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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СТЕПАН КУБІВ:
«Ми вводимо 

обов’язковість 
цифрового формату 

всіх нових рішень 
державних органів та 

органів місцевого 
самоврядування».

Доходи зростають 
швидше за ціни

СТАТИСТИКА. Середня номінальна заробітна плата в Украї-
ні в грудні становила 8777 гривень. Вона вища в 2,7 раза за по-
казник мінімальної заробітної плати, встановленої у 2017 році. Ці 
дані оприлюднила Державна служба статистики, повідомивши, 
що порівняно з листопадом минулого року номінальна зарплата 
зросла на 17,4%.

«Зростання реальної заробітної плати в порівнянні грудень до 
грудня становило 18,9%, що перевищує показник річної інфляції 
та свідчить, що зростання доходів населення відбувається швид-
ше за зростання цін», — йдеться в повідомленні відомства.

Також Держстат зазначає, що у виробничому розрізі зарпла-
ти, значно вищі за середні, отримували працівники підприємств 
промисловості, торгівлі, транспорту, ІТ, фінансової та страхової 
діяльності, науково-технічної сфери, сектору оборони. Освітяни 
мали в грудні в середньому 7166 гривень, а представники сфери 
охорони здоров’я — 6206 гривень. Найвищий показник середньої 
зарплати в грудні зафіксовано в Києві — 14035 гривень, наймен-
ший був у Кіровоградській області — 6798 гривень.

400 000
українців скористалися спрощеним 

порядком поїздок до Європи з початку 
запровадження безвізового режиму 

ВАЖЛИВО. «Урядовий кур’єр» дослідив, яка ситуація  
з вакцинацією в регіонах

Як виборсатися  
з інфекційної ями 

Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного 
розвитку і торгівлі про прощання із застарілими 
звичками й методами роботи
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Керівництво США дедалі 
сильніше стискає кільце 
обмежень і санкцій 
щодо оточення володаря 
Кремля 

ГЕОПОЛІТИКА

Чимало квартир, придбаних 
за підтримки Державного 
фонду сприяння молодіжному 
житловому будівництву, мають 
вартість, нижчу за ринкову
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На роботу до агресора — шлях у рабство
ПО ДОВГИЙ КАРБОВАНЕЦЬ. Спроба працевлаштуватися в сусідній країні, хоч би яким вигідним  
і перспективним це здавалося, може мати погані наслідки

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Як війна шаліє, то закон ні-
міє. Людям не хочеться ві-

рити, що під час війни закон не 
може, як у мирний час, захис-

тити і запобігти насильству й 
смерті. На жаль, дехто зі спів-
вітчизників вважає, що бойо-
ві дії обмежені виключно зо-
ною АТО і не впливають на ін-
ші сфери життя. Доки на влас-
ному досвіді не впевняться в 

іншому. Тільки така ціна змі-
ни переконань буває надто ви-
сокою.

Напередодні нового року піс-
ля трьох років спроб заробити 
у сусідній Росії нарешті повер-
нувся на Івано-Франківщину 

44-річний Михайло (тут і далі 
імена змінено з етичних мірку-
вань).  На жаль, без грошей і до-
кументів. На щастя, живий. 

У квітні 2014 року в місті Мі-
неральні Води на Ставропіль-
щині заробітчанинові з Укра-

їни двоє кавказців запропону-
вали вигідні умови праці. І так 
дружньо поводилися з ним, обі-
цяючи гори золоті, що франкі-
вець прийняв запрошен-
ня випити по чарці за зна-
йомство. 4
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 

25.12.1987 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня на 16 год. 00 хв. 13 лютого 2018 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду Хмельницької області  
(м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117, каб. 2 (2 поверх),  
головуючий суддя Піндрак О. О., конт. тел. (0382) 76-28-
40), для проведення судового розгляду у кримінальному 
провадженні № 22015240000000012 про обвинувачення 
Оскоми Дмитра Васильовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає 
Вацик Олену Олексіївну, останнє місце проживання: 
м. Чернівці, вул.Селезнівська, 24, як відповідача по 
справі за позовом Котека Павла Васильовича про ро-
зірвання шлюбу.

Розгляд справи відбудеться о 10-00 годині 16 лю-
того 2018 року в приміщенні Садгірського районного 
суд м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі Вашої неявки в 
судове засідання справу буде розглянуто у Вашу від-
сутність за наявними матеріалами.

Суддя Байцар Л. В.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області 
викликає в судове засідання на 15 лютого 2018 року о 
08 годині 30 хвилин за адресою: Миколаївська область,  
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до судді 
Савіна О. І. як відповідача Бойка Дмитра Леонідовича по 
цивільній справі №486/1543/17 за позовною заявою Бой-
ко Наталі Олександрівни до Бойка Дмитра Леонідовича, 
третя особа: Орган опіки та піклування Южноукраїнської 
міської ради, про надання дозволу на тимчасовий виїзд 
дитини за кордон до тимчасово окупованої території Ав-
тономної Республіки Крим без згоди та супроводу бать-
ка. В разі неявки відповідача Бойка Дмитра Леонідовича 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Повістка 
11-кп/778/1863/17

Апеляційний суд Запорізької області викликає 
Чмутіна Сергія Миколайовича як обвинуваченого 
на 10.00 год. 09.02.2018 р. за адресою: пр. Собор-
ний, буд. 162, м. Запоріжжя, за апеляційною скаргою 
прокурора на ухвалу Орджонікідзевського районно-
го суду м. Запоріжжя від 17.11.2017 р. Обов’язок – 
надати паспорт. Поважні причини неприбуття на ви-
клик суду вказані в ст. 138 КПКУ, наслідки неприбут-
тя – в ст.ст. 139, 323, 324, 325, 326, 327 КПКУ.

Суддя Фомін В. А.

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» повідомляє:
 З 01 по 12 лютого 2018 року будуть проводитись випробуван-

ня теплових мереж зони теплового постачання ТОВ «ЄВРО-РЕ-
КОНСТРУКЦІЯ» Дніпровського та Дарницького районів на щіль-
ність методом введення барвника флуоресцеїну.

При виявленні у кранах гарячого водопостачання води перла-
мутрово-зеленого кольору просимо не використовувати її для 
приготування їжі, прання тощо та негайно повідомити про це за 
телефонами:

Головний щит управління ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» ціло-
добово 291-08-44, Інформаційно-довідкова служба КП «КИЇВ-
ТЕПЛОЕНЕРГО» цілодобово 499-64-71, диспетчеру свого ЖРЕО, 
ЖЕК.

 Адміністрація  ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Орджонікідзевський районний суд м. Хар-
кова викликає Губіна Владислава Валерійови-
ча, 08.12.1974 року народження, як обвину-
ваченого на 10.00 годину 02.02.2018 року по 
кримінальному провадженню № 644/5100/17;  
№/п 1-кп/644/55/18 у відношенні Губіна Владис-
лава 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

Слідчий відділ Управління СБ України в За-
порізькій області викликає Якуба Василя Ми-
колайовича, 17.07.1960 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Донецька область, 
м. Волноваха, вул. Ватутіна, буд. 89, для пові-
домлення про змінену підозру та надання до-
ступу для ознайомлення з матеріалами кримі-
нального провадження №22014080000000128 
від 12.11.2014 за підозрою Якуба В. М. у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 
ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, на 09 год. 00 хв. 
03.02.2018 року в кабінет № 102 слідчого відділу 
УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Каніщі Вікторію Валеріївну, 20.11.1969 року наро-
дження як обвинувачену в судове засідання по кри-
мінальному провадженню №420 151 103 30000017, 
внесеного до ЄРДР 13.03.2015 року за обвинувачен-
ням Каніщі Вікторії Валеріївни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 
ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, яке призначено на 14 
год. 00 хв. 2 лютого 2018 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження 
стосовно обвинуваченої Каніщі Вікторії Валеріївни у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України  

«Про публічні закупівлі» та деяких інших законів 
України щодо здійснення моніторингу закупівель
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 

2016 р., № 9, ст. 89 із наступними змінами) такі зміни:
1. У частині першій статті 1:
доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) автоматичні індикатори ризиків – критерії із заданими наперед параметрами, вико-

ристання яких дає можливість автоматично здійснювати вибір процедур закупівель, що міс-
тять ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель»;

пункт 11 викласти в такій редакції:
«11) моніторинг закупівлі – аналіз дотримання замовником законодавства у сфері пу-

блічних закупівель на всіх стадіях закупівлі з метою запобігання порушенням законодавства 
у сфері публічних закупівель».

2. Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
«2. Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг регулюються виключ-

но цим Законом та/або Законом України «Про особливості здійснення закупівель товарів, ро-
біт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», крім випадків, передбачених 
цим Законом, і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім 
законів, що містять виключно норми щодо внесення змін до цього Закону та/або до Зако-
ну України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантовано-
го забезпечення потреб оборони».

3. Частину третю статті 7 викласти в такій редакції:
«3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері держав-

ного фінансового контролю, здійснює контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх 
повноважень, визначених Конституцією, цим Законом та іншими законами України.

Антимонопольний комітет України та Рахункова палата здійснюють контроль у сфері пу-
блічних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами Укра-
їни.

Органи, уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втру-
чатися у проведення процедур закупівель».

4. Доповнити статтею 71 такого змісту:
«Стаття 71. Порядок здійснення моніторингу публічних закупівель
1. Моніторинг закупівлі здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його територіальні органи 
(далі – органи державного фінансового контролю).

Моніторинг закупівлі здійснюється протягом проведення процедури закупівлі, укладання 
договору про закупівлю та його виконання.

Моніторинг закупівлі не проводиться на відповідність тендерної документації вимогам 
частини четвертої статті 22 цього Закону.

2. Рішення про початок моніторингу закупівлі приймає керівник органу державного фі-
нансового контролю або його заступник за наявності однієї або декількох із таких підстав:

1) дані автоматичних індикаторів ризиків;
2) інформація, отримана від органів державної влади, органів місцевого самоврядуван-

ня, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель;
3) повідомлення в засобах масової інформації, що містять відомості про наявність ознаки 

порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель;
4) виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) 

законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній сис-
темі закупівель;

5) інформація, отримана від громадських об’єднань, про наявність ознак порушення (по-
рушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за результатами громад-
ського контролю у сфері публічних закупівель відповідно до статті 9 цього Закону.

Для аналізу даних, що свідчать про ознаки порушення (порушень) законодавства у сфе-
рі публічних закупівель, можуть використовуватися:

інформація, оприлюднена в електронній системі закупівель;
інформація, що міститься в єдиних державних реєстрах;
інформація в базах даних, відкритих для доступу центральному органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю;
дані органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, замовників та учасників процедур закупівель, що можуть бути отримані органа-
ми державного фінансового контролю у порядку, встановленому законом.

3. Рішення про початок моніторингу закупівлі оприлюднюється протягом двох робочих 
днів з дня його прийняття в електронній системі закупівель органом державного фінансово-
го контролю із зазначенням унікального номера оголошення про проведення процедури за-
купівлі, присвоєного електронною системою закупівель, та дати його оприлюднення на веб-
порталі Уповноваженого органу та/або унікального номера повідомлення про намір укласти 
договір та дати його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу, а також опису 
підстав для здійснення моніторингу закупівлі. Рішення про початок моніторингу закупівлі не 
зупиняє проведення процедур закупівель, визначених цим Законом.

4. Строк здійснення моніторингу закупівлі не може перевищувати 15 робочих днів з дати 
оприлюднення рішення про початок моніторингу закупівлі в електронній системі закупівель.

5. Протягом строку проведення моніторингу закупівлі орган державного фінансового 
контролю має право через електронну систему закупівель запитувати у замовника пояснен-
ня щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є предметом досліджен-
ня в рамках моніторингу закупівлі. Усі такі запити про надання пояснень автоматично опри-
люднюються електронною системою закупівель. Замовник протягом трьох робочих днів з 
дня оприлюднення запиту про надання пояснень щодо прийняття рішень та/або вчинення 
дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу закупівлі, повинен 
надати відповідні пояснення через електронну систему закупівель.

Замовник у межах строку здійснення моніторингу закупівлі має право з власної ініціативи 
надавати пояснення щодо прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності, які є пред-
метом дослідження в рамках моніторингу закупівлі.

6. За результатами моніторингу закупівлі посадова особа органу державного фінансово-
го контролю складає та підписує висновок про результати моніторингу закупівлі (далі – ви-
сновок), що затверджується керівником органу державного фінансового контролю або його 
заступником. Такий висновок підлягає оприлюдненню в електронній системі закупівель про-
тягом трьох робочих днів з дня його складання.

7. У висновку обов’язково зазначаються:
1) найменування замовника, щодо якого здійснювався моніторинг закупівлі, його іденти-

фікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій 
України, місцезнаходження;

2) найменування предмета закупівлі та його очікувана вартість;
3) унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєний елек-

тронною системою закупівель, та дата його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого 
органу та/або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір та дата його опри-
люднення на веб-порталі Уповноваженого органу;

4) опис порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявленого 
за результатами моніторингу закупівлі;

5) зобов’язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних 
закупівель.

У висновку може зазначатися додаткова інформація, визначена органом державного фі-
нансового контролю необхідною для більш детального опису результатів моніторингу за-
купівлі.

Якщо за результатами моніторингу закупівлі не виявлено порушень законодавства у сфе-
рі публічних закупівель, у висновку зазначається інформація про відсутність порушення (по-
рушень) законодавства у сфері публічних закупівель.

8. Замовник має право протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення висновку одно-
разово звернутися до органу державного фінансового контролю за роз’ясненням змісту ви-
сновку та його зобов’язань, визначених у висновку.

Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення органом державного фінансового 
контролю висновку замовник оприлюднює через електронну систему закупівель інфор-
мацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у 
сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до ви-
сновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.

9. У разі підтвердження органом державного фінансового контролю факту усунення за-
мовником порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у 
висновку, про що цей орган зазначає в електронній системі закупівель протягом п’яти робо-
чих днів з дня оприлюднення замовником відповідної інформації в електронній системі заку-
півель, службова (посадова) особа замовника, уповноважена особа замовником не притяга-
ється до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель з 
порушень, що були усунуті замовником відповідно до висновку.

10. У разі незгоди замовника з інформацією, викладеною у висновку, він має право 
оскаржити висновок до суду протягом 10 робочих днів з дня його оприлюднення, про що за-
значається в електронній системі закупівель протягом наступного робочого дня з дня оскар-
ження висновку до суду.

11. Якщо замовник не усунув порушення, визначене у висновку, і таке порушення матиме 
негативний вплив для бюджетів, а також висновок не оскаржено до суду, орган державно-
го фінансового контролю проводить перевірку закупівлі відповідно до Закону України «Про 
основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні». Керівник органу 
державного фінансового контролю або його заступник приймає рішення про призначення 
перевірки закупівлі, яке оприлюднюється протягом двох робочих днів з дня його прийнят-
тя. При цьому процедура закупівлі на період проведення перевірки закупівлі не зупиняється.

12. У разі виявлення під час моніторингу закупівлі порушень щодо невідповідності опублі-
кованих в електронній системі закупівель умов договору про закупівлю від змісту тендерної 
пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару), переможця про-
цедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури 
орган державного фінансового контролю може проводити перевірку закупівлі відповідно до 
Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Украї-
ні». Керівник органу державного фінансового контролю або його заступник приймає рішен-
ня про призначення перевірки закупівлі, яке оприлюднюється протягом двох робочих днів 
з дня його прийняття. При цьому дія договору про закупівлю на період проведення перевір-
ки закупівлі не зупиняється.

13. Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу від суб’єкта оскарження у по-
рядку, встановленому цим Законом, орган державного фінансового контролю не приймає 
рішення про початок моніторингу закупівлі щодо тих порушень, обставин, підстав, які були 
або є предметом розгляду органом оскарження незалежно від прийнятого органом оскар-
ження рішення щодо таких порушень, обставин, підстав.

14. Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу від суб’єкта оскарження у по-
рядку, встановленому цим Законом, після прийняття рішення про початок моніторингу заку-
півлі чи після опублікування висновку, протягом наступного робочого дня з дня розміщення 
скарги суб’єктом оскарження в електронній системі закупівель керівник органу державного 
фінансового контролю або його заступник до моменту опублікування рішення органу оскар-
ження зупиняє рішення органу державного фінансового контролю, а замовник до моменту 
опублікування рішення органу оскарження зупиняє виконання зобов’язань щодо усунення 
порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, 
щодо тих порушень, обставин, підстав, які стали предметом розгляду органом оскарження, 
з відповідним повідомленням в електронній системі закупівель.

15. Після оприлюднення рішення органу оскарження замовником у порядку, встановле-
ному цією статтею, виконання зобов’язань щодо усунення порушення (порушень) законо-
давства у сфері публічних закупівель, зазначених у висновку, здійснюється в частині, що не 
були предметом розгляду органом оскарження.

16. У разі оскарження в судовому порядку рішення органу оскарження рішення про по-
чаток моніторингу закупівлі не приймається щодо тих порушень, обставин, підстав, які були 
або є предметом судового розгляду.

17. У разі наявності підстав, визначених частиною другою цієї статті, що містять ознаки 
порушень та які не були предметом розгляду органом оскарження та/або оскарження у су-
довому порядку рішення органу оскарження, рішення про початок моніторингу закупівлі що-
до інших ознак порушень приймається після оприлюднення рішення органу оскарження на 
веб-порталі Уповноваженого органу у порядку, встановленому статтею 18 цього Закону, або 
після набрання рішенням суду законної сили.

18. Обмін інформацією між органом державного фінансового контролю та замовником, 
встановлений цією статтею, здійснюється в електронному вигляді через електронну систе-
му закупівель.

19. Узагальнена інформація, зазначена в пункті 3 частини першої статті 8 цього Закону, 
подається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державного фінансового контролю, Уповноваженому органу до 1 березня року, наступного 
за звітним бюджетним роком.

20. Форма висновку та порядок його заповнення визначаються центральним органом ви-
конавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.

21. Методика визначення автоматичних індикаторів ризиків, їх перелік та порядок засто-
сування затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну по-
літику у сфері державного фінансового контролю, за погодженням з Уповноваженим ор-
ганом».

5. Пункт 3 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
«3) підготовка та подання не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним бюджетним ро-

ком, до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати щорічного зві-
ту, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформа-
цію про результати здійснення контролю у сфері закупівель.

Щорічний звіт оприлюднюється Уповноваженим органом на своєму веб-порталі протя-
гом двох робочих днів з дня його подання до органів, зазначених в абзаці першому цьо-
го пункту».

6. У першому реченні абзацу першого частини другої статті 23 слова «з власної ініціати-
ви чи за результатами звернень» замінити словами і цифрами «з власної ініціативи або у ра-
зі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку 
органу державного фінансового контролю відповідно до статті 71 цього Закону, або за ре-
зультатами звернень».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю 

в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110 із наступними змінами):
у статті 2:
у частині першій слова «державні закупівлі» замінити словом «закупівлі»;
у частині другій слова «перевірки державних закупівель та інспектування» замінити сло-

вами «інспектування, перевірки закупівель та моніторингу закупівлі»;
у частині третій слова «перевірок державних закупівель» замінити словами «перевірки 

закупівель»;
статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель
Контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель здійснюється шляхом про-

ведення моніторингу закупівлі у порядку, встановленому Законом України «Про публічні за-
купівлі», проведення перевірки закупівель, а також під час державного фінансового ауди-
ту та інспектування.

Перевірка закупівель у замовників проводиться за місцезнаходженням юридичної осо-
би, що перевіряється, чи за місцем розташування об’єкта права власності, щодо якого про-
водиться перевірка, і полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання замов-
ником законодавства про закупівлі. Результати перевірки закупівель викладаються в акті пе-
ревірки закупівель.

Моніторинг закупівлі здійснюється за місцезнаходженням органу державного фінансо-
вого контролю»;

у пункті 1 статті 10 слова «процедур державних закупівель» замінити словом «закупі-
вель»;

2) у Законі України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., 
№ 36, ст. 360; 2017 р., № 7-8, ст. 50):

у частині першій статті 7:
в абзаці восьмому пункту 1 слова «державних закупівель» замінити словом «закупівель»;
доповнити пунктом 61 такого змісту:
«61) здійснює попередній аналіз, до розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради 

України та на пленарних засіданнях Верховної Ради України, щорічного звіту, що містить ана-
ліз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про резуль-
тати здійснення контролю у сфері закупівель, протягом трьох місяців з дня його оприлюд-
нення»;

у назві та частині другій статті 13 слова «державних закупівель» замінити словом «за-
купівель».

3. До забезпечення технічної можливості фіксації в системі електронних закупівель, але 
не більше трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, дата початку та завершення 
моніторингу закупівлі, висновок про результати моніторингу закупівлі оприлюднюються на 
офіційному веб-сайті органу державного фінансового контролю, а обмін інформацією між 
замовником та органом державного фінансового контролю здійснюється в офіційному по-
рядку шляхом листування.

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим За-
коном:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 

влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень 

цього Закону;
вжити заходів щодо фінансового забезпечення центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, для оновлен-
ня і модернізації матеріально-технічної бази та достатньої штатної чисельності для здійснен-
ня моніторингу закупівель.

5. Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казна-
чейського обслуговування бюджетних коштів, спільно з Уповноваженим органом протягом 
двох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити механізм завантаження в елек-
тронну систему закупівель інформації про здійснення оплати за договорами про закупівлю.

6. Уповноваженому органу протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Зако-
ном забезпечити технічну можливість фіксації в системі електронних закупівель результа-
тів моніторингу закупівлі, дати початку та завершення моніторингу закупівлі, оприлюднен-
ня висновку про результати моніторингу закупівлі та заперечень до нього, а також можли-
вість обміну інформацією між замовником та органом державного фінансового контролю.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
21 грудня 2017 року 
№ 2265-VIII

Оболонський районний суд міста Києва (адреса суду: 04212, м. Ки-
їв, вул.Маршала Тимошенко, 2-Є) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться 02.02.2018 о 09:45 до Пархоменко Микола Воло-
димирович (останнє відоме місце реєстрації: 04211, м. Київ, вул. Гав-
ро, буд. 11, кв. 7) справа № 756/9936/17, суддя Яценко Н. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за на-
явними 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.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: 
квартира, від 15.12.2012 р., серія та номер бланка САЕ763481, 
яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, пр. Панфілова, буд. 
21, корп. 1, кв. 29, видане Головним управлінням благоу-
строю та комунального обслуговування Донецької міської 
ради, на підставі рішення виконавчого комітету Донецької 
міської ради від 21.11.2012 р., № 267/58, видане начальни-
ком головного управління К. Л. Савінов, на ім’я Баранова 
Олена Вікторівна, вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: 
квартира, від 11.11.2008 р., серія та номер бланка САС161363, 
яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, пр. Панфілова, буд. 
21, корп. 7, кв. 80, видане Головним управлінням благоу-
строю та комунального обслуговування Донецької міської 
ради, на підставі рішення виконавчого комітету Донецької 
міської ради від 22.10.2008 р., № 451/15, видане начальни-
ком головного управління М. В. Баранецьким,  на ім’я Тере-
щук Катерина Сергіївна, вважати недійсним в зв’язку з втра-
тою.

Втрачене свідоцтво 
про державну реєстрацію 

транспортного засобу, 
серія АС №116099, видане 

10.02.2011 р.  
ГУ Держпродспоживслужбою 

в Дніпровському районі  
м. Києва, 

вважати недійсним.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Якименко Олександр Григорович, 22.12.1964 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 297-5, 

135 вам необхідно з’явитися 06 лютого 2018 року о 12 год. 00 хв. до Департаменту спеціальних розслі-
дувань Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 211 (тел. 044-
200-70-82) для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, пов’язаних з наданням дозволу на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002014 від 
23.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3  
ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України (в ред. Закону від 07.04.2011); ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 28,  
ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (в ред. Закону від 05.11.2009); ч. 1 ст. 408 КК України. 

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридич-

ної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому КПК України порядку виклика-
ний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом ін-
шим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього 
накладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у 
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, 
може бути застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 

на виклик без поважної причини більше як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває поза 
межами України, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Тоцький Володимир Володимирович, 19.10.1954 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 

297-5, 135 Вам необхідно з’явитися 07 лютого 2018 року о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого в особли-
во важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеці-
альних розслідувань Генеральної прокуратури України Рубана А. Г. за адресою: м. Київ, вул. Борисогліб-
ська, 18, каб. 211 (тел. 044-200-70-82) для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, пов’язаних 
з наданням дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42017000000002014 від 23.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, 
ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України (в ред. Закону від 07.04.2011); ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27,  
ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (в ред. Закону від 05.11.2009). 

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридич-

ної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому КПК України порядку виклика-
ний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом ін-
шим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього 
накладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у 
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, 
може бути застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 

на виклик без поважної причини більше як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває поза 
межами України, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

ТОВ «РЕКОРДАТІ УКРАЇНА» викликає гр. Біловол Вікторію Валеріїв-

ну, уродженку с. Новгородське Донецької обл. (останнє відоме місце 

перебування: м. Маріуполь), упродовж 2-х днів прибути за адресою:  

м. Київ, вул. Глибочицька, 40, у робочий час з 09:30 до 18:00 год. у ро-

бочі дні, для з’ясування причин її тривалої відсутності на робочому місці.

Неявка буде кваліфікована, як прогул. При неможливості з’явитися 

просимо терміново повідомити нас за телефоном: (044) 351 18 63.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 

13 грудня 2017 року розглянуто цивільну справу № 409/2311/17 за по-

зовом Бондар Анни Володимирівни до Бондара Ігоря Вікторовича про 

розірвання шлюбу та винесено заочне рішення, яким позовні вимоги 

задоволено в повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа за позовом Дейкун Окса-
ни Сергіївни до Дейкуна Андрія Володимировича про розірвання шлюбу. Відпові-
дач по справі: Дейкун Андрій Володимирович, який згідно з останніми відомостя-
ми відбуває покарання у вигляді позбавлення волі у Микитівській виправній коло-
нії м. Горлівки, викликається на 08.05 год. 12 лютого 2018 року до Слов’янського 
міськрайонного суду в зал № 17, для участі в судовому засіданні. Крім того, від-
повідач може надіслати на адресу суду письмовий відзив на позов, де зазначити 
свою позицію з приводу позовних вимог.

У випадку неприбуття справа буде розглянута в його відсутність.
Суддя В. І. Старовецький

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за 
адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 410) 13 лю-
того 2018 року об 11 годині 00 хвилин буде розглядатись справа  
№ 310/7341/17 за позовом Лугового Андрія Миколайовича до Мельни-
кова Юрія Валентиновича про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування житловим приміщенням.

Суд викликає як відповідача Мельникова Юрія Валентиновича.
Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі неявки справа буде роз-

глянута за його відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, 2) розглядає цивільну справу № 243/11641/17 за позовом Май-
кут Катерини Олександрівни до Майкута Дмитра Анатолійовича про розірвання 
шлюбу.

Відповідач у справі: Майкут Дмитро Анатолійович, зареєстрований за адресою: 
Донецька обл., м. Горлівка-14, вул. Стожка, буд. 115, кв. 48, викликається 13 лю-
того 2018 року на 08 год. 00 хв. до суду, 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 неявки, інак-
ше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя В. І. Старовецький

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області повідомляє, що в про-
вадженні суду знаходиться цивільна справа №308/12783/17 за позовом Ур Світ-
лани Степанівни до Сокол–Андрійчак Марії Йосифівни про визнання права влас-
ності.

Відповідачка Сокол–Андрійчак M.Й. викликається в судове засідання, яке від-
будеться 6 лютого 2018 року о 09 год. 45 хв. у приміщенні Ужгородського міськра-
йонного суду Закарпатської області за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53.

Після опублікування оголошення в пресі відповідачка вважається повідомле-
ною про час та місце слухання справи. У разі неявки відповідачки Сокол–Андрій-
чак М. Й. справу буде розглянуто за її відсутності з ухвалення заочного рішення.

Суддя В. Й. Данко

Новоайдарський районний суд викликає Жевнова Володимира Володи-
мировича, який проживає за адресою: Луганська область, Новоайдарський 
район, м. Щастя, вул. Гагаріна, 6/8, як відповідача в судове засідання з ци-
вільної справи № 419/4023/17 за позовом Шурхна Кирила Анатолійовича в ін-
тересах Жевнової Світлани Олексіївни до Жевнова Володимира Володими-
ровича про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України без 
згоди батька, третя особа: Служба у справах дітей Новоайдарської РДА, що 
відбудеться 6 лютого 2018 року о 09.30 годині в приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

Суддя О. М. Іванова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Доне-
цька область, вул. Миру, 5) розглядає адміністративний матеріал про притягнен-
ня до адміністративної відповідальності відносно Рябоконь Сергія Миколайовича 
за ст. 195-2 ч. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правопорушник Рябоконь Сергій Миколайович, 1970 року народження, меш-
кає: м. Торез, вул. Пролетарська, 135, викликається на 05.02.2018 року о 09 годи-
ні 00 хвилин до суду, кабінет 312, для участі в розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області О. В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження  
№ 229/3626/16-к за обвинуваченням Медведєва Володимира Миколайови-
ча, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 263 КК України, який проживає за адресою: Донецька область, м. Макіїв-
ка, вул. Черняхівського, буд. 31.

Суд викликає обвинуваченого Медведєва Володимира Миколайовича в 
судове засідання на 14 годину 00 хвилин 7 лютого 2018 року, яке відбудеть-
ся в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, кор-
пус 2, каб. № 17.

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
інформує про введення в дію з 01.02.2018 року роздрібних тарифів на електричну енергію на території здійснення ліцензованої  

діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої  
повноваження

Групи споживачів
Тариф коп. за 1 кВт•год спожитої електроенергії, без ПДВ

1 клас 2 клас
Для всіх груп споживачів, крім населення та населених пунктів 151,290 167,190
Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного періоду (нічний, денний, напівпіко-
вий, піковий) та всіх сезонів установлюються такі тарифні коефіцієнти відповідно до постанови НКРЕКП України від 20.12.2001 
№ 1241 із змінами:

Період часу нічний денний напівпіковий піковий 
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні коефіцієнти 0,35 1,35 -  -
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні коефіцієнти 0,25  - 1,02 1,8
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню діють відповідно до постанови НКРЕКП України від 26.02.2015 № 220.
Тариф на електричну енергію, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій діють відповідно до по-
станови НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (із змінами згідно з постановою НКРЕКП від 24.11.2016 №2021).
За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки  населення та споживачів, прирівняних 
до населення, проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами, у відповідності до постанови НКРЕ 
України від 23.04.2012 № 498 (із змінами):

За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу
0,5 тарифу в години нічного мінімального навантажен-
ня енергосистеми;
повний тариф в інші години доби.

За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу

1,5 тарифу в години максимального навантаження  
енергосистеми
повний тариф у напівпіковий період
0,4 тарифу в години нічного мінімального навантажен-
ня енергосистеми.

Роздрібні тарифи розраховані згідно з умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом на основі таких даних:
Прогнозна оптова ринкова ціна на I квартал 2018 р., грн за 1 МВт·год  
(без ПДВ) 1495,46 Постанова НКРЕКП  

від 28.12.2017 №1513

Прогнозована середня закупівельна ціна, грн за 1 МВт·год (без ПДВ) 1463,86
Розрахунок згідно з поста-
новою НКРЕ від 13.04.2017 

№512  
Економічні коефіцієнти нормативних  
технологічних витрат електричної енергії на  
на I квартал 2018 р., (відносні одиниці)

I клас напруги                             0,0121 Постанова НКРЕКП  
від 16.03.2017 №292 II клас напруги                    0,0274

Тарифи на розподіл електричної енергії грн/
МВт·год (без ПДВ)

I клас напруги                             16,78

Постанова НКРЕКП  
від 24.01.2018 №73

II клас напруги                    134,04

Тарифи на постачання електричної енергії  
за регульованим тарифом, грн/МВт·год  
(без ПДВ)

I група споживачів                             14,33

II група споживачів                71,66

Глухівський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Мантро-
ву Тетяну Анатоліївну, 26.09.1962 року народження, зареєстроване міс-
це проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якої 
невідоме, про надходження до Глухівського міськрайонного суду позо-
вної заяви за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «ПриватБанк» до Мантрової Тетяни Анатоліївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, розгляд якої проводиться в по-
рядку спрощеного позовного провадження за адресою: Сумська область,  
м. Глухів, вул. Києво-Московська, 30, приміщення Глухівського міськрайон-
ного суду Сумської області. Відповідачка має право у п’ятнадцятиденний 
строк з дня опублікування вказаного оголошення надіслати суду відзив 
на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам статті 178 ЦПК Укра-
їни, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), 
висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення про-
ти позову. Відповідно до вимог частини четвертої статті 178 ЦПК Украї-
ни, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копію відзиву та 
доданих до нього документів відповідачка зобов’язана надіслати іншим 
учасникам справи. У разі ненадання відповідачкою відзиву, у встановле-
ний судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними 
матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України).

Суддя Мазур С. А.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Козлова Анато-
лія Михайловича, Козлову Ганну Василівну, Козлова Олександра Анато-
лійовича, як відповідачів по цивільній справі № 492/1311/17 за позовом 
Рубахи Сергія Миколайовича до Козлова Анатолія Михайловича, Козло-
вої Ганни Василівни, Козлова Олександра Анатолійовича, за участю тре-
тьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Ру-
бахи Вікторії Вікторівни про визнання осіб такими, що втратили право 
користування житловим приміщенням. Розгляд справи призначено на 
13.03.2018 року о 09 год. 30 хв., 02.04.2018 року о 13 год. 30 хв. у за-
лі № 1 Арцизького районного суду Одеської області за адресою: м. Ар-
циз Одеської області, вул. Соборна, 29, суддя Варгаракі С. М., тел./факс: 
(04845) 3-11-33, 3-14-38 та пропонує надати заперечення проти позову та 
докази, якими вони обґрунтовуються.

Суд роз’яснює Козлову Анатолію Михайловичу, Козловій Ганні Васи-
лівні, Козлову Олександру Анатолійовичу, що з опублікуванням оголо-
шення по виклик їх до суду, вони вважаються повідомленими про час 
і місце розгляду справи. У разі неявки Козлова Анатолія Михайловича, 
Козлової Ганни Василівни, Козлова Олександра Анатолійовича в судове 
засідання або неповідомлення про причину неявки, суд може ухвалити 
заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Бучацький районний суд Тернопіль-
ської області викликає в судове засідання 
як відповідача Гуску Володимира Яросла-
вовича, місце перебування якого невідо-
ме, останнє місце проживання — м. Бу-
чач, вул. Польова, 1 Тернопільської об-
ласті, по справі за позовом Джички Окса-
ни Юріївни до Гуски Володимира Яросла-
вовича про стягнення неустойки (пені) за 
прострочення сплати аліментів.

Розгляд справи призначено на 11 год. 
00 хв. 9 лютого 2018 року в приміщен-
ні Бучацького районного суду Тернопіль-
ської області за адресою: м. Бучач, вул. 
Міцкевича, 11. Явка до суду обов’язкова. 
Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У ра-
зі неявки відповідач повинен повідомити 
суд про причини.

В разі неявки відповідача без поважної 
причини в судове засідання справу буде 
розглянуто за наявними в ній доказами 
згідно з чинним законодавством.

Суддя В. Б. Федорончук

В Ірпінський міський суд Київської об-
ласті 14.02.2018 р. о 16 год. 00 хв. (справа 
№ 367/8055/17) викликається Шевченко 
Андрій Миколайович по цивільній спра-
ві за позовом Почивалової Тетяни Васи-
лівни до Шевченка Андрія Миколайови-
ча про відшкодування матеріальної та мо-
ральної шкоди, спричиненої дорожньо-
транспортною пригодою.

У разі неявки Шевченка Андрія Мико-
лайовича (Київська обл., м. Ірпінь, вул. 
Мінеральна, 7), справа буде розглядати-
ся в його відсутність.

Суддя Л. П Саранюк
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2  -7 +1  +6 Черкаська -2  -7 +1  +6
Житомирська -2  -7 +1  +6 Кіровоградська -2  -7 +1  +6
Чернігівська -2  -7 -2  +3 Полтавська -2  -7 0  -5
Сумська -5  -10 +2  -3 Дніпропетровська -2  -7 +1  +6
Закарпатська 0  -5 +4  +9 Одеська -2  -7 +5  +10
Рівненська +2  -3 +1  +6 Миколаївська -2  -7 +4  +9
Львівська -2  +3 +4  +9 Херсонська -2  -7 +4  +9
Івано-Франківська +2  -3 +4  +9 Запорізька -2  -7 0  +5
Волинська +2  -3 +1  +6 Харківська -5  -10 +2  -3
Хмельницька +2  -3 +4  +9 Донецька -5  -10 +2  -3
Чернівецька +2  -3 +4  +9 Луганська -5  -10 +2  -3
Тернопільська +2  -3 +4  +9 Крим 0  -5 +6  +11 
Вінницька -2  -7 +4  +9 Київ -2  -4 +3  +5

Укргiдрометцентр

2..-3
4..9 -2..-7

1..6

-2..-7
1..6

-2..-7
4..9

-5..-10
2..-3

Минули громниці — 
прощавайте, вечорниці
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Якщо на Стрітення капіж, то буде 
гарний урожай пшениці

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Буревії, ожеледиця, со-
тні знеструмлених на-

селених пунктів і ДТП на 
дорогах — такими   на-
слідками стихійних ката-
клізмів позначився дру-
гий місяць зими. Щоправ-
да, обійшлося без  критич-
ного зниження темпера-
тури. Але це ще попере-
ду. За прогнозами синоп-
тиків, лютий дошкулятиме 
тріскучими морозами. Не-
даремно народна мудрість 
характеризує його таким 
прислів’ям: «Лютий лю-
тує, бо весну чує». Хай там 
як, а на порозі між зимою 
й весною хлібороби почи-
нають готуватися до ново-
го трудового сезону. Пора 
вивозити на поля добри-
ва, перевіряти запаси на-
сіння, справність техні-
ки. Мабуть, тому в лютому 
найменше релігійних свят. 

Першого дня місяця, на 
Макара-Весноукажчика, 
старі люди приказують: 
«Макар до Оксани приїде 
на санях, якщо на Тимофія  
снігу навіє».  За станом по-
годи прогнозували, якою 
буде весна. Якщо день со-
нячний — весна буде ран-
ньою і теплою. Яка пого-
да на Макара, такою буде 
впродовж  місяця. 

Вважають, що на Тимо-
фія (4) половина зими ми-
нула. Але заметілі й моро-
зи ще дадуть про себе зна-
ти. Якщо цього дня йти-
ме сніг, то йтиме впродовж 
тижня. Яскраве полудне-
ве сонце — провісник ран-
ньої весни. Вітряна погода 
накличе заметілі. Пасічни-
кам слід поцікавитися, як у 
вуликах поводяться бджо-
ли. Якщо гудуть ледь чут-
но — переносять зиму до-
бре; гучне тривожне гудін-
ня означає, що сім’ї бракує 
їжі.

Оксана-Веснопровісни-
ця  нагадує господарям, що 
слід ретельно перевірити 
запаси кормів для худоби. 
Від цього дня до весняного 
випасу їх потрібно не мен-
ше, ніж з’їдених. Сіно да-
ють потроху телятам, яг-
нятам, а коровам — тіль-
ки перед доїнням. Якщо на 
Оксани тепла погода, та-
кою  буде й весна. 

Головне релігійне свя-
то у лютому — Стрітен-
ня Господнє. Його прадав-
ні назви — Зимобор, Гром-
ниці. До наших часів збе-
реглося народне прислів’я: 
«Минули Громниці — про-
щавайте,  вечорниці». За 
давнім повір’ям, на соро-
ковий день після Різдва 
Христового зима зустріча-
ється з весною. Парафіяни 
освячують у храмах воду 

та свічки.  Свічка-громнич-
ка вважається оберегом. 
Повернувшись із церкви, 
господарі обходять з нею 
обійстя, а водою окроплю-
ють помешкання, худобу і 
птицю. Якщо когось із чле-
нів сім’ї проводжали в да-
леку дорогу, йому давали 
крихту воску від громнич-
ки як запоруку безпечного 
повернення до домівки.

Стрітенських народних 
прикмет в українському 
національному фольклорі 
дуже багато. Найпошире-
ніші з них стосуються про-
гнозування погодних умов. 
Якщо на Стрітення свічки 
у церкві горять  тихо — на 
спокійне літо, а якщо по-
тріскують — літо  буде з 
грозами; якщо день мороз-
ний і похмурий — весна 
буде ранньою і холодною; 
якщо погода сонячна — на 
врожай зернових і добре 
роїння бджіл; капіж — бу-
де гарний урожай пшени-

ці, а якщо снігопад — весна 
буде вологою. У сільських 
навчальних закладах до-
сі побутує добра традиція 
— вивішувати на Стрітен-
ня шпаківні. Це подарунки 
провісникам весни.

Останнього тижня пе-
ред Великоднім постом 
відзначають Колодія — 
праслов’янське свято на 
честь весняного сонця. Йо-
го  ще називають  Сиро-
пусний тиждень, Колодки, 
Масниця.  Головна назва, 
мабуть, походить від то-
го, що з наближенням вес-
ни сонце піднімається на 
небесному колі дедалі ви-
ще, а його тепло переда-
ється природі й людям від-
чутніше.  Коло діє на онов-
лення життєвих проце-
сів на Землі. Під час свя-
та дівчата чіпляють хлоп-
цям на груди чи до поя-
са маленьку вербову коло-
дочку, перев’язану стріч-
кою. Хлопці віддають «ко-

лодку» під час Великодніх 
свят так: дівчина дарує об-
ранцеві в гаптованій хус-
тинці (з поцілунком)  кіль-
ка писанок. За це парубок 
замовляє музики і запро-
шує її у танець. Обряд цей 
суто український, і йому 
нема аналогів в інших на-
родів. Свято Колодія де-
тально описав у моногра-
фії «Український рік у на-
родних звичаях» канад-
ський етнограф україн-
ського походження Степан 
Килимник. 

На жаль, не в кожну 
українську сім’ю свято 
Колодія принесе радість, 
а багатьом дівчатам серце 
стисне туга за навіки втра-
ченим судженим.  На цей  
тиждень припадає сум-
на дата — День Героїв Не-
бесної Сотні. Перша жер-
товна кров учасників про-
тистояння Євромайдану  і 
злочинної влади Януко-
вича пролилася  на вулиці 
Інститутській. А в цей час 
російський спецназ вторг-
ся на територію АР Крим. 
В історію нашої держа-
ви ці події вкарбуються як 
початок гібридної війни з 
північним сусідом. Після 
окупації Криму і частин  
Донецької  та Луганської 
областей Росія у цій війні 
— визнаний агресор. За 
вчинені на загарбаних те-
риторіях злодіяння їй до-
ведеться рано чи пізно від-
повідати перед міжнарод-
ним судом. Він відбудеть-
ся. Україну як незалежну 
державу активно підтри-
мує світова демократич-
на спільнота. Здійснить-
ся полум’яний заклик Та-
раса Шевченка: «Борітеся 
— поборете, Вам Бог пома-
гає! За вас правда, за вас 
слава І воля святая!»

НАШ КАЛЕНДАР

1—4 лютого —  Всесвітній тиждень гармонійних 
міжконфесійних відносин

4 лютого —  Всесвітній день боротьби із захво-
рюванням на рак

6 лютого —  Міжнародний день несприйняття 
операцій на жіночих статевих ор-
ганах, що призводять до каліцтва; 
Оксани-Веснопровісниці

12—18 лютого —  Сиропусний тиждень. Колодія. 
Масниці

15 лютого —  День вшанування учасників бойо-
вих дій на територіях інших дер-
жав; Стрітення Господнє

19 лютого —  Початок Великоднього посту
20 лютого —  День Героїв Небесної Сотні; втор-

гнення російського спецназу на 
територію АР Крим (2014); Всес-
вітній день соціальної справедли-
вості

21 лютого —  Міжнародний день рідної мови

Масницю, або Колодія, здавна вважали жіночим святом

Полтавським 
рятувальникам 
оновили базу

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

БЕЗПЕКА. Днями рятувальникам Полтавського гарнізону Дер-
жавної служби з надзвичайних ситуацій оновили матеріально-техніч-
ну базу. Вони отримали: чотири пожежно-рятувальних автомобілі для 
перевезення особового складу, технічного оснащення, спецоблад-
нання та проведення пожежно-рятувальних робіт, автомобіль, при-
значений для проведення першочергових аварійно-рятувальних ро-
біт при ліквідації ДТП, спецчовен, радіостанції, стволи пожежні, ліхта-
рі, бензиновий генератор, мотопомпу та гідравлічну насосну станцію. 
Про це подбали ДСНС, обласна, міська й районна влада. 

— Суспільна та цивільна безпека залежить від того, наскільки 
оснащені відповідні служби. Тож нам треба виділяти кошти й купува-
ти нову техніку. А вручення — складова спільної роботи всіх гілок вла-
ди, — сказав на урочистій церемонії голова Полтавської облдержад-
міністрації Валерій Головко. 

Найбільше захоплення в присутніх викликав оперативно-рятуваль-
ний катер, який уперше передали Кременчуцькому підрозділу ДСНС. 
Як прокоментував присутній на заході Кременчуцький міський голова 
Віталій Малецький, він знадобиться для попередження та оператив-
ної ліквідації пожеж, які досить часто виникають на дніпровських ост-
ровах. За словами голови облради Олександра Біленького, нове об-
ладнання допоможе підвищити кваліфікаційний рівень рятувальників. 
Він принагідно пообіцяв, що незабаром така спецтехніка буде в кож-
ному районі. 

Цей катер віднині сприятиме оперативному 
попередженню та ліквідації пожеж на Дніпровських 
островах
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