська, 13, як відповідачку в судове засідання по цивільній 
справі за позовом ТзОВ «Рек Альфа» до Сарафінчан Наталії Олексан-
дрівни про стягнення заборгованості на 14.00 годину 14 грудня 2017 
року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 19.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у ва-
шу відсутність.

Суддя Смотрицький В. Г.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської об-
ласті знаходиться цивільна справа № 185/5105/17 за позовом Липовської Світ-
лани Степанівни до Чимрова Юрія Володимировича про позбавлення батьків-
ських прав.

Відповідач викликається у судове засідання на 14.00 год. 11 грудня 2017 ро-
ку у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської облас-
ті: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет  
№ 203. Суддя Гаврилов В. А.

Після опублікування оголошення в пресі, відповідач вважається повідомле-
ним про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справу бу-
де розглянуто за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. 
Миру, 5), розглядає цивільну справу 2/219/3082/2017 за позовом Дуданової Оль-
ги Геннадіївни до Дуданова Олександра Володимировича про позбавлення бать-
ківських прав. Відповідач Дуданов Олександр Володимирович (останнє відоме 
суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Соледар, вул. Маяков-
ського 2/4), викликається 05 грудня 2017 року на 10.00 годину до суду, каб 204, 
для участі в розгляді справ по суті. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позовних заяв та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за йо-
го відсутності.

Суддя Медінцева Н. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинів-
ка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/558/17 за обвинуваченням Астахової С. В. за ч. 2 ст. 110 КК України. Об-
винувачена Астахова Світлана Володимирівна, 08.11.1960 р.н., зареєстрована за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 43, ви-
кликається до суду на 10 годину 00 хвилин 30 листопада 2017 року (корп. № 1, 
каб. № 12), для участі у судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду об-
винуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є 
підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітнікова

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської облас-
ті (вул. Першотравнева, 30, м. Олександрія, Кіровоградська об-
ласть) повідомляє, що відповідачі Логвін Ганна Володимирівна, Лог-
він Володимир Геннадійович, Логвін Ірина Феліксівна та Логвін На-
талія Володимирівна, викликаються на розгляд цивільної справи  
№ 398/1839/17, провадження № 2/398/1905/17 за позовом Мельниченка Пе-
тра Афанасійовича до Логвін Г. В., Логвін В. Г., Логвін І. Ф. та Логвін Н. В. 
про визнання права власності на 1/4 частину квартири на 15.00 год. 04 груд-
ня 2017 року. У разі неявки відповідачів до суду буде ухвалено заочне рі-
шення в справі у їх відсутність.

Суддя Коліуш Г. В.

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судо-
ве засідання, яке відбудеться 30 листопада 2017 року о 13.00 годи-
ні в приміщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, 
Абраменко Марину Олександрівну, останнє відоме місце реєстрації: 
Донецька область, м. Хрестівка, вул. Шевченка, 3/4, як відповідачку по 
цивільній справі № 329/736/17 за позовом Абраменка Олексія Юрійо-
вича до Абраменко Марини Олександрівни про поділ спільного май-
на подружжя.

Суддя Н. М. Пода

В провадженні Міловського районного суду Луганської області перебуває ци-
вільна справа № 418/703/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Нешта Любові 
Миколаївни про стягнення заборгованості.

Для розгляду справи по суті, відповідачу Нешта Любові Миколаївні необхід-
но прибути о 09 годині 00 хвилин 30 листопада 2017 року у судове засідання до 
залу суду за адресою: вул. Центральна, 124, смт Мілове, Міловський район, Лу-
ганська область, у разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки слухання справи буде відкладено до 09 години 00 хвилин 
05 грудня 2017 року. У разі повторної неявки відповідача справу буде розглянуто 
за її відсутності за наявними по справі доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. О. Шовкун

Богуславський районний суд Київської області викликає Федорцова Васи-
ля Трохимовича, (останнє відоме місце проживання: с. Карабинівка, Павлоград-
ського району, Дніпропетровської області) як відповідача в судове засідання в 
цивільній справі № 358/1230/17 за позовом Федорцової Любові Дмитрівни до 
Федорцова Василя Трохимовича про визнання права власності особистої при-
ватної власності на житловий будинок з відповідними господарськими будівля-
ми і спорудами.

Судове засідання відбудеться 06 грудня 2017 року о 09 годині 30 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: Київська область, м. Богуслав, вул. І. Франка, 29а.

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

Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини неявки в судове засідан-
ня.

Суддя М. Б. Тітов

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/1351/2017 за обвинуваченням Базазієва 
Лентуна Романовича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно Єдиного державного 
реєстру досудових розслідувань за № 4 2016 01 0000000 194 від 09.09.2016 
року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче су-
дове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеть-
ся: 30.11.2017 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 31А, 513 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядну спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Гережуну Олександру Вікторовичу, 07.01.1996 р.н., 
зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: м. Луцьк, 
вул. Привокзальна, буд. 13а, кв. 96, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 
КПК України, вам необхідно з’явитися 27, 28 та 29 листопада 2017 ро-
ку, у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб. № 114 слід-
чого відділу Управління СБ України у Волинській області, до слідчо-
го Михальчука А. П., за адресою: м. Луцьк, проспект Василя Мой-
сея, буд.4, для проведення слідчих дій в рамках спеціального досу-
дового розслідування за вашою участю у кримінальному провадженні  
№ 22015030000000022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2  
ст. 109, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 295 та ч. 1 ст. 436 
КК України.

Ічнянський районний суд Чернігівської обл. (адре-
са суду: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня,  вул. Г. Ко-
валя,10) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

28.11.2017 о 14:00 до Мельник Михайло Васильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 16752, Черні-
гівська обл., Ічнянський р-н, с. Городня, вул. Підгірна 
буд. 20) справа № 733/1201/17, суддя Овчарик В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Токмацький районний суд Запорізької обл. (адре-
са суду: 71700, Запорізька обл., м. Токмак, вул. Ле-
ніна, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

28.11.2017 о 10:00 до Кононенко Сергій Вікто-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 71770,  
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Запоріжжя,  
вул. Зелена, буд. 6) справа № 328/2721/17, суддя  
Андрущенко О. Ю.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Чорнухинський районний суд Полтавської 
області оголошує про судовий розгляд ци-
вільної справи № 549/529/17, провадження  
№ 2/549/213/17, за позовом Бондар Володимира 
Степановича до Бондар Євгенія Володимировича 
про звільнення від виконання обов’язку утриму-
вати батька (останнє відоме місце проживання:  
м. Донецьк, пр. Ілліча, 80, кв. 59), який відбудеть-
ся о 13 годині 30 хвилин 28 листопада 2017 року в 
приміщенні Чорнухинського районного суду Пол-
тавської області за адресою: смт Чорнухи, Пол-
тавської області, вул. Стовпова, 12. У разі неявки 
Бондар Є. В. справа буде розглянута за його від-
сутності. Відповідач у справі зобов’язаний повідо-
мити суд про причини неявки у судове засідання.

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

Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ  МЕРЕЖІ»  
на грудень 2017 року (для території України, на якій органи державної влади   

здійснюють свої повноваження відповідно до постанови КМУ № 263 від  07.05.2015 р.  
(зі змінами) та розпорядження КМУ  № 1085-р від 07.11.2014 р. (зі змінами))

1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на грудень 2017 р.

                                                                                                                      без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас /група
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на грудень  
2017 р.(розрахована відповідно до постанови НКРЕКП  
від 19.11.2015 № 2810) (без ПДВ)

коп/кВтгод 133,387

Економічні коефіцієнти нормативних  
технологічних витрат електроенергії  
на IV квартал 2017 р. 

1 клас % 1,32

(постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 ) 2 клас % 2,97
 
2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів  
(юридичні особи та фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності) 
 

         без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника  

Роздрібні тарифи на електричну енергію,  
що відпускається для 
кожного класу споживачів, крім населення,  
на території України
відповідно до п.2 постанови НКРЕКП від 
24.04.2017 № 538  «З 01 травня 2017 року 
роздрібні тарифи на електричну енергію, що 
відпускається для кожного класу споживачів, 
крім населення, на території України, форму-
ються ліцензіатами з постачання електроенер-
гії за регульованим тарифом згідно з норма-
тивно-правовими актами НКРЕКП» )

1 клас коп/кВтгод 135,171

 

2 клас коп/кВтгод 139,309

без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Період 
часу

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Двозонні тарифи, диференційовані за періо-
дами часу (постанова НКРЕ від 20.12.01  
№ 1241 із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою НКРЕКП від  13.06.2017  
№ 763, яка була офіційно опублікована  
в газеті «Урядовий Кур’єр» 06.07.17 № 123,  
та набрала чинності з 07.07.17

1 клас
Нічний коп/кВтгод 47,310

Денний коп/кВтгод 182,481

2 клас
Нічний коп/кВтгод 48,758

Денний коп/кВтгод 188,067

Тризонні тарифи, диференційовані  
за періодами часу (постанова НКРЕ  
від 20.12.01 № 1241 із змінами  
і доповненнями, внесеними постановою 
НКРЕКП від 22.01.2015 № 37) 

1 клас
Нічний коп/кВтгод 33,793

Напівпіковий коп/кВтгод 137,874
Піковий коп/кВтгод 243,308

2 клас
Нічний коп/кВтгод 34,827

Напівпіковий коп/кВтгод 142,095
Піковий коп/кВтгод 250,756

  
3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення), затверджені постановою НКРЕКП  
від 26.02.2015 р. № 220 опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» від 25.02.2017 №37.
Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об’єктом 
оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків.

Керівник департаменту з фінансів 
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»         Ю. І. Кулик

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України Приморський район-
ний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає в судове за-
сідання як відповідача Железняка Олександра Володимирови-
ча по цивільній справі № 522\7483\17-ц за позовною заявою Пу-
блічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Железняка 
Олександра Володимировича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 20.12. 2017 року о 10 год. 30 хв. 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної особи, справа 
буде розглянута за її відсутності.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Шустову Тетяну Олександрівну, яка мешкає: Луганська об-
ласть, м. Антрацит, вул. 9 Травня 1/40, як відповідачку у судо-
ве засідання по цивільній справі № 431/4714/17 провадження 
№ 2/431/1636/17 за позовом Горєлова В. Р. до Шустової Т. О. 
про розірвання шлюбу, що відбудеться 07 грудня 2017 р. о 08.00 
год. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Ста-
робільськ, вул. Миру, 38а. У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ч. 4  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Коропський районний суд Чернігівської області (вул. Кибальчича, 12, 
смт Короп, Чернігівської області, 16200) викликає в судове засідання на 
14.30 годину 05 грудня 2017 року Заболотного Володимира Павловича, 
останнє відоме місце проживання в смт Короп, Чернігівської області, вул. 
Прорізна, 4, кв. 1 як відповідача по цивільній справі за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Чернігівобленерго» до Заболотного Володи-
мира Павловича про стягнення заборгованості.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача суд відповідно 
до вимог ст. 169 ЦПК України справу розглядатиме за наявними матеріа-
лами в заочному порядку на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. П. Грушко

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає 
в судове засідання, яке відбудеться 30 листопада 2017 року о 
09.30 годині в приміщенні Чернігівського районного суду Запо-
різької області за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, 
вул. Соборна, буд. 391, Полухіну Юлію Юріївну, зареєстровану за 
адресою: Донецька область, м. Хрестівка (Кіровське), вул. Пуш-
кіна, 8/5, як відповідачку по цивільній справі № 329/1024/17 за 
позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Полухіної Юлії 
Юріївни про стягнення заборгованості.

Суддя Н. М. Пода

Канівський міськрайонний суд викликає як відповідача Силенка Євге-
на Володимировича по справі № 697/2374/17 за позовом Силенка Воло-
димира Миколайовича до Силенка Євгена Володимировича про визнання 
особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням 
та скасування реєстрації за адресою в судове засідання, яке відбудеться 
18.12.2017 року о 09 год. 00 хв. та 19.12.2017 року о 09 год. 00 хв. в при-
міщенні суду за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Успенська, 22.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідо-
мленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки відповідача спра-
ва розглядатиметься за наявними матеріалами, на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Г. С. Русаков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає ци-
вільну справу № 233/4288/17 за позовом Мальцевої О. Р. до Мальцева 
Д. В. про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Мальцев Денис Валентинович, 11.05.1990 р.н., 
останнє відоме місце проживання якого: м. Макіївка, Донецької об-
ласті, вул. Батова, буд. 121, викликається до суду на 29 листопада 
2017 року о 08.00 годині, каб. № 19, для участі у розгляді справи.

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

Суддя О. О. Наумик

Іванівський районний суд Одеської області викликає Шульгу 
Ігоря Миколайовича, місце реєстрації проживання за адресою:  
с. Іванівка, вул. Виноградна, буд. 56, Іванівського району, Одесь-
кої області у судове засідання, яке відбудеться 07 грудня 2017 
року о 10.00 год. за адресою: смт Іванівка, вул. Центральна,  
№ 81а, як відповідача по цивільній справі за позовом Унгуряну 
Людмили Василівни про стягнення аліментів.

У разі неявки, справа буде розглядатись у відсутність відпові-
дача при заочному розгляді справи.

Суддя Тимчук Р. М.

Вінницький міський суд Вінницької області (вул. Грушевського, 17) 
повідомляє, що 18.01.2018 р. об 11.00 год. в м. Вінниця вул. Грушев-
ського 17, каб. № 7, головуючий суддя Бойко В. М., відбудеться роз-
гляд справи за позовом Цехмейструк Ніни Петрівни до Цехмейструк 
Олени Володимирівни про усунення перешкод в користуванні та роз-
порядженні майном шляхом визнання особи такою, що втратила пра-
во користування житлом.

В судове засідання викликають Цехмейструк Олену Володимирівну, 
останнє відоме місце проживання: вул. Нагірна, 19-е, кв. 1, м. Вінниця.

Явка відповідача Цехмейструк Олени Володимирівни  обов’язкова.

Втрачений Державний акт на право власності на 
земельну ділянку від 08.09.2004 р. № 10-7-02460 (КВ 
№ 123203), виданий Головним управлінням земель-
них ресурсів за адресою: провулок І. Кочерги, № 1, 
м. Київ на ім’я Мусатенко Володимира Леонідовича 
вважати недійсним.

Відповідач Гаврилов Дмитро Валерійович викликається у 
Вінницький міський суд Вінницької області (м. Вінниця, вул. 
Грушевського, 17, зал № 18) на судовий розгляд 08.12.2017 р. 
об 11 год. та 18.12.2017 р. о 14 год. 15 хв. у справі за позовом 
Гаврилової Т. Л. про позбавлення батьківських прав.

Суддя О. П. Король

Краматорський міський суд Донецької області (84000,  
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 30.11.2017 р. об 11.00 
год. розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Гро-
шевого Романа Володимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни. Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язковою.

Суддя Літовка В. В.

Дзержинський міський суд Донецької області викли-
кає Калину Сергія Анатолійовича по кримінальному прова-
дженню № 591/3415/17 як обвинуваченого у вчиненні зло-
чину за ч. 1 ст. 258-3 КК України у судове засідання, яке від-
будеться 30.11.2017 року о 09.30 годині. Явка обвинуваче-
ного обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті розглядає цивільну справу 234/15433/17 (провадження  
№ 2/234/5117/17) за позовом Дружківського дитячого бу-
динку-інтернату, діючого в інтересах малолітньої Брюхо-
вецької Владислави Олександрівни до Сафонової Світлани 
Олександрівни, третя особа: Орган опіки та піклування Друж-
ківської міської ради про позбавлення батьківських прав.

Викликається Сафонова Світлана Олександрівна, 
14.05.1969 року народження, яка мешкає за адресою: До-
нецька область, м. Макіївка, смт Н-Кринка, вул. Централь-
на 29/24, на 30 листопада 2017 року о 08 годині 00 хвилин, 
для участі у судовому засіданні, яке відбудеться в приміщен-
ні Краматорського міського суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21, каб. № 21.

Вам пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази.

Суддя А. О. Чернобай

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Мельник Вікторії Володимирівни до Мельника Ми-
хайла Михайловича про розірвання шлюбу.

Відповідач Мельник Михайло Михайлович (остання 
відома адреса: Миколаївська обл., Арбузинський район, 
с. Садове, вул. Леніна, буд. 4), викликається на 08 год. 
30 хв. 30 листопада 2017 року до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 2, для участі у розгляді спра-
ви. До розгляду справи пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі наявні дока-
зи по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача необхідно повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутності на підставі 
наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Мацишин Л. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська 
буд. 39А) розглядає позовну заяву ТОВ «Українська факто-
рингова компанія» до Єфремової Г. В., Єфремова В. М. про 
стягнення заборгованості за договором.

Відповідачі Єфремова Ганна Валеріївна, 23.12.1983 р.н., 
Єфремов Віталій Михайлович, 12.09.1983 р.н., останнє місце 
реєстрації яких: Донецька область, м. Харцизьк, м-н Ювілей-
ний, 10/102, викликаються на 12.12.2017 року о 09.30 год. 
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для 
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи про-
понується надати суду письмові пояснення та заперечення, а 
також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ву буде розглянуто у їх відсутність на підставі наявних у ній 
даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Мокроусова Сергія Дмитровича, як відповіда-
ча та Приватне акціонерне товариство «Науково-ви-
робничий центр «Трансмаш», як третю особу у ци-
вільній справі № 426/14944/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Перший український 
міжнародний банк» до Мокроусова Сергія Дмитро-
вича, третя особа на стороні відповідача, яка не за-
являє самостійних вимог на предмет спору Приватне 
акціонерне товариство «Науково-виробничий центр 
«Трансмаш» в судове засідання, яке відбудеться 04 
грудня 2017 року о 09.00 год. в приміщенні суду за 
адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
проведе розгляд справи без участі відповідача та 
третьої особи.

Суддя С. М. Скрипник

Апеляційний суд Дніпропетровської області пові-
домляє, що цивільна справа за апеляційною скаргою 
Військової частини 3017 Національної гвардії Мініс-
терства внутрішніх справ України на рішення Дні-
пропетровського районного суду Дніпропетровської 
області від 15 травня 2017 року у справі за позовом 
Ткаченко Наталії Михайлівни до Військової части-
ни 3017 Національної гвардії Міністерства внутріш-
ніх справ України, Зозюк Юрія Васильовича про від-
шкодування моральної шкоди, відкладена до роз-
гляду в апеляційному суді Дніпропетровської області  
(м. Дніпро, вул. Харківська, 13) до 20 грудня 2017 ро-
ку на 14 годину 30 хвилин.

У разі неявки сторін по справі у судове засідання, 
справу буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О. В. Лаченкова

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа № 236/3265/17 за позо-
вом Загоруйка Максима Анатолійовича до Загоруй-
ко Світлани Олександрівни, яка діє в інтересах та від 
імені Загоруйко Тетяни Максимівни, третя особа: Ор-
ган опіки та піклування Лиманської міської ради До-
нецької області, про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням.

Відповідач Загоруйко Світлана Олександрівна ви-
кликається до каб. № 12 суду на 30 листопада 2017 
року на 09 годину 00 хвилин для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча справа буде розглянута за її відсутності за наяв-
ними доказами.

Суддя Саржевська I. B.

Хорольський районний суд Полтавської області 
викликає Публічне акціонерне товариство «Страхова 
компанія «Універсальна», остання відома адреса міс-
цезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницько-
го, 48-а, як відповідача по цивільній справі за позо-
вом Ветохи Оксани Миколаївни до Публічного акціо-
нерного товариства «Київське автотранспортне під-
приємство 31061», Публічного акціонерного това-
риство «Страхова компанія «Універсальна» про від-
шкодування шкоди, завданої злочином, призначене 
на 05 грудня 2017 року о 13 годині 30 хвилин в залі 
суду за адресою: 37800, м. Хорол, вул. Незалежнос-
ті, 82, Полтавська область.

В разі неявки справа 05.12.2017 року буде розгля-
датися за відсутності відповідача на підставі наявних 
у справі доказів.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовною заявою ПАТ «Державний ощадний банк України» до 
Валяс Валентина Вікторовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Валяс Валентин Вікторович (зареєстрований 
за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Полководчеська, 10/34), 
викликається на 28 листопада 2017 року на 11.30 год. до су-
ду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, ви-
кликається в суд через оголошення у пресі. З опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідач вважається повідо-
мленим про час і місце розгляду справи.

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

Суддя М. М. Скиба

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Крук Сергія Миколайовича, як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/11317/17 за позовною заявою Крук Миколи Ан-
дрійовича до Крук Сергія Миколайовича про визнання особи такою, 
що втратила право на користування житловим приміщенням, що відбу-
деться 30 листопада 2017 року о 16.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

У провадженні Першотравенського міського суду Дніпропетровської області знахо-
диться цивільна справа за позовом Кондрашової Крістіни Русланівни до Кондрашова 
Дмитра Олександровича про розірвання шлюбу. Судовий розгляд справи призначено 
на 10 годину 00 хвилин 29 листопада 2017 року у приміщенні Першотравенського місь-
кого суду за адресою: Дніпропетровська область, місто Першотравенськ, вул. Шахтар-
ської Слави, буд. 16. Суддя Кривошея С. С., тел. (05633) 7-05-01.

Суд викликає як відповідача Кондрашова Дмитра Олександровича, останнє відоме 
місце проживання за адресою: вул. Плеханова, буд. 17, місто Конотоп Сумської області. 
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа розглядатиметься за наявними ма-
теріалами у заочному порядку.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, пові-
домляє, що 18 жовтня 2017 року по цивільній справі № 426/11466/17 
за позовною заявою Пастухова Ігоря Олександровича до Кривоного-
вої Лілії Олександрівни про позбавлення батьківських прав та стягнен-
ня аліментів на утримання неповнолітньої дитини, третя особа: Сватів-
ська міська рада Луганської області, було винесене заочне рішення про 
часткове задоволення позовних вимог позивача.

Суддя Л. М. Осіпенко

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає як відповідача 
Сніжнянську міську раду Донецької області, юридична адреса: Донецька область, 
м. Сніжне, вул. Леніна, 39, в судове засідання, яке призначене на 12 годину 00 хви-
лин 08 грудня 2017 року, для розгляду цивільної справи № 319/1467/17 за позо-
вом Галкіної Тетяни Олексіївни, в особі представника за довіреністю Галкіна Ми-
коли Івановича, до Сніжнянської міської ради Донецької області, третя особа дер-
жавний нотаріус Третьої Дніпровської державної нотаріальної контори Крупська 
Л. В., про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спад-
щини, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак, Більмаць-
кого району Запорізької області.

Суддя В. О. Мальований

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Крук Катерину 

Сергіївну на розгляд справи за позовом Нечипорук Алли Олександрів-

ни до Крук Катерини Сергіївни про визнання особи такою, що втрати-

ла право користування жилим приміщенням із зняттям з реєстрації на 

18 грудня 2017 р. о 09 год. 45 хв. за адресою: м. Житомир, майдан Со-

борний, 1, каб. 327.

Суддя Р. А. Галасюк

Канівський міськрайонний суд викликає як відповідачку Лозу Уляну Єв-
генівну по справі № 697/2013/17 за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Порше Мобіліті» до Лози Уляни Євгенівни про стягнення за-
боргованості та збитків відповідно до кредитного договору в судове засідан-
ня, яке відбудеться 11.12.2017 року о 09 год. 00 хв. та 13.12.2017 року о 09 
год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Черкаська обдасть, м. Канів, вул. 
Успенська, 22.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідо-
мленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справа 
розглядатиметься за наявними матеріалами, на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Льон
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Україна 
Другий Проект з передачі електроенергії (ППЕ-2) 

Програмне забезпечення для впровадження Інформаційної системи 
управління (Система управління активами (IAMS) 

Кредит № 8462-UA  
Запрошення до торгів №: UE/6

1. Цьому Запрошенню до участі в торгах передує Загальне повідомлення 
про закупівлю за даним проектом, яке було опубліковано 13 липня 2015 року в 
UNbusinessonline, 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 
Другому Проекту з передачі електроенергії та має намір використати частину ко-
штів цього кредиту для платежів за договором(ами), укладеними в результаті да-
ної закупівлі «Програмне забезпечення для впровадження Інформаційної систе-
ми управління (Система управління активами (IAMS)».

3. Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» 
виконує роль агента по впровадженню проекту та запрошує надати запечатані 
тендерні пропозиції від правомочних учасників торгів на поставку та впроваджен-
ня Інформаційної системи управління.

4. Торги будуть проводитися з використанням процедури міжнародних кон-
курсних торгів (МКТ) відповідно до керівних положень Світового банку: Закупів-
лі за позиками МБРР та кредитами МАР, виданих в січні 2011 року та перегляну-
тих в липні 2014 року, і відкриті для всіх учасників, що мають право участі, як це 
визначено в даних керівних положеннях, та які відповідають наступним мінімаль-
ним кваліфікаційним критеріям:

- Мінімальний середньорічний оборот: 2,0 млн. доларів США, розраховується 
як сума засвідчених платежів, отриманих за договорами, які продовжуються або 
завершені, протягом останніх трьох (3) років.

- Учасник торгів повинен продемонструвати доступ до або наявність фінансо-
вих ресурсів, таких як ліквідні активи, невитрачені реальні активи, кредитні лінії та 
інші фінансові кошти, відмінні від будь-яких інших авансових платежів за контр-
актами для задоволення таких вимог:

(і) вимога щодо руху грошових коштів: 300 000 доларів США
та
(іі) загальні вимоги щодо руху грошових коштів, необхідних для цього контр-

акту, і поточні зобов’язання.
- Участь в контрактах у якості підрядника, генпідрядника, підрядника або субпі-

дрядника, щонайменше в одному (1) контракті протягом останніх п’яти (5) років, 
кожен з яких на суму щонайменше: 1,2 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 / технології або інших 
характеристиках, як описано в Розділі VI, Вимог Замовника.

- У випадку, коли учасник торгів є спільним підприємством, всі партнери спіль-
ного підприємства повинні відповідати кваліфікаційним вимоги разом.

Однак головний партнер спільного підприємства повинен відповідати кваліфі-
каційним вимогам не менше ніж на 50% (п’ятдесят відсотків), і кожен партнер по 
спільному підприємству повинен відповідати кваліфікаційним вимогам не менше 
ніж на 25% (двадцять п’ять відсотків). При цьому в цілому спільне підприємство 
повинно відповідати кваліфікаційним вимогам не менше ніж на 100%.

- Учасник повинен мати штат місцевих співробітників, які братимуть участь у 
проекті в Україні, і володіти українською мовою. На підтвердження цього необхід-
но надати гарантійний лист в будь-якій формі.

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати додаткову інфор-
мацію від Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укре-
нерго» і ознайомитися з тендерною документацією за адресою: вул. Симона Пет-
люри, 25, Київ, 01032, Україна з 09:00-17:00 в робочі дні.

Пан Віктор Лисих, начальник відділу організації міжнародних закупівель
Procurement_office@ua. energy
Телефон: +38 044 238 30 14, +38 044 238 38 05
Факс:+38 044 238 39 81
Передтендерна зустріч, в якій можуть брати участь потенційні учасники торгів, 

відбудеться 24 січня 2018 року. Всі зацікавлені учасники торгів повинні підтвер-
дити свою участь не пізніше 15 січня 2018 року і надіслати нам список представ-
ників з копіями їх паспортів.

6. Повний комплект тендерної документації англійською мовою може бути 
придбаний зацікавленими учасниками торгів за наданням письмової заяви на вка-
зану нижче адресу і після оплати грошового внеску у розмірі 500 (п’ятсот) доларів 
США, що не відшкодовується, або в еквіваленті у гривні (з урахуванням ПДВ та без 
урахування всіх банківських комісій, в тому числі банків кореспондентів, які пови-
нен сплатити учасник торгів при здійснені платежу; Учасник самостійно розрахо-
вує розмір всіх банківських комісій). Платіж повинен бути зарахований на розра-
хунковий рахунок Замовника:

Для нерезидентів (USD):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25
Банк отримувача: AT «Укрексімбанк»
Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького,127
П/р 26002050066033
МФО 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Назва банку-кореспондента:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
NEWYORK, USA
Номер рахунку банка-кореспондента: 04094227
SWIFT: BKTRUS 33
Для резидентів України (UAH):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25
П/р 26008010066033
AT «Укрексімбанк»
МФО 322313
Учасник повинен вказати призначення платежу: «Оплата Тендерної докумен-

тації за Пакетом UE/6 ППЕ-2»
При надходженні оплати суми, що не відшкодовується, документи будуть не-

гайно відправлені кур’єром. Замовник не несе відповідальності за їх втрату або 
надходження із запізненням.

7. Тендерні Пропозиції повинні бути доставлені за вказаною нижче адресою не 
пізніше 09:45 за київським часом 27 лютого 2018 року. Пропозиції повинні мати 
забезпечення. Необхідне забезпечення становить: 30 000 доларів США.

8. Пропозиції, подані із запізненням, будуть відхилені. Конкурсні пропозиції бу-
дуть розкриті у присутності представників учасників торгів, які виявлять бажання 
бути присутніми за вказаною нижче адресою о 10:00 за київським часом 27 лю-
того 2018 року.

8. Увага потенційних учасників звертається на (І) той факт, що вони будуть 
зобов’язані підтвердити в своїх Пропозиціях, що все програмне забезпечення або 
ліцензоване належним чином або було вироблено Учасником і (II) порушення ці-
єї вимоги вважається шахрайством, яке може привести до визнання неправомоч-
ності присудження 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

Оголошення 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

АТ «ЗЛАТОБАНК»

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лотах:

F45G4032

Право вимоги за кредитним договором №328/13/CL 
та договорами забезпечення
(2-кім. кв, за адресою: м. Київ, вул. Червоноармій-
ська,  заг.пл. 47,9 кв.м; майнові права депозит. Право 
вимоги за кредитним договором №312/11/CL та до-
говорами забезпечення (зем. ділянка пл. 0,2941 га, 
за адресою: Київська область, Києво-Святошинський 
район,  Дмитрівська сільська рада, з цільовим при-
значенням: для індивідуального садівництва (має пе-
ретин з іншими земельними ділянками). Право ви-
моги за кредитним договором №437/13/Z та догово-
ром забезпечення (фінансова порука фізичної осо-
би). Право вимоги за дебіторською заборгованіс-
тю №AX-23. Право вимоги за кредитним договором 
№167/11-KLMV та договорами забезпечення (рухо-
ме майно (товари) а саме: цукор-пісок (білий) ДСТУ 
4623:2006 заг. кіл. 20824,30 т. (заставне майно  
відсутнє); майнові права депозит, фінансова порука 
фізичної особи).

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

30.11.2017 р. (наступні відкриті торги (аукціони)  
відбуваються у випадку, якщо не відбулись  
попередні відкриті торги (аукціон).

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://torgi.fg.gov.ua/163485

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ «ВБР» до Нілової Юлії 
Ігорівни, Нілової Олени Ігорівни про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі Нілова Юлія Ігорівна, Нілова Олена Ігорівна (зареєстро-
вані за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Рильського, 5/2), викликаються на 
29.11.2017 року на 11.30 год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по 
суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходжен-
ня чи місце роботи якого невідоме, викликається в суд через оголошення у пресі. 
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим 
про час і місце розгляду справи.

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

Суддя М. М. Скиба

Ірпінський міський суд Київської області викликає Немеровського 
Михайла Леонідовича, Копань Володимира Івановича, ТОВ ВФ «Тест» 
як відповідачів у справі за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Неме-
ровського Михайла Леонідовича, Копань Володимира Івановича, ТОВ 
ВФ «Тест» про стягнення заборгованості, в судове засідання, яке від-
будеться 22 грудня 2017 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Ірпінського 
міського суду, за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки 
справу буде розглянуто у відсутність відповідачів.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники процесу вва-
жаються належним чином повідомленими про час та місце розгляду 
справи.

Суддя Пархоменко О. В.

Українська універсальна біржа 
7 грудня 2017 року о 10 год. 00 хв.  

проводить спеціалізований аукціон з продажу необробленої 
деревини заготівлі І кварталу 2018 року лісовими 

господарствами з можливістю формування результатів  
з використанням електронної торгової системи УУБ 

Для участі в спеціалізованому аукціоні учасники подають заявку на 
участь в аукціоні, встановлений пакет документів, вносять гарантійний 
внесок у розмірі 5% (без ПДВ) від початкової (стартової) вартості ло-
тів, на рахунок Української універсальної біржі, за один робочий день 
до початку аукціону, а саме — до 17 год. 30 хв. 05.12.2017 р. 

Ознайомитись з обсягами запропонованої для продажу необро-
бленої деревини, породами, продавцями, подивитись якісні характе-
ристики, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни лота, крок  
аукціону, умови поставки товарної продукції можна на сайті УУБ – 
www.uub.com.ua, або надіславши листа-заявку на e-mail: lis@uub.com.ua, 
а також безпосередньо на Українській універсальній біржі.

Прийом заявок на участь в аукціоні та документів, що додаються 
до заяви, проводиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, 
каб. 413 та закінчується за один робочий день до початку аукціону, а 
саме 05.12.2017 р. о 17.30 год. 

Додаткову інформацію щодо умов участі в аукціоні можна отримати 
за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, к. 413 або м. Полтава, 
вул. Шевченка, 52, к. 408 та за телефонами: (044) 209-23-63 або (0532) 
56-00-37, та з офіційного веб-сайту УУБ — www.uub.com.ua.

Розпорядок роботи УУБ: понеділок — п’ятниця з 8.30 до 17.30.

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Квашу-
ка Юрія Івановича, 22 травня 1971 року народження, останнє відоме 
місце проживання: смт Томашпіль, вул. Леніна, 10 (на даний час вул. 
І. Гаврилюка, 18, кв. 6) Томашпільського району Вінницької області та 
повідомляє про розгляд справи № 146/966/17 за позовом Михайлової 
Олени Анатоліївни до Квашука Юрія Івановича про стягнення боргу за 
договором позики, який відбудеться 01 грудня 2017 року о 10.00 годи-
ні в Томашпільському районному суді Вінницької області за адресою: 
24200, смт Томашпіль, вул. І. Гаврилюка, 57, Томашпільського району, 
Вінницької області під головуванням судді Пилипчука О. В.

Явка до суду є обов’язковою.
В разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розгляну-

то за його відсутності за наявними у справі доказами на підставі ст. ст. 
224-227 ЦПК України.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає цивільну справу за позовною заявою ТОВ «Українська факторингова ком-
панія» до Буздуган Володимира Івановича, Буздуган Лариси Анатоліївни про стягнен-
ня заборгованості.

Відповідачі по справі Буздуган Володимир Іванович, Буздуган Лариса Анатоліївна 
(зареєстровані за адресою: 83110, м. Донецьк, вул. Прожекторна, 5/40), викликають-
ся на 07 грудня 2017 року на 09.00 год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи 
місце роботи якого невідоме, викликається в суд через оголошення у пресі. З опублі-
куванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і міс-
це розгляду справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності.

Суддя М. М. Скиба

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті О. В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження № 229/3626/16-к 
за обвинуваченням Медведєва Володимира Миколайовича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК Украї-
ни, проживаючого за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Черняхів-
ського, буд. 31.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайнного суду Донецької об-
ласті від 06 червня 2017 року розгляд кримінального провадження за обвину-
ваченням Медведєва Володимира Миколайовича проводиться в порядку спе-
ціального судового провадження (in absentia) за відсутності обвинуваченого.

Згідно ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
від 21 липня 2017 року по кримінальному провадженню відносно Медведєва 
Володимира Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, було проведено 
підготовче судове засідання та призначено до судового розгляду.

Суд викликає як обвинуваченого Медведєва Володимира Миколайовича у 
судове засідання на 09 годину 45 хвилин 30 листопада 2017 року, яке відбу-
деться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корпус 2, каб. № 17.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2 ) розглядає кримінальне про-
вадження № 22017050000000105 (номер справи № 243/243/1369/17, 
номер провадження 1-кп/243/736/2017) за обвинуваченням Бовта 
Максима Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі Бовт Максим Анатолійович, 03.08.1979 ро-
ку народження, який проживає за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Челюскінців, 184-а, викликається на судові засідання, які 
відбудуться 30 листопада 2017 року о 08.10 год. та 05 грудня 2017 ро-
ку о 09.15 год. до суду для участі у розгляді справи.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Суддя В. І. Старовецький

Менський районний суд Чернігівської області викликає в судове засідан-
ня як відповідачку Перепадисту Аллу Іванівну, 11 березня 1973 року наро-
дження, зареєстроване місце проживання: місто Мена, вулиця Гімназійна, 9, 
квартира 1, Чернігівської області;

у цивільній справі № 738/1701/17 за позовом Серавіна Миколи Павловича 
до Перепадистої Алли Іванівни, третьої особи: Менської міської ради Мен-
ського району Чернігівської області про визнання особи такою, що втратила 
право на користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 06 грудня 2017 року о 14 годині 30 хви-
лин у приміщенні Менського районного суду Чернігівської області, за адре-
сою: місто Мена, вулиця Сіверський шлях, 146, Чернігівської області, 15600.

Відповідачу запропоновано до початку розгляду справи подати письмо-
ві заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обҐрун-
товуються.

Роз’яснити відповідачу, що відповідно до положень ст. 74 п. 9 ЦПК Укра-
їни, з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи.

У випадку неможливості прибути у судове засідання, відповідач 
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

У разі неявки у судове засідання відповідача, повідомленого належним 
чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Парфененко О. Я.

В провадженні Суворовського районного суду м. Одеси перебуває цивільна 
справа № 523/11932/17 за позовом Постнова Юрія Володимировича до Постнової 
Альони Юріївни про визнання особи такою, що втратила право користування жи-
лим приміщенням.

В судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Суворовського районного су-
ду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових 
засідань № 21 - 17.01.2018 р. о 15.00 год. викликається як відповідачка Постнова 
Альона Юріївна, яка проживала за адресою: м. Одеса, вул. Бадаєва, б. 17, кв. 14.

В разі неявки відповідачки в судове засідання, справа буде розглянута за її від-
сутності.

Суддя В. К. Кисельов

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 
01 листопада 2017 року по цивільній справі № 428/388/17 за позовом Янен-
ко Григорія Васильовича до Ленінської районної в місті Луганську ради, тре-
ті особи: Головне територіальне управління юстиції у Луганській області, 
ПАТ «Банк Фінанси та кредит», Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 
Банк агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «ПУМБ» про ви-
знання права власності в порядку спадкування за законом, було винесене 
заочне рішення про часткове задоволення позовних вимог позивача.

Суддя Л. М. Осіпенко

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙМАШТЕХПРО-

ЕКТ» (ЄДРПОУ 37808036) повідомляє про те, що 15 листопада 2017 

року учасниками ТОВ «СМТП» прийнято рішення про зменшення Ста-

тутного капіталу Товариства до 32000,00 грн. (тридцять дві тисячі грн.) 

(протокол № 15 від 15 листопада 2017 р). Вимоги кредиторів товари-

ства можуть бути заявлені за адресою: м. Київ, пров. Бехтерівський  

б. 4А, н. п. 19.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області повідо-
мляє Джалалова Михайла Вікторовича, останнє відоме місце мешкан-
ня: Мелітопольський район, с. Костянтинівка, вул. Пархоменко, 79, про 
те, що 08 грудня 2017 року об 11.30 годині в приміщенні Мелітополь-
ського міськрайонного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатися цивільна 
справа № 320/7237/17 за позовом Джалалової Ольги Миколаївни до 
Джалалова Михайла Вікторовича про збільшення розміру аліментів.

Суддя Ю. В. Ковальова
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Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

У селищі Ярова Лиман-
ської об’єднаної тери-

торіальної громади на До-
неччині віднедавна зупин-
ки транспорту ще здалеку 
нагадують філії художньо-
го музею просто неба. Ав-
торка цієї барвистої й по-
стійно діючої виставки ху-
дожниця Олена Нагор-
на не шукала сюжетів за 
тридев’ять земель, а писа-
ла все з натури. Адже тут і 
різноманітні польові квіти, 
і золотисті соняшники та 
полуниця на городі, й ку-
черяві верби, й Сіверський 
Донець з його надводним 
чи підводним світом. Цей 
симпатичний гуманітар-
ний проект місцева грома-
да спільними зусиллями 
реалізувала завдяки ініці-
ативі насамперед старости 
Яровського округу Олега 
Богуславського, сільського 
педагога Олександра Греч-
ка, активістів громадської 

організації «Міцна общи-
на» Ганни та Олени Глад-
ких і, звичайно, художниці, 
яка свого часу перебрала-
ся до Ярової з тимчасового 
окупованої Горлівки. 

Після того як відремонто-
вані зупинки перетворили 
на витвори вуличного мис-
тецтва, ставлення до них 
у селищі відповідне. Ніко-
му навіть на думку не спа-
дає смітити тут чи ризикну-
ти зіпсувати колоритні зо-
браження. Перший і остан-
ній такий випадок трапився 
з гостем-волоцюгою, який 
спробував написати на од-
ній із зупинок дурницю з 
власного лексикону. Горе-
писаку після профілактич-
ної розмови з правоохорон-
цями переконали, що тепер 
його перебування у населе-
ному пункті не бажане.

Олена Ярова взялася від-
творити на малюнку ще й 
призабутий старий сіль-
ський млин, образ якого 
тримає у пам’яті вчитель-
ветеран Олександр Гречко. 

Ми йшли в життя окремими шляхами
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. Так називаєть-
ся тематична виставка, яка 
днями відкрилася в Сум-
ському обласному худож-
ньому музеї ім. Н. Онацько-
го. Численні експонати ви-

світлюють трагедію україн-
ської культурної еліти, яка 
під час революційних подій 
1917—1921 років була го-
ловним рушієм національ-
но-культурного відродження 
країни, але вже незабаром 
потрапила до категорії «роз-
стріляного відродження».

Серед тих, кого поглинули 
жорна репресивної машини, 
Никанор Харитонович Она-
цький, чиє ім’я сьогодні но-
сить музей. Відомий науко-
вець, професійний художник, 
музейник, талановитий педа-
гог, поет, сценарист, археолог, 
громадський діяч — він був 

тричі засуджений і розстріля-
ний за сфабрикованою спра-
вою 23 листопада 1937 року.

Тож левова частка експона-
тів саме з його спадщини — 
вірші, картини, малюнки то-
що, а також документи, що 
проливають світло на життя 
цього видатного митця.

Вінницькі вулиці стали зручнішими
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. У Вінниці пішо-
хідні переходи облаштували 
пандусами. Тож вулиці стали 
зручнішими зокрема і для лю-
дей з обмеженими фізичними 
можливостями. 

«Коли говоримо про Вінни-
цю як місто комфортне для 
життя, дуже важливо забезпе-

чити інфраструктурну доступ-
ність, тобто адаптувати для 
людей з інвалідністю наші ву-
лиці. Упродовж цього року ми 
обладнали 39 пандусів на пі-
шохідних переходах та інших 
об’єктах», — зазначив міський 
голова Сергій Моргунов. 

Роботи з пониження бордю-
рів з подальшим створенням 
пандусів у місті тривають, на-
самперед біля навчальних за-

кладів та зупинок громадсько-
го транспорту. Також облашто-
вують підвищені зупинки гро-
мадського транспорту. Зага-
лом протягом десяти місяців 
цього року понад півкілометра 
платформ облаштовано від-
повідно до нормативів. За цей 
період оснащено тактильними 
дорожніми покажчиками 14 зу-
пинок. Встановлюють напрям-
не огородження для слабозря-

чих для безпечного руху біля 
пішохідних переходів і зупинок 
громадського транспорту. 

Помітні зрушення в цьо-
му напрямі сталися і в роботі 
громадського транспорту. Ко-
мунальне підприємство «Він-
ницька транспортна компа-
нія» використовує 45 тролей-
бусів та 66 автобусів із низь-
кою підлогою, а також 6 трам-
ваїв VinWay.

У Хмельниччини 
буде власний бренд

Руслана ПОДОЛЬСЬКА 
для «Урядового кур’єра»

ФІРМОВИЙ ЗНАК. Депутати Хмельниччини затвердять 
офіційний бренд області. Проект рішення про це внесено у 
порядок денний чергової сесії облради, що має відбутися 
22 грудня. Документ передбачає і порядок його використан-
ня — передусім це позначення регіональної сувенірної про-
дукції, що сприятиме ідентифікації краю на туристичному 
ринку і не тільки. 

Винесенню фірмового знака і гасла Хмельниччини на за-
твердження обласних обранців передувало двотижневе від-
крите голосування за можливі варіанти на сайті Хмельниць-
кої обласної державної адміністрації. Розробники запропо-
нували їх чотири, але кожним хотіли спростувати стереотип, 
що візитівка краю — один із найбільших у країні промис-
ловий ринок, і показати, що насправді регіон, який єднає 
Поділ ля і Полісся, має великий потенціал.

«Хмельниччина. Перехрестя стихій та історій» — саме це 
гасло і складний геометричний знак п’яти кольорів, на дум-
ку 39,34% учасників голосування, найдоречніший у бренду-
ванні краю. 

Наступна 
зупинка… 
не гірша 
за попередню

ВУЛИЧНЕ МИСТЕЦТВО. 
Художниця Олена Нагорна 
з окупованої Горлівки 
прикрасила сільські об’єкти 
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