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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Популізм і отаманщина 

— виклики, які стоять 
перед нами так само 
гостро, як і 100 років 

тому. Наша місія — не 
допустити повторення 

тих помилок».

Ганебний закон —  
на звалище історії! 

МОВНА ПОЛІТИКА. Учора пленарне засідання Великої пала-
ти Конституційного Суду ухвалило рішення №2-р/2018 у справі за 
конституційним поданням 57 народних депутатів щодо відповід-
ності Конституції України (конституційності) Закону України «Про 
засади державної мовної політики». За інформацією Укрінформу, 
КСУ нарешті визнав неконституційним так званий мовний закон 
Колесніченка — Ківалова.

Цього рішення давно очікувала свідома більшість українського 
суспільства, адже його чинність у країні, що обстоює власну мову 
та національну ідентичність, була позам межами здорового глузду.

«Ганебний закон Колесніченка — Ківалова скасовано вдруге! 
Тепер уже й Конституційним Судом! Не треба зупинятися — тепер 
слід ухвалювати новий закон про українську мову, який нарешті 
реалізує її державний статус, як це й передбачено Конституцією 
України. Це треба зробити!» — прокоментував це актуальне рішен-
ня на свій сторінці у Twitter віце-прем’єр-міністр з гуманітарних пи-
тань В’ячеслав Кириленко.

1 млрд грн
щороку втрачає держава через 

користування громадянами 
фальшивими листками 

непрацездатності 

ВАРТО ЗНАТИ. Тих, хто у 2017-му намагався обважити, 
обрахувати, продати неякісний товар тощо, оштрафували 
на понад 4 мільйони гривень

Не ображайте 
споживача

Президент про безальтернативність консолідації 
суспільства й політикуму заради майбутнього  
своєї країни 

3 8
ЖИТТЯ ПіслЯ АТО

Негода в Україні 
знеструмила 
майже 100 
населених пунктів 
в 11 областях

НешТАТНА сИТуАЦіЯ

Про шляхи адаптації 
до мирного життя 
розповідає учасник 
бойових дій з Вінниці 
Ігор Шепітко
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Корупції оголошено подальшу боротьбу
ЗАсіДАННЯ КАБіНеТу МіНісТРіВ. Прем’єр запропонував громадськості взяти під жорсткий 
контроль діяльність усіх урядових структур

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

Ефективна боротьба з ко
рупцією і якісна робота ан

тикорупційних органів та Ан
тикорупційного суду стане за

порукою не тільки викорінен
ня порушень законодавства, а й 
дасть змогу наповнювати бюд
жет коштами, які раніше роз
ходилися по кишенях коруп
ціонерів. На цьому наголосив  
Прем’єрміністр Володимир 

Гройсман, відкриваючи  урядо
ве засідання.

«Боротимемося  з корупцією — 
наповнюватимемо  бюджет. При
клад — митниця. Торік ми мобілі
зували до бюджету 70 мільярдів 
гривень. Хочу сказати, що багато з 

цих грошей розходилося по кише
нях. Тепер, коли починаємо сис
темно змінювати ситуацію, кошти 
залишаються в бюджеті, — сказав 
Володимир Гройсман. — Так мо
жемо модернізувати країну, під
вищувати соціальні стандарти».

Під час засідання урядовці за
слухали черговий п’ятий звіт 
громадської ініціативи «Разом 
проти корупції», яка викриває 
корупційні ризики в ро
боті центральних органів 
влади. 3
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Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 26.01.2018 року призначено судове 
засідання в порядку спеціального судового провадження 
по кримінальному провадженню відносно Полторацької 
І.І., яка обвинувачується у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 14.00 год. 12 березня 2018 року 
та 09.30 год. 21 березня 2018 року.

До суду як обвинувачена викликається Полторацька 
Ірина Іванівна. Судове засідання відбудеться 12 березня 
2018 року о 14.00 год. та 21 березня 2018 року о 09.30 
год. у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 303.

Суддя Троценко Т. А.

Токмацький районний сул Запорізької області 
викликає обвинуваченого Губіна Артема Костянти-
новича у судове засідання в кримінальному прова-
дженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
19.03.2018 року о 14 годині 00 хвилин у залі судово-
го засідання Токмацького районного суду Запорізь-
кої області за адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвину-
ваченого Губіна А. К. кримінальне провадження буде 
здійснюватися за його відсутності.

Суддя Курдюков В. М.

Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запо-
різької області викликає як обвинуваченого Приту-
ліна Іллю Миколайовича, 02.09.1974 р.н., який про-
живає за адресою: вул. Чкалова, 26-А, м. Кам’янка-
Дніпровська Запорізької області, у судове засідан-
ня по кримінальному провадженню № 318/437/17, 
№ 1-кп/318/33/2018 відносно Притуліна І. М. за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Судове засідання відбудеть-
ся о 16.00 годині 13 березня 2018 року в приміщен-
ні суду за адресою: Запорізька область, м. Кам’янка-
Дніпровська, вул. Щаслива, 93, кабінет № 9.

Суддя Петров В. В.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-

кає Демянюк Людмилу Олегівну на розгляд справи 

за позовом Демянюк Людмили Олегівни до Тесленко 

Світлани Анатоліївни про визнання договору недій-

сним на 15 год. 30 хв. 6 березня 2018 р. за адресою: 

м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 327.

Суддя Галасюк Р. А.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Запрошення до участі у тендері
договір підряду на виконання будівельних робіт

№ CP-W-1400212-KfW
1. Уряд України отримав грант від уряду Федеративної Республіки Німеччини, витрата коштів якого конт-

ролюється KfW Development Bank, для фінансування проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», 
що впроваджується Українським фондом соціальних інвестицій у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій 
областях, і має намір використати частину цих коштів для здійснення належних платежів у ме жах Договору, для 
укладання якого було надруковано це оголошення.

2. Агенція по Впровадженню (АпВ) спільно з Українським фондом соціальних інвестицій цією об’явою запро-
шують підрядників з гарною репутацією надати запечатані тендерні пропозиції для виконання таких видів робіт у 
межах мікропроекту № 14-23-52-005 «Створення житлових умов для ВПО в м. Токмак, Запорізька область (соці-
альне житло – квартири)/KfW»: реконструкція житлового будинку (облаштування двох під’їздів з трьох заплано-
ваних проектом), усі оздоблювані та облицювальні роботи та підключення сантехнічного та кухонного обладнан-
ня, влаштування внутрішніх інженерних мереж, електро- та водопостачання, систем каналізації, внутрішні оздо-
блювальні роботи, перегородки, вентиляція, міжкімнатні та міжквартирні двері, утеплення фасаду, влаштуван-
ня відмостків, ґанків та пандусів, благоустрій. У зв’язку із закінченням проекту роботи необхідно буде виконати 
у стислий термін. Підрядники повинні мати досвід проведення будівельних робіт на об’єктах подібного або ви-
щого рівня складності.

3. Тендерну документацію можна безкоштовно отримати за такою адресою: УФСІ: м. Харків, вул. Сумська, буд. 
54, 3 поверх, контактна особа – Пашков К. Д., спеціаліст із закупівель (у робочі дні з 09.00 до 18.00). Пропозиції 
повинні залишатися чинними впродовж 60 (шістдесяти) днів з дати розкриття тендерних пропозицій і повинні 
бути доставлені за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 54, 3 поверх, не пізніше ніж о 10.00 год. 22.03.2018 р., 
після чого вони будуть розкриті в присутності наявних учасників тендеру. Зацікавлені підрядники можуть отри-
мати додаткову інформацію за адресою, зазначеною вище, та за телефонами: (050) 4753904 (УФСІ) та (098) 
4256073 (АпВ), Нікітєнков Ігор Віталійович.

4. Передтендерну конференцію буде проведено о 15.00 год. 09.03.2018 р. за адресою АпВ: Запорізька область, 
м. Токмак, вул. Центральна, буд. 45, у малому залі Токмацької міської ради, відповідальна особа – Нікітєнков Ігор 
Віталійович (у робочі дні з 09.00 до 17.00).

5. Тендерні пропозиції, надані пізніше за встановлений термін, не приймаються і повертаються учасникам тен-
деру нерозкритими.

Приморський районний суд м. Одеси викли-

кає Мархасіна Міхіль як відповідача по справі  

№ 522/21418/17-ц за позовом Товариства з обме-

женою відповідальністю «ШАНС-2013» до Мар-

хасіна Міхіль про стягнення грошових коштів. За-

сідання відбудеться 07.03.2018 р. о 10.00 год. у 

приміщенні Приморського райсуду м. Одеси за 

адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, зал № 212.

Суддя В. І. Загороднюк

Голосіївська РДА в місті Києві запрошує Ми-

рошниченка Дмитра Юрійовича на Комісію з пи-

тань захисту прав дитини, де розглядатиметь-

ся питання про доцільність позбавлення батьків-

ських прав Мирошниченка Д. Ю. відносно мало-

літньої доньки, 2007 р.н.

Засідання відбудеться 14.03.2018 р. о 16.00 

год. у приміщенні Голосіївської РДА: м. Київ, 

просп. Голосіївський, 42, каб. №415.

Свідоцтво про право власнос-
ті на нерухоме майно, а саме: кварти-
ра, від 01.07.2008 р., серія та номер блан-
ку САС079761, яка знаходиться за адресою:  
м. Донецьк, вул. Шекспіра, буд. 13, кв. 99, видане Го-
ловним управлінням благоустрою та комунально-
го обслуговування Донецької міської ради, на під-
ставі Договору купівлі-продажу від 27.06.2006 р.,  
№ д-770, рішення виконкому Ворошиловської ра-
йонної в м. Донецьку ради від 11.06.2008 р., № 
156/2, видано начальником головного управлін-
ня М.В. Баранецьким, на ім’я Возняк Андрій Пе-
трович, вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Згідно з протоколом № 4 Загальних зборів 
учасників ТОВ «Ріо Брок» від 20.02.2018 р. при-
йнято рішення щодо припинення Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Ріо Брок» (08133, 
Київська обл., Києво-Святошинський район, міс-
то Вишневе, вул. Балукова, будинок 23, ЄДПРОУ 
38467383) шляхом його ліквідації у добровільно-
му порядку. Головою ліквідаційної комісії призна-
чено Люшенка Юрія Юрійовича. Заяви кредито-
рів приймаються протягом двох місяців від дня 
публікації даного оголошення.

Втрачений договір купівлі-продажу 
квартири за номером АВР 267162, 

покупець Мар’янович Павло Олегович, 
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення 
№ 00167/1.1 судноводія малого/маломірного судна № 0010168,  

від 11.04.2017 р. на ім’я Теосова Олега Михайловича, 
вважати недійсним.

Втрачений кваліфікаційний сертифікат інженер-проектувальник, се-
рія АР № 010514, зареєстрований у реєстрі атестованих осіб за №9349 
рішенням атестаційної архітектурно-будівельної комісії від 17.12.2014 р., 
виданий Нєкрашевичу Сергію Сергійовичу, вважати недійсним.

ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» повідомляє 

про втрату бланків суворої звітності Зелена Карта та 

ОСЦПВ та просить вважати їх недійсними.

Зелена Карта серія UА015(Вся Європа): 12404525, 

12812733, 12404523, 12771252, 12771253, 12214833, 

12214834, 12387768, 12387769, 11917259, 12387770.

Зелена Карта серія UA015(AБMP): 12821680, 12230657.

ОСЦПВ: АК-767337, АК-2633939, АК-767227.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів:
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL14076
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 19.04.2018

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/34482-asset-sell-id-156051

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: F37GL14005 - F37GL14006
Короткий опис активів (май-
на) в лоті:

Права вимоги за кредитними договорами  
та договорами забезпечення виконання зобов’язань

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

http://www.prozorro.sale 

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

17.04.2018 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
26-vseukr-bank-rozv/34471-asset-sell-id-155998

Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запорізької області викли-
кає як обвинуваченого Молчанова Юрія Павловича, 07.12.1970 р.н., 
який зареєстрований за адресою: пр. Будівельників, 41, кв. 76,  
м. Енергодар Запорізької області; проживає за адресою: вул. Молодіжна, 
101, кв. 14, м. Енергодар Запорізької області, у судове засідання по кримі-
нальному провадженню №316/296/17, № 1-кп/318/37/2018 відносно Мол-
чанова Ю. П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Судове засідання відбудеться о 
15.00 годині 13 березня 2018 року в приміщенні суду за адресою: Запорізь-
ка область, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Щаслива, 93, кабінет № 9.

Суддя Петров В. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
ченого Киз’юрова Михайла Олександровича у судове засідання в кри-
мінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
15.03.2018 року о 09 годині 00 хвилин у залі судового засідання Ток-
мацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька 
область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинува-
ченого Киз’юрова М. О. кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за його відсутності.

Суддя Курдюков В. М.

09.02.2018 p. Загальними зборами учасників  
ТOB «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО»  

(ідентифікаційний код 39030472) прийнято  
рішення про подання до Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових  
послуг, заяви про виключення  

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО»  
(ідентифікаційний код 39030472)  

з Державного реєстру фінансових установ.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 грудня 2017 р. № 1021-р 
Київ

Про затвердження плану заходів щодо 
реалізації Концепції Державної цільової 

економічної програми розвитку  
атомно-промислового комплексу  

на період до 2020 року
1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції Державної цільової еконо-

мічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2020 ро-
ку, що додається.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості подавати Кабінетові Міні-
стрів України:

щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, — інформацію 
про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

щороку до 1 березня — щорічний звіт.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2017 р. № 1021-р
ПЛАН 

заходів щодо реалізації Концепції Державної цільової  
економічної програми розвитку атомно-промислового 

комплексу на період до 2020 року
1. Збільшення обсягу виробництва концентрату природного урану шляхом:
1) проведення державної експертизи інвестиційного проекту «Підприємство на 

базі Новокостянтинівської шахти» відповідно до статті 15 Закону України «Про інвес-
тиційну діяльність» за такими етапами:

будівництво пускового комплексу. 
Міненерговугілля, 
Державний концерн «Ядерне паливо»  
(за згодою).
I квартал 2018 р.;

будівництво підприємства з повною потужністю виробництва.
Міненерговугілля,  
Державний концерн «Ядерне паливо» 
(за згодою).
IV квартал 2019 р.;

2) будівництва та введення в експлуатацію пускового комплексу підприємства на 
базі Новокостянтинівської шахти.

Міненерговугілля, 
Державний концерн «Ядерне паливо»  
(за згодою).
IV квартал 2020 р.;

3) виключення відомостей щодо Апрельського уранового родовища із Зводу відо-
мостей, що становлять державну таємницю. 

Міненерговугілля, 
Служба безпеки, 
Держгеонадра, 
Державний концерн «Ядерне паливо»  
(за згодою).
I квартал 2018 р.;

4) визначення джерел та механізму залучення інвестицій для розроблення проек-
ту та будівництва підприємства на базі Апрельського родовища уранових руд.

Міненерговугілля, 
Державний концерн «Ядерне паливо»  
(за згодою).
II квартал 2018 р.;

5) будівництва та введення в експлуатацію підприємства на базі Апрельського ро-
довища уранових руд.

Міненерговугілля, 
Державний концерн «Ядерне паливо»  
(за згодою).
II квартал 2020 року.

2. Створення цирконієвого виробництва шляхом:
1) забезпечення співробітництва з провідними виробниками цирконієвої  продук-

ції для визначення шляхів організації виробництва цирконієвої губки.
Міненерговугілля, 
Державний концерн «Ядерне паливо»  
(за згодою).
Друге півріччя 2019 р.;

2) будівництва ділянки з виробництва цирконієвої губки, налагодження техноло-
гічного процесу і запуск виробництва.

Міненерговугілля, 
Державний концерн «Ядерне паливо»  
(за згодою).
Друге півріччя 2020 року.

3. Створення виробництва ядерного палива шляхом:
1) проведення переговорів з потенційними інвесторами щодо залучення коштів з 

метою реалізації проекту будівництва заводу з виробництва ядерного палива.
Міненерговугілля, 
Державний концерн «Ядерне паливо»  
(за згодою).
2018 рік;

2) отримання ліцензії Держатомрегулювання на будівництво та введення в експлу-
атацію заводу з виробництва ядерного палива.

Держатомрегулювання, 
Міненерговугілля, 
Державний концерн «Ядерне паливо»  
(за згодою).
Перше півріччя 2019 року.

4. Розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міні-
стрів України проектів актів щодо:

1) затвердження програми розвитку атомно-промислового комплексу на період 
до 2020 року.

Міненерговугілля, 
Державний концерн «Ядерне паливо»  
(за згодою).
I квартал 2018 р.;

2) схвалення Концепції та затвердження Державної цільової екологічної програми 
«Зняття з експлуатації уранових об’єктів».

Міненерговугілля, 
Мінприроди, 
ДАЗВ, 
Держекоінспекція, 
Державний концерн «Ядерне паливо»  
(за згодою).
II квартал 2018 р.;

3) наповнення резерву ядерних матеріалів.
Міненерговугілля, 
Державний концерн «Ядерне паливо»  
(за згодою).
Перше півріччя 2018 р.;

4) подальшої організації виробництва ядерного палива для реакторів типу 
ВВЕР-1000 та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Мі-
ністрів України від 27 червня 2012 р. № 437 «Питання розміщення, проектування та 
будівництва заводу з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000».

Міненерговугілля, 
Державний концерн «Ядерне паливо»  
(за згодою).
I квартал 2018 р.;

5) надання державних гарантій з виконання боргових зобов’язань державного під-
приємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» за кредитом, залученим від 
Банку Розвитку Китайської Народної Республіки для реалізації інвестиційного проек-
ту «Підприємство на базі Новокостянтинівської шахти».

Міненерговугілля, Мінфін, 
Державний концерн «Ядерне паливо» 
(за згодою).
II квартал 2018 року.
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оголошення

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

Запрошення до Участі в Торгах (ЗУТ)
Дата:   01.03.2018
Проект:  Підвищення ефективності передачі електроенергії
  (Модернізація підстанцій)
Тендер:  Реконструкція двох підстанцій Дніпровської Енергосистеми
Процедура: Міжнародні конкурсні торги з посткваліфікацією 
Номер:  BMZ ID 2006 66 537
Замовник: Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго»
Фінансування: Банк розвитку KfW та Уряд Федеративної Республіки Німеччина

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» цим запрошує до участі у від-
критих торгах правоможних та кваліфікованих учасників торгів за Контрактами «Реконструкція двох під-
станцій Дніпровської Енергосистеми».

Вищевказаний Проект є спільним заходом Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина. 
Виконання даного Проекту буде фінансуватися в рамках угоди про позику, укладеної між Кабінетом Міні-
стрів України та банком KfW.

Проект охоплює комплексну реконструкцію двох підстанцій Дніпровської Енергосистеми:

• Лот 1 – Реконструкція ПС «Криворізька (колишня Кіровська)» в частині 150 кВ;
 • ВРП 150 кВ;
 • КРП 10 кВ;
 • Система змінного/постійного струму;
 • Пристрої релейного захисту та керування для вищезазначеного обладнання;
• Лот 2 – Реконструкція ПС «Дніпро-Донбас» в частині 150 кВ;
 • ВРП 150 кВ;
 • ВРП 35 кВ;
 • Система змінного/постійного струму;
 • Пристрої релейного захисту та керування для вищезазначеного обладнання;
 • Трансформатори регулювання напруги 35/35 кВ.

Конкурсні торги будуть проводитися згідно з процедурою Банку KfW («Керівні принципи KfW щодо за-
купівлі товарів, робіт та супутніх послуг у фінансовому співробітництві з країнами-партнерами», опубліко-
вані Банком KfW та доступні за наступним посиланням: https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-
financing/KfW-Development-Bank/Publications/) та зі стандартними формами МБРР та відкриті для всіх учас-
ників торгів з правоможних країн, як визначено в Керівних принципах.

Зацікавлені учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію від Замовника за наступною адре-
сою:

Віктор Лисих,
Начальник відділу організації міжнародних закупівель 
ДП «НЕК «Укренерго»
Вул. Симона Петлюри 25, 01032, Київ, Україна
Тел.: +38 044 238 30 14
Факс: +38 044 238 39 81
Email: procurement_office@ua.energy

Олег Садовець
Інженер відділу організації міжнародних закупівель
ДП «НЕК «Укренерго»
Вул. Симона Петлюри 25, 01032, Київ, Україна
Тел: + 38 044 238 31 35
Факс: +38 044 238 39 81
E-mail: procurement_office@ua.energy

Зацікавлені учасники торгів можуть отримати повний пакет тендерної документації після подання офі-
ційного листа на вищевказані адреси та після сплати невідшкодованої суми у розмірі 500 (п’ятсот) євро або 
еквівалентної суми в українських гривнях, яка включає витрати на копіювання, доставку зареєстрованою 
експрес-поштою та послуги зв’язку (включаючи ПДВ та виключаючи комісію банку та інші витрати, які по-
винен сплатити учасник торгів).

Сплату необхідно здійснити на розрахунковий рахунок Замовника із вказанням призначення платежу 
«Сплата за тендерну документацію за Проектом BMZ ID 2006 66 537 (KfW)»:

Для нерезидентів України (євро):
Банк-кореспондент:
Дойче Банк (Німеччина) АГ, Франкфурт на Майні, Німеччина
р/р: 949876710, S.W.I.F.T.: DEUT DE FF

Банк-отримувач:
АТ «Укрексімбанк»
Вул. Антоновича 127, 03150, Київ, Україна
МФО: 322313
SWIFT: EXBS UA UX

Отримувач:
ДП «НЕК «Укренерго»
р/р: 26000030066033
ЄДРПОУ: 00100227
Вул. Симона Петлюри 25, 01032 Київ, Україна.

Для резидентів України (українська гривня): 
АТ «Укрексімбанк»
МФО: 322313
р/р: 26008010066033
ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ: 00100227
Вул. Симона Петлюри 25, 01032 Київ, Україна 
(в українській гривні за обмінним курсом НБУ на день сплати).

Тендерна документація буде одразу вислана кур’єром, але Замовник не несе відповідальності за втрату 
або пізню доставку. Уповноважені представники учасників торгів можуть персонально отримати тендерну 
документацію за адресою, що вказана вище, після надання документа, що підтверджує банківський пере-
каз, а також копії довіреності (на бланку компанії).

Тендерні пропозиції повинні бути доставлені в офіс за вищевказаною адресою не пізніше  
10 травня 2018 року, 11:00 за київським часом та повинні супроводжуватися заставним забезпеченням на 
суму:

100 000 Євро для Лоту 1;
120 000 Євро для Лоту 2;
або на еквівалентну суму в конвертованій валюті.
Учасник повинен надати:
 • Один (1) оригінал (англійською) та дві (2) друковані копії разом з українським (російським) перекла-

дом, якщо надається, та електронною копією — Замовнику — Віктору Лисих, начальнику відділу організа-
ції міжнародних закупівель, ДП «НЕК «Укренерго», вул. Симона Петлюри 25, 01032 Київ, Україна 

кімната № 450,  Тел: +38 044 238 30 14 / +38 044 238 33 69.
• Одну (1) електронну копію на трьох CD/DVD — Банку — Катрін Прасс, Керівник з питань закупівель  

(LEe-3), вул. Palmengartenstrasse 5-9, 60325 Франкфурт, Німеччина; Тел: +49 69 7431 68136,
Факс: +49 69 7431 66 68136.
• Дві (2) друковані копії та 1 (одну) електронну копію на USB Флеш карті — Консультанту — Ю. Кампа, 

Керівник Проекту, компанія Consulectra GmbH, вул. Am Trippelsberg 45, 40589 Дюссельдорф — Німеччи-
на; Тел: +49 (0211) 7108 401;

Подання Тендерних пропозицій у електронному вигляді електронною поштою не дозволяється. 
Тендерні пропозиції будуть розкриті в присутності представників учасників торгів, які виявили бажання 

бути присутніми, 10 травня 2018 року об 11:00 за Київським часом в офісі ДП «НЕК «Укренерго», вул. Си-
мона Петлюри, 25, 01032, Київ, Україна, кімната. № 232. 

Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної 

класифікації видатків бюджету
Генеральної прокуратури України 

за 2017 рік
Мета діяльності (місія) головного розпорядника: фінансове забезпечення ефективного здійснення прокурорсько-слід-
чої діяльності
Завдання:  
1) підтримання публічного обвинувачення в суді, організація і процесуальне керівництво досудовим розлідуванням, 
вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими 
слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, представництво інтересів держави в суді та інші визначені Кон-
ституцією України повноваження;  
2) підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здій-
снються НАБУ, організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у відповідних кримінальних прова-
дженнях, здійснення в межах компетенції інших визначених Конституцією України повноважень; 
3) підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.

(тис.грн.)

КПКВК/КЕКВ КФКВ

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом:

план  
на 2017 рік 
з урахуван-

ням внесених 
змін

касове  
виконання  
за 2017 рік

план  
на 2017 рік 
з урахуван-

ням  
внесених 

змін

касове  
виконання  
за 2017 рік

план  
на 2017 рік 
з урахуван-

ням  
внесених 

змін

касове  
виконання  
за 2017 рік

Видатки всього за головним 
розпорядником коштів  

державного бюджету, в т.ч.
5 822 853,3 5 617 936,3 39 977,1 38 948,0 5 862 830,4 5 656 884,3

2110 4 166 869,2 4 166 829,5 511,0 496,5 4 167 380,2 4 167 326,1
2120 886 474,2 849 471,2 112,3 108,9 886 586,5 849 580,1
2210 127 626,4 119 738,5 4 507,0 4 278,8 132 133,4 124 017,3
2220 570,0 442,3 28,0 28,2 598,0 470,6
2240 191 976,9 161 333,6 5 524,3 5 196,5 197 501,2 166 530,1
2250 39 815,7 38 318,6 0,0 0,0 39 815,7 38 318,6
2260 0,0 0,0 3 223,6 3 223,6 3 223,6 3 223,6
2270 122 709,4 117 515,8 1 452,1 1 325,2 124 161,5 118 841,0
2281 34,2 34,2 0,0 0,0 34,2 34,2
2282 140,2 127,2 4,1 0,0 144,3 127,2
2630 122,3 122,3 0,0 0,0 122,3 122,3
2730 836,3 836,3 0,0 0,0 836,3 836,3
2800 175 662,8 68 857,2 1 733,9 1 502,5 177 396,6 70 359,7
3110 88 770,0 73 069,9 11 298,5 11 205,4 100 068,5 84 275,3
3122 4 000,0 4 000,0 1 036,5 1 036,5 5 036,5 5 036,5
3132 3 715,2 3 709,0 1 667,4 1 667,4 5 382,6 5 376,4
3142 13 329,8 13 329,8 0,0 0,0 13 329,8 13 329,8
3160 200,8 200,8 8 878,4 8 878,4 9 079,2 9 079,2

у тому числі за бюджетними програмами:
901010 «Здійснення  

прокурорсько-слідчої  
діяльності, підготовка та 
підвищення кваліфікації 

кадрів прокуратури»

0360 5 748 769,6 5 553 513,8 39 773,2 38 744,1 5 788 542,8 5 592 257,9

2110 4 116 638,3 4 116 598,6 511,0 496,5 4 117 149,3 4 117 095,2
2120 878 921,4 844 957,8 112,3 108,9 879 033,7 845 066,7
2210 125 825,6 118 539,3 4 506,8 4 278,8 130 332,4 122 818,1
2220 540,0 439,7 28,0 28,0 568,0 467,7
2240 188 322,8 159 655,2 5 524,3 5 196,5 193 847,1 164 851,7
2250 39 326,8 38 120,3 0,0 0,0 39 326,8 38 120,3
2260 0,0 0,0 3 223,6 3 223,6 3 223,6 3 223,6
2270 121 944,4 116 913,4 1 452,1 1 325,2 123 396,5 118 238,6
2281 29,4 29,4 0,0 0,0 29,4 29,4
2282 130,2 127,2 4,1 0,0 134,3 127,2
2630 122,3 122,3 0,0 0,0 122,3 122,3
2730 836,3 836,3 0,0 0,0 836,3 836,3
2800 173 983,2 68 532,1 1 733,9 1 502,5 175 717,0 70 034,6
3110 80 903,2 67 402,4 11 094,8 11 001,7 91 998,0 78 404,1
3122 4 000,0 4 000,0 1 036,5 1 036,5 5 036,5 5 036,5
3132 3 715,2 3 709,0 1 667,4 1 667,4 5 382,6 5 376,4
3142 13 329,8 13 329,8 0,0 0,0 13 329,8 13 329,8
3160 200,8 200,8 8 878,4 8 878,4 9 079,2 9 079,2

0901030 «Забезпечен-
ня функцій Спеціалізо-
ваною антикорупційною 

прокуратурою»

0360 74 083,7 64 422,5 203,9 203,9 74 287,6 64 626,4

2110 50 230,9 50 230,9 0,0 0,0 50 230,9 50 230,9
2120 7 552,8 4 513,4 0,0 0,0 7 552,8 4 513,4
2210 1 800,8 1 199,1 0,2 0,2 1 801,0 1 199,3
2220 30,0 2,7 0,0 0,0 30,0 2,7
2240 3 654,1 1 678,4 0,0 0,0 3 654,1 1 678,4
2250 488,9 198,3 0,0 0,0 488,9 198,3
2270 765,0 602,4 0,0 0,0 765,0 602,4
2281 4,8 4,8 0,0 0,0 4,8 4,8
2282 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0
2800 1 679,6 325,1 0,0 0,0 1 679,6 325,1
3110 7 866,8 5 667,5 203,7 203,7 8 070,5 5 871,2

Повістка про виклик 
Підозрюваний Сігонін Володимир Олексійович, 

17.03.1994 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
та 297-5 КПК України, викликається на 10 год. 00 
хв. 03, 05 та 06 березня 2018 року до слідчого СВ 
УСБ України у Хмельницькій області Лаврієнка О. М. 
в каб. № 124 за адресою: м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-85-38, 65-72-73 для 
проведення слідчих та процесуальних дій (вручен-
ня підозри, допиту як підозрюваного, оголошення 
про завершення досудового розслідування, надан-
ня доступу до матеріалів досудового розслідування, 
ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження, отримання копії обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів досудового розслідування) у кри-
мінальному провадженні № 22017240000000007 за 
ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмуті 
повідомляє, що розгляд апеляційної скарги проку-
рора Регана Ю. А. на вирок Селидівського місько-
го суду Донецької області від 12 червня 2017 року, 
у кримінальному провадженні, внесеному у ЄРДР 
за № 42015050000000629 від 09.11.2015 року за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України щодо Якубовського Едуар-
да Миколайовича, 16 вересня 1959 року народжен-
ня, який мешкає за адресою: м. Донецьк, вул. Ар-
тема, 80, призначений на 15 березня 2018 року на 
12.00 годину.

Обвинуваченого Якубовського Е. М. просимо 
з’явитися у судове засідання на зазначену дату за 
адресою: м. Бахмут, вул. Свободи, 10.

Суддя Д. О. Круподеря
В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Ки-

ївської області знаходиться цивільна справа № 359/309/18,  
№ 2/359/1089/2018 за позовом Онищенко Тетяни Володимирів-
ни до Онищенка Олега Володимировича про визнання особи та-
кою, що втратила право користування жилим приміщенням та 
зняття з реєстрації за місцем проживання.

Судове засідання від 20.02.2018 року відкладено, у зв’язку з 
неявкою відповідача на 13 березня 2018 р. об 11.20 годині в Бо-
риспільському міськрайонному суді Київської області за адре-
сою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, каб. 12.

У зв’язку з цим, суд викликає відповідача Онищенка Олега 
Володимировича, останнє відоме місце проживання: Київська 
область, м. Бориспіль, вул. Робоча, 19, кв. 212, у судове засі-
дання на вищезазначений час та день.

У разі неявки в судове засідання відповідача, суд прийме рі-
шення на підставі наданих позивачем доказів.

Адреса суду: 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Ки-
ївський шлях, 72, каб. 12.

Суддя Л. В. Яковлєва

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Приходько Іван Сергійович, 25.10.1970 
р. н., зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Донецьк, вул. Краснозорінська, буд. 92, кв. 37, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 297-5, КПК України, вам необхід-
но з’явитися 5 березня 2018 р. о 09 год. 00 хв. до каб. 
№ 309 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у  
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях, який розташований за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 
33, до слідчого Авєріна П. Є. для відкриття та ознайом-
лення із матеріалами кримінального провадження, вру-
чення вам письмового повідомлення про підозру, обви-
нувального акта та реєстру матеріалів у кримінально-
му провадженні №22016050000000276 від 09.12.2016, 
за ч.1 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України у порядку ст. 
290 КПК України при здійсненні спеціального досудово-
го розслідування.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ОГОлОшеННя

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 БЕРЕзНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -9  -14 -4  -9 Черкаська -12  -17 -4  -9
Житомирська -11  -16 -4  -9 Кіровоградська -10  -15 -2  -7
Чернігівська -9  -14 -4  -9 Полтавська -9  -14 -4  -9
Сумська -9  -14 -4  -9 Дніпропетровська -9  -14 -2  -7
Закарпатська -9  -14 0  -5 Одеська -10  -15 0  -5
Рівненська -13  -18 -5  -10 Миколаївська -10  -15 0  -5
Львівська -17  -22 -7  -12 Херсонська -9  -14 0  -5
Івано-Франківська -20  -25 -7  -12 Запорізька -8  -13 0  -5
Волинська -13  -18 -6  -11 Харківська -8  -13 -4  -9
Хмельницька -13  -18 -5  -10 Донецька -5  -10 0  -5
Чернівецька -19  -24 -7  -12 Луганська -8  -13 -2  -7
Тернопільська -15  -20 -7  -12 Крим -8  -13 0  -5
Вінницька -13  -18 -4  -9 Київ -9  -11 -6  -8

Укргiдрометцентр

-13..-18
-7..-12 -9..-14

-4..-9

-11..-16
-4..-9

-9..-14
0..-5

-8..-13
-4..-9

У «конверті» — 
350 мільйонів гривень

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

 СПРАВА №. Правоохоронці Сумщини викрили й ліквідували най-
більший в історії краю нелегальний міжрегіональний конвертаційний 
центр з обігом 350 мільйонів гривень. 

Це результат розслідування кримінального провадження за  
ч. 3 ст. 212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури 
Сумської області співробітників обласної податкової міліції та  управ-
ління захисту економіки.

Як повідомила прес-служба ГУ ДФС у Сумській області, організа-
тори,  створивши на території Сумської, Луганської, Донецької, Київ-
ської, Чернігівської областей та в Києві підконтрольні підприємства, 
протягом  2017—2018 років надавали послуги з незаконного пере-
ведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального 
прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податко-
вого кредиту підприємствам реального сектору економіки. 

Незаконно проконвертовану готівку (за винятком 10—12 відсо-
тків, які слугували винагородою групі осіб за надання незаконних 
послуг) передавали клієнтам — службовим особам підприємств ре-
ального сектору економіки. 

Провівши обшуки за адресами фактичного розташування тіньо-
вого офісу та мешкання учасників конвертаційного центру, автомо-
більного транспорту, що використовувався у злочинній діяльності, 
правоохоронці вилучили печатки підконтрольних підприємств, пер-
винні фінансово-господарські документи, чорнові записи, чекові 
книжки, комп’ютерну техніку, банківські картки, телефони. 

Накладено арешти на рахунки в банківських установах, а на ра-
хунках Державного казначейства України заблоковано близько 38 
мільйонів гривень. Слідчі дії тривають.

Дивляться з портретів добровольці…
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. У Черкаському художньому 
музеї урочисто відкрили  мистецький про-
ект «Портрети добровольців на війні». Це 
шана вагомому внеску добровольчих фор-
мувань в обстоювання територіальної ці-
лісності Української держави. У виставко-
вому просторі представлено 111 портре-
тів воїнів-добровольців 5-го окремого ба-
тальйону Української добровольчої армії, 
створених харківськім художником Сергі-
єм Пущенком. Це образи людей, різних за 
віком і характером, але близьких за прита-
манним їм усім загостреним відчуттям гід-
ності, справедливості, глибоко вкоріненим 
українством. 

Колекція  унікальна в історичній і мис-
тецькій сутності. Має минути час, щоб зро-
зуміти і осмислити її значення для укра-
їнської історії, яка пишеться сьогодні, на 
наших очах. Воїни-добровольці, які взя-
ли участь у відкритті виставки, довго сто-
яли біля кожного портрета, немов подум-
ки говорили побратимами, ділилися з ни-
ми пережитим. Відбулася церемонія наго-
родження бійців почесними відзнаками. 
Присутні переглянули фільм «Добровольці 
божої чоти», оглянули військову інсталяцію 
та світлини, зроблені на передовій.

за сприяння заступника командира 5-го 
окремого батальйону Української добро-
вольчої армії Романа Катка творчий про-
ект мандрує країною. Його прагнуть пре-
зентувати музеї від заходу до сходу. Чер-
кащині  випала честь показу виставки у пе-
ріод до Шевченківських свят.

Луганщина збирає учасників  
на «Ігри нескорених»

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ЗАЯВКА. Голова Луган-
ської організації Асоціації 
осіб з інвалідністю Микола 
Надулічний працював на се-
мінарі з питань організації 
підготовки та забезпечення 
участі збірної команди Украї-
ни в міжнародних спортивних 
змаганнях «Ігри нескорених» 
у 2018 році. 

«Мав змогу познайомити-
ся з мужньою людиною — Ва-

димом Свириденком. Його іс-
торія розпочалася влітку 2014 
року. Вадима було мобілізо-
вано як військового медика. 
У боях під Дебальцевим він 
зазнав поранень. Єдиний зі 
своєї бригади, хто вижив. Був 
у полоні. Передали україн-
ській стороні з обморожен-
ням. Втратив кисті обох рук і 
стопи ніг, але не втратив на-
дії жити. Після тривалого ліку-
вання та реабілітації, маючи 
протези замість кінцівок, став 
призером у 41-му марафоні у 

Вашингтоні, пробігши 10 кі-
лометрів. У вересні 2017 на 
«Іграх нескорених» у Торон-
то здобув бронзову нагороду 
в змаганнях з веслування на 
тренажерах. Наполегливою 
працею надихає нас не втра-
чати надію, йти вперед, під-
корювати  нові вершини, до-
лати труднощі, не зупинятися 
на шляху до мрії», —  написав 
Микола Надулічний.

Він закликав військовос-
лужбовців і ветеранів, які за-
знали травм, поранень під 

час виконання бойових за-
вдань, узяти участь у міжна-
родних спортивних змаганнях 
«Ігри нескорених», які у жов-
тні відбудуться у Сіднеї. Орга-
нізатори наголошують, що по-
дати заявку можуть навіть ті, 
хто ніколи не займався про-
фесійним спортом. Україн-
ська збірна братиме участь у 
шістьох змагальних дисциплі-
нах: пауерліфтингу, стрільбі з 
лука, атлетиці, велоспорті на 
шосе, плаванні, веслуванні на 
тренажерах.

Ось він, оригінал, з якого художник 
майстерно виписав такий виразний 
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Корольовський районний суд м. Житомира викликає Малову Кате-
рину Валеріївну, 27.02.1980 р.н., та Павленко Катерину Олександрів-
ну, 17.04.1986 р.н., як обвинувачених у кримінальному провадженні  
№ 296/10126/17 по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, під головуванням судді Ак-
сьонова В.Є. в підготовче судове засідання, що відбудеться 13 берез-
ня 2018 р. о 14 год. 00 хв. в приміщенні Корольовського районного су-
ду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
2-К (каб. № 106). Явка обвинувачених в судове засідання обов’язкова.

Очікувані та несподівані результати 
Київського турніру

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

БОРОТЬБА. Три дні погляди 
всього борцівського світу були 
прикуті до столичних килимів. 
Київський турнір заснований 
1994 року й давно став майдан-
чиком, де з’являються нові та-
ланти, а визнані майстри пере-
віряють своє вміння у чесній бо-
ротьбі, особливо в передолім-
пійський сезон.

Цьогоріч XХІІ Київський між-
народний турнір з вільної, жіно-
чої та греко-римської боротьби, 
присвячений  видатним україн-
ським борцям та тренерам, зі-

брав рекордну кількість учасни-
ків — 700 з 38 країн світу. Жодні 
змагання з інших видів спорту в 
Україні ще не мали такої широ-
кої географії.

До Києва приїхали команди 
найсильніших борцівських кра-
їн світу: США, Ірану, Азербай-
джану, Канади, Грузії, Японії і, 
звісно, України. І всі привезли 
своїх найсильніших спортсме-
нів. Так у вільній боротьби ви-
ступало три Олімпійських чем-
піони і чотири чинних  чемпіони 
світу. Були й менш титуловані, 
та  від того ще більш небезпеч-
ні суперники. Олімпіада набли-
жається й уже наступного року 

на чемпіонаті світу почнуть розі-
грувати олімпійські ліцензії, то-
му багато тренерів саме зараз 
перевіряють своїх найперспек-
тивніших молодих борців. Са-
ме тому передбачити резуль-
тати турніру було просто не-
можливо. До прикладу Олімпій-
ський чемпіон Лондона — гру-
зинський борець Владімер Хін-
чегашвілі — став лише бронзо-
вим призером Київського між-
народного турніру. 

Приємно, що незважаючи 
на потужну конкуренцію укра-
їнським борцям вдалося зали-
шити вдома кілька золотих на-
город. Чемпіонами турніру ста-

ли вільники Андрій Квятков-
ський (70 кг) та Олександр Хо-
цянівський (125 кг), серед кла-
сиків очікувано золоту медаль 
здобув Жан Беленюк (87 кг), а 
в жіночій боротьбі титул чемпі-
онки здобули Алла Белінська 
(72 кг) та Софія Боднар (59 кг). 
До речі, у ваговій категорії 59 кг 
— всі медалі здобули українські 
спортсменки!

А те, що Київ  прийняв у Па-
лаці Спорту таку кількість май-
стрів та поціновувачів спортив-
ної боротьби, свідчить: україн-
ська столиця  та організатори 
турніру користуються повагою 
в борцівському світі.
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