
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 24 СІЧНЯ 2018 РОКУ  №16 (6132)
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 23 січня 2018 року
USD 2887.5837 EUR 3534.1137 RUB 5.0994 / AU 384799.40 AG 4919.00 PT 291934.71 PD 321099.31

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

НАДБАННЯ ШЛЯХОПРОВОДИ
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Український інститут 
національної пам’яті  
презентував віртуальну карту 
«Місця пам’яті Української 
революції 1917—1921 років»

Уперше за 
багато років 
на Харківщині 
ремонтують 
і будують мости
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Міністр фінансів про продовження співпраці 
з Міжнародним валютним фондом 

Усі політичні шляхи 
ведуть у Давос

ЗЛІТ ЕЛІТ. Щорічна сесія Всесвітнього економічного форуму 
відкрилася в швейцарському Давосі всороквосьме. Попри сні-
гопади, гірськолижний курорт приймає рекордний за чисель-
ністю десант керівників держав, міжнародних організацій, під-
приємств і банків. Окрім президента США Дональда Трампа, 
світову політичну еліту на форумі представлять Еммануель Ма-
крон, Ангела Меркель, Тереза Мей, Джастін Трюдо, Жан-Клод 
Юнкер, Нарендра Моді, Беньямін Нетаньяху та інші керівники 
держав і міжнародних організацій. 

Упродовж чотирьох днів, із 23 січня, вони обговорюватимуть 
глобальні проблеми під гаслом «Створення спільного майбут-
нього в розділеному світі». Щорічні збори форуму відбувають-
ся на тлі зростання світової економіки та сподівань, що доко-
рінні зміни податкової системи США сприятимуть зростанню 
прибутку підприємств.

За традицією у форумі бере участь Президент України Петро 
Порошенко. Серед підтверджених зустрічей глави держави — 
з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК:

ЦИФРА ДНЯ

214,93 млн грн –   
на таку суму продав минулого тижня 

активів неплатоспроможних банків Фонд 
гарантування вкладів фізичних осіб 

«Ми завжди 
серйозно розглядаємо те, 

що пропонує нам МВФ. 
Особливо в питаннях, 

де в України менше 
досвіду. 2018 рік — 

це не кінець історії».

Із полону 
середньовічного 
«руского міра» 
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НА ВОЛІ. Звільнені заручники із жахом згадують катівні 
на окупованій території Донеччини, де затримання 
і знущання з людей поставлено на конвеєр 

Після реформування 
пенсія військових збільшиться на 77%
АКТУАЛЬНО. Процес пройде в три етапи і врахує інтереси учасників бойових дій

Відділ 
соціально-правових питань 

«Урядового кур’єра»

Про це заявив міністр со-
ціальної політики Андрій 

Рева, розповідаючи про ре-
форму пенсійного забезпечен-
ня працівників силових орга-
нів. Урядовець підтвердив, що 
перерахунок пенсій відбудеть-
ся з 1 січня 2018 року, одразу 

після ухвалення відповідного 
закону.

— Після початку пенсій-
ної реформи 2017 року середня 
пенсія у країні зросла до 2448 
гривень, а середня пенсія сило-

виків становить 2600 гривень, 
тобто вони фактично зрівняли-
ся. Це негативна і неправильна 
ситуація, адже військовим на-
лежить мати більшу пенсію. То-
му після проведення змін у пен-

сійному забезпеченні військо-
вослужбовців, за нашими роз-
рахунками, пенсії вій-
ськових мають зрости 
не менш як на 77%, — 
заявив Андрій Рева. 4
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Жашківський районний суд Черкаської області викликає 
в судове засідання як відповідача по цивільній справі за по-
зовом ТОВ «ВІГ-Жашківський цукровий завод» до Скінтея 
Олександра Михайловича про витребування майна з чужо-
го незаконного володіння, Скінтея Олександра Михайлови-
ча, ідентифікаційний номер 2723004115, останнє відоме міс-
це проживання: вул. Мала Житомирська, 22, м. Радомишль 
Житомирської області; та як третю особу без самостійних 
вимог — ТОВ «ЛВС-2012», ідентифікаційний код юридичної 
особи 36772093, місцезнаходження юридичної особи — вул. 
Клочківська, 11А, м. Харків, 61145.

Судове засідання відбудеться 14 лютого 2018 року об 11 
год. 00 хв. у залі судових засідань №1 Жашківського район-
ного суду Черкаської області за адресою: вул. Благовісна, 8, 
м. Жашків, Черкаська область.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове засідання, 
справа буде розглянута без участі відповідача Скінтея О. М. та 
представника ТОВ «ЛВС-2012».

Суддя Р. В. Шимчик

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача: 
Бородая Олексія Павловича, останнє місце реєстрації якого: 
м. Київ, вул. Симиренка, 22-Г, кв. 145, у судове засідання, 
яке відбудеться 19.03.2018 року о 14 год. 00 хв. за адресою:  
м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі в судовому 
розгляді цивільної справи за позовом Галаган Оксани Юріїв-
ни до Бородая Олексія Павловича, третя особа: Орган опіки 
та піклування Дарницької районної у м. Києві державної ад-
міністрації, про позбавлення батьківських прав та стягнен-
ня аліментів.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 

вважається повідомленим про день, час та місце розгляду 
справи і в разі неявки до суду справа може бути розгляну-
та за його відсутності.

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

Суддя О. М. Колесник

Приморський районний суд м. Одеси викликає 
Гавриленка Андрія Олександровича, 10.12.1989 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, для участі у підготовчому судо-
вому засіданні щодо розгляду обвинувального акта 
в кримінальному проваджені №22015150000000244 
від 08.09.2015 року, для розгляду питань, передба-
чених ст.ст. 314-317 КПК України, яке відбудеться 
01.02.2018 року о 16 годині 00 хвилин у приміщенні 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, № 33, зал судових засідань 
№ 108 (суддя Терзі І. Г.).

Обвинуваченому Гавриленку А. О. у разі неявки в 
судове засідання повідомити суд про причини своєї 
неявки.

Іванківський районний суд Київської області роз-
глядає цивільну справу за позовом Головенської Ал-
ли Іванівни до Кравчук Інни Миколаївни, Кравчука 
Юрія Антоновича, третя особа: Служба у справах ді-
тей та сім’ї Іванківської РДА, про встановлення опіки 
та позбавлення батьківських прав. Відповідачка по 
справі: Кравчук Інна Миколаївна, яка за останніми ві-
домостями проживає за адресою: Київська область, 
Іванківський район, с. Шпилі, вул. Зарічна, 13, викли-
кається на 15 лютого 2018 року об 11 год. 00 хв. до 
суду за адресою: смт Іванків, вул. І. Проскури, 14 Ки-
ївської області, для участі у розгляді справи по су-
ті. Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позовної заяви та докази. У разі неявки від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Н. А.Тетервак

2) у тексті Закону слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід з дитинства» 
в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю», 
«дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю з дитинства» у відповідному 
відмінку і числі.

22. У другому реченні частини першої статті 29 Закону України «Про диплома-
тичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29; 2015 р.,  
№ 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25, № 40-41, ст. 383) слова 
«інвалідів» та «інвалідів війни» замінити відповідно словами «осіб з інвалідніс-
тю» та «осіб з інвалідністю внаслідок війни».

23. У назві та тексті статті 12 Закону України «Про охорону праці» (Відомос-
ті Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10; 2004 р., № 14, ст. 205) слово «ін-
валідів» замінити словами «осіб з інвалідністю».

24. В абзаці другому частини третьої статті 35 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 2003 р., № 49-51, ст. 376; 2017 р., № 40-41, ст. 383) слово «його» 
замінити словом «її».

25. У Законі України «Про соціальний захист дітей війни» (Відомості Вер-
ховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94; 2010 р., № 19, ст. 150; 2015 р., № 6, 
ст. 40):

1) в абзаці восьмому статті 5 слова «діти війни, які є інвалідами» замінити 
словами «діти війни, які є особами з інвалідністю»;

2) у другому реченні статті 8 слова «Реєстрація та легалізація інвалід-
ських організацій» замінити словами «Реєстрація та легалізація громадських 
об’єднань осіб з інвалідністю».

26. У назві та тексті статті 27 Закону України «Про забезпечення організацій-
но-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 
2006 р., № 49, ст. 484) слово «інвалідами» замінити словами «особами з інва-
лідністю».

27. У Законі України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (Відомості Верхо-
вної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36 із наступними змінами):

1) у назві слово «інвалідів» замінити словами «осіб з інвалідністю»;
2) у статті 2 слова «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

замінити словами «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 
Україні»;

3) у статті 7:
в абзаці третьому частини восьмої слово «недієздатним» замінити словом 

«недієздатною»;
у другому реченні частини тринадцятої слово «його» замінити словом «її»;
4) в абзаці десятому статті 9 слова «реалізації Конвенції ООН про права ін-

валідів» замінити словами «реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалід-
ністю»;

5) абзац третій статті 91 викласти в такій редакції:
«забезпечує координацію заходів центральних та місцевих органів виконав-

чої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організа-
цій щодо імплементації та реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідніс-
тю, готує та подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціально-
го захисту населення, звіт про вжиті заходи та проект доповіді у Комітет з прав 
інвалідів ООН»;

6) у частині першій статті 15 слово «його» замінити словом «її»;
7) у частині третій статті 16 слова «Державна типова програма реабілітації 

інвалідів» замінити словами «Державна типова програма реабілітації осіб з ін-
валідністю»;

8) у частині четвертій статті 23 слово «його» замінити словом «її», а слово 
«недієздатного» - словом «недієздатної»;

9) в абзаці четвертому статті 24 слово «його» замінити словом «її»;
10) у частині третій статті 25 слово «ним» замінити словом «нею»;
11) у частині першій статті 27 слова «придбав» та «оплатив» замінити відпо-

відно словами «придбала» та «оплатила»;
12) у частині третій статті 28 слово «йому» замінити словом «їй»;
13) у частинах другій і третій статті 32 слово «повинен» замінити словами 

«повинна/повинен»;
14) у частині другій статті 36 слово «особистості» виключити;
15) у частині третій статті 38 слово «його» замінити словом «її»;
16) у тексті Закону слова «інвалід», «дитина-інвалід» і «інвалід з дитинства» 

в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю», 
«дитина з інвалідністю» і «особа з інвалідністю з дитинства» у відповідному 
відмінку і числі.

28. В абзаці першому частини першої статті 5 Закону України «Про підвищен-
ня престижності шахтарської праці» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р.,  
№ 42-43, ст. 293; 2013 р., № 30, ст. 341; 2017 р., № 2, ст. 25) слово «інвалідами» 
замінити словами «особами з інвалідністю».

29. Абзац дванадцятий статті 7 Закону України «Про соціальну роботу з 
сім’ями, дітьми та молоддю» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 23, 
ст. 284; 2012 р., № 19-20, ст. 173) викласти в такій редакції:

«інтеграція в суспільство дітей та молоді з інвалідністю».
30. У тексті Закону України «Про основи соціального захисту бездомних 

осіб і безпритульних дітей» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 27,  
ст. 226) слово «інваліди» в усіх відмінках замінити словами «особи з інвалідніс-
тю» у відповідному відмінку.

31. У тексті Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають 
чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 
строк» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 380) слово «ін-
валіди» в усіх відмінках замінити словами «особи з інвалідністю» у відповід-
ному відмінку.

32. В абзаці третьому частини третьої статті 1 Закону України «Про волонтер-
ську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 42, ст. 435; 2015 
р., № 22, ст. 146; 2016 р., № 43, ст. 736) слово «інвалідами» замінити словами 
«особами з інвалідністю».

33. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 2013 p., № 24, ст. 243; 2015 р., № 6, ст. 40, № 21, ст. 140; 2017 р., 
№ 40-41, ст. 383):

1) в абзаці п’ятому частини першої статті 4 слова «який» та «ним» замінити 
відповідно словами «яка» та «нею»;

2) в абзаці першому частини другої статті 14 слова «Законом України «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» замінити словами «Законом 
України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

3) у частині третій статті 241 слова «у разі працевлаштування інваліда, зареє-
строваного в установленому порядку як безробітний та якому» замінити слова-
ми «у разі працевлаштування особи з інвалідністю з числа зареєстрованих без-
робітних та якій»;

4) в абзаці другому частини першої статті 26 та абзаці другому частини дру-
гої статті 27 слова «Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлашту-
вання інваліда, який зареєстрований в установленому порядку як безробітний, 
але якому» замінити словами «Фонду соціального захисту інвалідів (у разі пра-
цевлаштування особи з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних, але 
якій»;

5) у пункті 2 частини першої статті 43 слова «інвалід, який не досяг» замі-
нити словами «особа з інвалідністю, яка не досягла», а слова «законів Украї-
ни «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалі-
дам» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пен-
сію, та інвалідам» — словами «законів України «Про державну соціальну допо-
могу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про дер-
жавну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю»;

6) у тексті Закону слова «дитина-інвалід», «інвалід» та «інвалід з дитинства» 
в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «дитина з інвалідністю», 
«особа з інвалідністю» та «особа з інвалідністю з дитинства» у відповідному 
відмінку і числі, крім частини першої статті 20, частин третьої і четвертої статті 
241, частини другої статті 26, частини третьої статті 27.

34. У тексті Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо пе-
реміщених осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1) сло-
ва «дитина-інвалід» та «інвалід» в усіх відмінках і числах замінити відповідно 
словами «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю» у відповідному від-
мінку і числі.

35. У статті 86 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 2015 р., № 2-3, ст. 12, № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р.,  
№ 2, ст. 25):

1) у частині дев’ятій слово «інвалідами» замінити словами «особами з інва-
лідністю»;

2) в абзацах другому і третьому частини п’ятнадцятої слова «інвалідів» та 
«інвалідів війни» замінити відповідно словами «осіб з інвалідністю» та «осіб з 
інвалідністю внаслідок війни».

36. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75):

1) у статті 42:
у третьому реченні абзацу другого частини четвертої слово «якому» заміни-

ти словом «якій»;
у частині чотирнадцятій слова «інвалідам дитинства» замінити словами 

«особам з інвалідністю з дитинства»;
2) у тексті Закону слово «інвалід» в усіх відмінках і числах замінити словами 

«особа з інвалідністю» у відповідному відмінку і числі;
слово «дитина-інвалід» в усіх відмінках замінити словами «дитина з інва-

лідністю»;
слова «народилася інвалідом» замінити словами «народилася з інвалідніс-

тю».
37. У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради 

України, 2016 р., № 4, ст. 43):
1) у першому реченні частини третьої статті 41 слово «інвалідом» замінити 

словами «особою з інвалідністю»;
2) у другому реченні частини шостої статті 42 слова «дітей-інвалідів, інва-

лідів з дитинства» замінити словами «дітей з інвалідністю, осіб з інвалідніс-
тю з дитинства»;

3) у статті 56:
у другому реченні частини третьої слово «дитину-інваліда» замінити слова-

ми «дитину з інвалідністю»;
в абзаці другому частини четвертої:
у другому реченні слово «дитину-інваліда» замінити словами «дитину з ін-

валідністю»;
у третьому реченні слово «інвалідів» замінити словами «осіб з інвалідністю».
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що посвідчення, видані до набрання чинності цим Законом, у 

яких застосовуються слова «інвалід», «дитина-інвалід», «інвалід з дитинства», 
«інвалід війни», а також пенсійні посвідчення, в яких зазначаються ці слова, є 
дійсними протягом строку, на який вони були видані.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чиннос-
ті цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими централь-

ними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність 
із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
19 грудня 2017 року
№ 2249-VІІІ 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 січня 2018 р. № 22-р 
Київ

Про схвалення проекту Угоди  
(у формі обміну нотами) між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Федеративної 
Республіки Німеччина про внесення  

змін до Угоди (у формі обміну нотами)  
між Кабінетом Міністрів України  

та Урядом Федеративної Республіки 
Німеччина про співробітництво у сфері 

біологічної та хімічної безпеки і ядерного/ 
радіологічного захисту в рамках ініціативи 
Групи Семи «Глобальне партнерство проти 

розповсюдження зброї і матеріалів масового  
знищення»

Схвалити проект Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про внесення змін до 
Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Фе-
деративної Республіки Німеччина про співробітництво у сфері біологічної та хі-
мічної безпеки і ядерного/радіологічного захисту в рамках ініціативи Групи Се-
ми «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї і матеріалів масово-
го знищення».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Державна регуляторна служба України
повідомляє:

Державною регуляторною службою України було прийнято рішення 
від 17.11.2017 № 14 «Про необхідність усунення Міністерством охорони 
здоров’я України порушень принципів державної регуляторної політики 
згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», яким запропоновано Мініс-
терству охорони здоров’я України визнати таким, що втратив чинність на-
каз Міністерства охорони здоров’я України від 21.04.1999 № 91 «Про атес-
тацію санітарних лабораторій підприємств і організацій з метою надання 
їм права проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробни-
чого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умо-
вами праці», оскільки зазначений наказ не відповідає вимогам чинного за-
конодавства та принципам державної регуляторної політики.

Відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення уповно-
важеного органу про необхідність усунення порушень принципів держав-
ної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, 
щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний 
строк з дня прийняття такого рішення. 

Виконання органами виконавчої влади рішень уповноваженого органу 
передбачає підготовку проекту акта про внесення змін до регуляторного 
акта, щодо якого було прийнято рішення, або про визнання цього регуля-
торного акта таким, що втратив чинність. 

У разі визнання таким, що втратив чинність, регуляторного акта, щодо 
якого уповноваженим органом було прийнято рішення, орган виконавчої 
влади, що прийняв цей регуляторний акт, не пізніше одного робочого дня 
до закінчення строку виконання відповідного рішення подає до уповнова-
женого органу копію акта про визнання таким, що втратив чинність, цьо-
го регуляторного акта.

Ураховуючи невиконання Міністерством охорони здоров’я України рі-
шення Державної регуляторної служби України у встановлений строк і не-
оскарження цього рішення відповідним органом виконавчої влади та ви-
ходячи зі змісту повноважень Державної регуляторної служби України, 
регламентованих частиною сьомою статті 28 Закону України «Про заса-
ди державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
повідомляємо, що дію наказу Міністерства охорони здоров’я України від 
21.04.1999 № 91 «Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і ор-
ганізацій з метою надання їм права проведення санітарно-гігієнічних до-
сліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для 
атестації робочих місць за умовами праці» зупинено з 18 січня 2018 року.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваним Цимбалу Олексію Володимировичу, 11.10.1968 р.н., зареєстрованому за адре-
сою: вул. Жовтнева 304/123, м. Лисичанськ Луганської області, Дибтану Аліку Анатолійовичу, 
15.01.1965 р.н., зареєстрованому за адресою: вул. Жовтнева, 294 м. Лисичанськ Луганської об-
ласті, Сухорукову Івану Аркадійовичу, 11.09.1954 р.н., зареєстрованому за адресою: вул. 50 ро-
ків Жовтня, 30/2, м. Лисичанськ Луганської області, Хамчичу Андрію Вікторовичу, 17.07.1982 
р.н., зареєстрованому за адресою: вул. Севастопольська, 6/65 м. Лисичанськ Луганської облас-
ті та Перепьолкіну Єгору Павловичу, 25.11.1993 р.н., зареєстрованому за адресою: кв. Друж-
би народів, 24/97 м. Лисичанськ Луганської області, відповідно до вимог ст.ст.133, 135, 297-5 
КПК України необхідно з’явитися 27.01.2018 о 10.00, 28.01.2018 о 10.00 та 29.01.2018 о 10.00 
до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Півоварова, 2 до старшого слідчого в ОВС СУ 
ГУНП в Луганській області Буніної І. В. для вручення повідомлення про підозру у скоєнні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч.2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України по кримінальному провадженню № 12014130240002234, 
а також проведення інших слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

Ухвалою Господарського суду Вінниць-
кої області від 26.10.2015 року поруше-
но справу № 902/1406/15 про банкрутство 
ПрАТ «Краплинка».

На виконання положень Закону Украї-
ни «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнан ня його банкрутом» 
фізичні особи та/або юридичні особи, які 
бажають взяти участь у санації боржника 
(далі — інвестори), можуть подати розпо-
ряднику майна заяву про участь у санації 
боржника та свої пропозиції щодо санації 
боржника (план санації тощо).

У разі наявності пропозицій, прошу їх 
надсилати на адресу електронної пошти 
— ostrovlands@gmail.com.

Фрунзенський районний суд м. Харко-
ва викликає Кречика Дмитра Валерійовича, 
який зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Краснодон, квартал Лютикова, 
30, кв. 7, як відповідача по цивільній справі 
за позовом Кречик Ганни Володимирівни до 
Кречика Дмитра Валерійовича про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться 01.02.2018 року 
о 10 год. 15 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: м. Харків, б-р Б. Хмельницького, 32/38, 
каб. № 5.

У випадку неявки відповідача в судове за-
сідання без поважних причин та неповідо-
млення суду про причини неявки це повідо-
млення визнається належним повідомлен-
ням і справу може бути розглянуто без від-
повідача в заочному порядку.

Суддя Т. В. Бабкова

ПАТ «Укрзалізниця» оголошує відкри-

тий конкурс з відбору страховика для на-

дання послуг страхування пасажирів від 

нещасних випадків на залізничному тран-

спорті та запрошує страхові компанії взя-

ти участь.

З умовами проведення конкурсу можна 

ознайомитися на офіційному сайті 

ПАТ «Укрзалізниця» — 

www.uz.gov.ua.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

До уваги Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київміськтара — 2» 
(Ідентифікаційний код 24922997):

Рубаха Федір Іванович (далі – Заявник), є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Ком-
панія «Київміськтара – 2» (Ідентифікаційний код 24922997) (далі – Товариство), та володіє часткою в статутному капіталі Товари-
ства у розмірі 251 460 гривень, що становить 23,7%. 

Як встановлено частиною 4 статті 61 Закону України «Про господарські товариства» та Статутом Товариства, учасники товари-
ства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів 
учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів голова товариства 
не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори учасників. 

Листом від 05.12.2017 року Рубаха Ф. І. реалізував своє право вимагати скликання позачергових загальних зборів учасників, од-
нак після спливу встановленого строку Директор (Голова) Товариства загальні збори учасників не скликав. 

Керуючись викладеним, а також положеннями Закону України «Про господарські товариства», Господарського кодексу Украї-
ни, Статуту Товариства, 

Повідомляю:
І. Про скликання позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерцій-

на Компанія «Київміськтара – 2»  (Ідентифікаційний код 24922997) 25.02.2018 року і винесення на розгляд таких Загальних Збо-
рів наступних питань:

1. Про розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії про діяльність Директора Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Виробничо-Комерційна Компанія «Київміськтара – 2» (Ідентифікаційний код 24922997) за період 2011 — 2016 роки.

2. Про розгляд та затвердження звіту Директора про господарську діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Ви-
робничо-Комерційна Компанія «Київміськтара – 2» (Ідентифікаційний код 24922997) за період 2011 — 2016 роки.

3. Про звільнення з посади Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київмісь-
ктара – 2» (Ідентифікаційний код 24922997).

4. Про обрання на посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київмісь-
ктара – 2» (Ідентифікаційний код 24922997). 

5. Про реорганізацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київміськтара – 2» (Іден-
тифікаційний код 24922997).

6. Про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київміськтара – 2» (Ідентифі-
каційний код 24922997) та призначення ліквідатора.

7. Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київмісь-
ктара – 2» (Ідентифікаційний код 24922997).

8. Про виключення зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київмісь-
ктара – 2» (Ідентифікаційний код 24922997).

9. Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київміськтара – 2» 
(Ідентифікаційний код 24922997) в новій редакції. 

10. Про прийняття рішення продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту.
11. Про надання дозволу на укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна.
12. Про надання дозволу на укладання кредитного та іпотечного договорів.
ІІ. Позачергові загальні збори Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київміськтара – 

2» (Ідентифікаційний код 24922997) відбудуться 25 лютого 2018 р. за місцезнаходженням товариства (вул. Проектна, будинок 3,  
м. Київ, Україна) у приміщенні адміністративного корпусу (А). Початок зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів (їх пред-
ставників) з 10:45 за тією ж адресою. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасників Товариства необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу та належ-
ним чином оформлену довіреність (для представників учасників).

Роменський міськрайонний суд Сумської облас-
ті повідомляє Безниська Анатолія Васильовича, що 
5 лютого 2018 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні 
Роменського міськрайонного суду Сумської області 
за адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Собор-
на, 12, буде слухатися в судовому засіданні цивіль-
на справа за позовом Запорожченко Людмили Ва-
силівни до Безниська Анатолія Васильовича, третя 
особа: Безнисько Наталія Анатоліївна, про стягнен-
ня аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує 
навчання.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач — Безнисько Анатолій Васильович вважаєть-
ся повідомленим про час та місце розгляду справи 
і у випадку неявки справа підлягає розгляду за йо-
го відсутності.

Суддя І. М. Машина

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрювана Салюк Інна Анатоліївна, 22.08.1979 ро-

ку народження, РНОКПП 2908804924, яка зареєстрова-
на за адресою: м. Макіївка, вул. Єрмака, буд. 17, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 297-5, КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 30.01.2018 з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. до 
каб. № 303 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією 
у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях, який розташований за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А.Нільсена, 
буд. 33, до слідчого Олешка Артема Олександровича для 
відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінально-
го провадження, вручення Вам письмового повідомлен-
ня про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріа-
лів у кримінальному провадженні № 22017050000000223 
від 07.07.2017, за ч.1 ст. 258-3 КК України у порядку  
ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального досудо-
вого розслідування.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглядає кримінальне провадження за обвинува-
ченням Кофмана Олександра Ігоровича, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

18 серпня 2017 року колегією суддів Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області в складі: головуючо-
го судді Мацишин Л. С., суддів Тимофєєвої Г. Л., Кошлі А. О., 
постановлено ухвалу про призначення у кримінальному про-
вадженні підготовчого судового засідання. 16 січня 2018 ро-
ку на підставі розпорядження № 51 від 16 січня 2018 року 
протоколом повторного автоматизованого розподілу судо-
вої справи між суддями замінено суддю колегії суддів Тимо-
фєєву Г. Л. на Хоменка Д. Є.

Обвинувачений Кофман Олександр Ігорович, 30 серпня 
1977 р.н., останнє місце реєстрації якого: вул. Леніна, буд. 
56, кв. 32, м. Макіївка Донецької обл., викликається на 8 лю-
того 2018 року о 10 год. 00 хв. до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 2, для участі в розгляді криміналь-
ного провадження.

29.01.2018 року о 09 год. 30 хв. у Козятинському 
міськрайсуді (вул. Грушевського, 64, м. Козятин, Він-
ницька область) відбудеться розгляд справи за по-
зовом Грабовецького А. Ф. до Нікулова В. В., Дані-
лової Л.В., третя особа без самостійних вимог: Не-
педівська сільська рада Козятинського району Він-
ницької області, про визнання права власності на не-
рухоме майно за набувальною давністю. Суд викли-
кає як відповідачів: Нікулова Валерія Володимирови-
ча (останнє відоме місце проживання: вул. Червона, 
71, с. Непедівка, Козятинський р-н, Вінницька обл.) 
та Данілову Любов Володимирівну (останнє відоме 
місце проживання: вул. Червона, 71, с. Непедівка, 
Козятинський р-н, Вінницька обл.).

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дачі вважаються повідомленими про час і місце роз-
гляду справи і у випадку неявки справа може бути 
розглянута в їхню відсутність.

Суддя В. Воронюк

Дзержинський міський суд Донецької області 
(розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) розглядає кримінальні провадження за 
обвинуваченням:

1) Головні Олексія Юрійовича у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Головня О. Ю., 18.01.1987 року народження (за-
реєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова, 
21), викликається на 02.02.2018 року о 14.00 год. до 
суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по суті, 
головуючий суддя Челюбєєв Є. В.;

2) Левченка Романа Олексійовича, 03.04.1978 ро-
ку народження, який підозрюється у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обви-
нувачений по справі: Левченко Роман Олексійович 
(зареєстрований за адресою: Донецька обл., Волно-
васький район, с. Дмитрівка, вул. Шкільна (Дзержин-
ського), 32), викликається на 12.02.2018 року о 10.00 
год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по 
суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні 
може здійснюватися за відсутності обвинувачених 
(in absentia), які переховуються від органів слідства 
та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та ого-
лошені у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження, обвинувачені вважаються на-
лежним чином ознайомленими з її змістом.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович, 20.07.1970 

року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, 
пров. Економічний, 3, кв. 54, та обвинувачений Культа Ста-
ніслав Олегович, 27.01.1989 року народження, зареєстро-
ваний за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 1, 
корпус В, кв. 32, відповідно до вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК 
України, викликаються в судове засідання, яке відбудеться 
30.01.2018 року о 15 годині 00 хвилин у залі судових засі-
дань №130 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачені.

Суддя Попревич В. М.

Святошинський районний суд м. Києва викликає 
Швеня Віктора Миколайовича, останнє відоме міс-
це проживання: вул. Г. Юри, 3-А, кв. 102, м. Київ, у 
судове засідання щодо розгляду цивільної справи 
№2/759/1837/17 за позовом Гірман Юлії Миколаїв-
ни до Швеня Віктора Миколайовича про достроко-
ве розірвання договору та стягнення боргу за дого-
вором позики, яке відбудеться 14 травня 2018 року 
о 14 год. 30 хв.

Просимо гр. Швеня Віктора Миколайовича 
з’явитися до Святошинського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал 
№ 3, з собою мати документ, який посвідчує особу.

Суддя Величко Т. О.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Якименко Олександр Іванович, який 

народився 5 грудня 1950 року, зареєстрований за адре-
сою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 32-Б, 2-а Садо-
ва, 28, відповідно до вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни, викликається в судове засідання, яке відбудеться 
29.01.2018 року о 13 годині 00 хвилин у залі судових за-
сідань №130 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судо-
вому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає як відповідача Говорова Тараса Вячеславо-
вича по цивільній справі № 408/3136/17-ц за позо-
вною заявою Ліхна Дмитра Олеговича про стягнен-
ня заборгованості за борговою розпискою, слухання 
справи відбудеться 2 лютого 2018 року о 15.00 годи-
ні в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими про час та міс-
це слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Деснянський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Кисельова Євгена Михайловича, 23.01.1962 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 4) у підготов-
че судове засідання в кримінальному провадженні 
№42016000000003297 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке від-
будеться 1 лютого 2018 року о 09.15 годині в приміщен-
ні Деснянського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань № 2, 
під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 2-1512/17 за позовом фізичної осо-
би-підприємця Домбровської Світлани Адамівни до 
Зубрицького Віктора Васильовича про стягнення за-
боргованості за договором купівлі-продажу, викли-
кає до суду як відповідача Зубрицького Віктора Ва-
сильовича на 30 січня 2018 року о 10.00 год. Судо-
ве засідання відбудеться під головуванням судді  
Болобана В. Г. у приміщенні суду за адресою: Київ-
ська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20. В разі неяв-
ки відповідача справа буде розглянута в його відсут-
ність на підставі наявних у ній доказів.

Городищенський районний суд Черкаської області по-
відомляє, що 08.02.2018 року о 10 годині 00 хвилин від-
будеться слухання цивільної справи за позовною заявою 
Кредитної спілки «Кредит-Союз» до Щербатюка Віталія 
Володимировича, Щербатюка Олександра Віталійовича, 
Карпенко Оксани Олександрівни про стягнення боргу за 
договором кредиту.

Щербатюк Віталій Володимирович, 14.06.1973 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання: вул. 
Шевченка, 12/1, м. Сміла Черкаської області, 20700, 
адреса реєстрації: вул. Молодіжна, 2, с. Текліно Смілян-
ського району Черкаської області, викликається в судове 
засідання, як відповідач, явка до суду обов’язкова.

Щербатюк Олександр Віталійович, 26.10.1995 року на-
родження, зареєстрований: вул. 1-го Травня, 38, м. Горо-
дище Черкаської області, житель: вул. Шевченка, 12/1, 
м. Сміла Черкаської області, 20700, викликається в су-
дове засідання, як відповідач, явка до суду обов’язкова.

Карпенко Оксана Олександрівна, 14.10.1980 року на-
родження, останнє відоме місце реєстрації: вул. Леніна, 
85, кв. 87, м. Сміла Черкаської області, 20700, місце про-
живання: вул. Шевченка, 12/1, м. Сміла Черкаської об-
ласті, 20700, викликається в судове засідання як відпові-
дачка, явка до суду обов’язкова.

В разі неявки відповідачів до зали судового засідання, 
справа буде розглянута за їхньої відсутності за наявними 
в ній матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище 
Черкаської області, 19500.

Суддя Синиця Л. П.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання по цивільній справі №755/14617/17 
як відповідача Савицького Олега Анатолійовича, 
04.08.1966 року народження, за позовом Савицького 
Петра Анатолійовича про усунення перешкод корис-
тування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться о 16 год. 40 хв. 12 
березня 2018 р.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 3, каб. 34.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове 

засідання, справа буде розглянута без вашої участі.
Суддя В. П. Гончарук

Долинський районний суд Івано-Франківської області ви-
кликає Бабоєдову Ірину Михайлівну, 03.11.1981 р.н., як від-
повідачку в цивільній справі № 343/1599/17 року за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціо-
нерний Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» 
до Бабоєдової Ірини Михайлівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором № 3/07/01-03 від 3 грудня 
2007 року.

Розгляд справи відбудеться 13.02.2018 року о 09.00 год. 
у приміщенні суду за адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115, 
Івано-Франківської області.

У випадку неявки відповідачки, справу буде розглянуто в 
заочному порядку.

Суддя Монташевич С. М.

Кузнецовський міський суд Рівненської області ви-
кликає Галустяна Гагіка Шегеновича (останнє відоме міс-
це проживання: м-н Будівельників, буд. 34, кв. 51, м. Ва-
раш, Рівненська обл.) як відповідача у цивільній справі 
№565/2357/17 за позовом Галустян Тетяни Віталіївни до 
Галустяна Гагіка Шегеновича про визнання майна при-
ватною власністю, що призначена до розгляду на 1 лю-
того 2018 року об 11 год. 00 хв. у залі судових засідань 
Кузнецовського міського суду Рівненської області за 
адресою: 34400, Рівненська область, м. Вараш, м-н Буді-
вельників, 3. У разі неявки відповідача Галустяна Г. Ш. у 
судове засідання, справа буде розглянута в його відсут-
ність на підставі наявних доказів.

Суддя Зейкан І. Ю.

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

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 берез-
ня 1981 року народження, який мешкає за останньою відо-
мою адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Генерала 
Антонова, 5/104, викликається на 8 лютого 2018 року о 09.00 
годині до Добропільського міськрайонного суду Донецької 
області, кабінет №7, для участі в підготовчому судовому за-
сіданні по кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Кошля А. О.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 06.02.2018 р. 
о 10.00 год. за адресою: Миколаївська область,  
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до судді  
Савіна О. І. відповідачку Шевченко Ірину Василівну 
в цивільній справі № 486/1223/17 за позовом Забо-
лотного Віталія Дмитровича до Шевченко Ірини Ва-
силівни про стягнення боргу, процентів та інфляцій-
них втрат за договорами позики.

В разі неявки відповідачки, справу буде розгляну-
то без її участі за наявними в ній доказами.

Суддя О. Д. Франчук

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє Житлово-будівельний кооператив 
«Трипілля», що цивільна справа за позовом Федо-
ренка Олексія Миколайовича до Житлово-будівель-
ного кооперативу «Трипілля» про стягнення суми 
пайового внеску призначена слуханням на 30 січня 
2018 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Києво-Свято-
шинського районного суду Київської області за адре-
сою: вул. Мельниченка, 1, м. Київ.

Явка обов’язкова, у разі неявки розгляд справи бу-
де проведено у вашу відсутність.

Суддя Т. В. Дубас

Оголошення з продажу активів (майна) АТ «БАНК БОГУСЛАВ»,  
що реалізуються безпосередньо юридичній чи фізичній особі 

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК 
БОГУСЛАВ» надає перелік активів (майна) банку, який, у відповідності з Рішенням Виконав-
чої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11.01.2018 року №77, пропонуєть-
ся до реалізації шляхом безпосереднього  продажу юридичній або фізичній особі, почина-
ючи з 01.02.2018 р. Оціночна вартість майна не перевищує 10 мінімальних заробітних плат. 

Майно, яке виставляється на безпосередній продаж — основні засоби, загальною кіль-
кістю 11 одиниць у т.ч.: комп’ютерна техніка, банківське обладнання, офісна техніка, сейфи, 
офісні меблі та інші основні засоби.

Перелік активів (майна) наведено в Додатку 1, який містить найменування, дату введен-
ня в експлуатацію та початкові ціни продажу активів, та на сайті АТ «БАНК БОГУСЛАВ» —  
https://bankboguslav.com.ua/ogoloshennya-z-prodazhu-aktiviv-mayna

Ознайомитись з активами, виставленими на безпосередній продаж, та оформити заяву 
на придбання майна можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 години (обідня перерва з 13.00 до 
14.00) за адресою: м. Київ, вул. Вавілових, 15а, за попередньою домовленістю з відповідаль-
ним працівником АТ «БАНК БОГУСЛАВ» Немировською  Тетяною Миколаївною за номером 
тел. (044) 454-01-74 .

Інформація для абонентів  

ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  

(код ЄДРПОУ — 19199961)

Повідомляємо, що з 1 лютого 2018 ро-

ку змінюються окремі тарифи на послу-

ги Інтернет для існуючих абонентів  — фі-

зичних осіб.

Детальна інформація —  

за телефоном (044) 507 00 00 або 177  

(з телефонних ліній Vega).

Гр. Толстих Ігор Євгенійович, 15.02.1978 
р.н., що зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ,  вул. Свободи,  
б. 13, кв. 3, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135 КПК України Вам як підозрюваному необ-
хідно з’явитися 29.01.2018 року об 11:00 до 
першого слідчого відділу слідчого управлін-
ня прокуратури Харківської області (м. Хар-
ків, вул. Б. Хмельницького, 4, кабінет № 37, 
057-771-43-27) для допиту Вас як підозрю-
ваного, ознайомлення з матеріалами до-
судового розслідування в порядку ст. 290 
КПК України та проведення інших процесу-
альних дій у кримінальному провадженні  
№ 42016221320000111 від 05.12.2016, за 
ознаками складу злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258–3 КК України. 

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Сидоренка Олександра 
Володимировича, 18.12.1980 р.н., як об-
винуваченого у кримінальному прова-
дженні № 296/6995/17, 1кп/296/484/17 
по обвинуваченню у вчиненні криміналь-
них правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням  
судді Аксьонова В. Є. в підготовче судове 
засідання, що відбудеться 29 січня 2018 р. 
на 09 год. 15 хв. у приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 
1, зал 2-К (106).

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -11  -16 -2  -7 Черкаська -13  -18 -2  -7
Житомирська -9  -14 -1  -6 Кіровоградська -13  -18 -3  -8
Чернігівська -12  -17 -3  -8 Полтавська -14  -19 -4  -9
Сумська -13  -18 -4  -9 Дніпропетровська -13  -18 -5  -10
Закарпатська -3  -8 0  +5 Одеська -9  -14 -1  -6
Рівненська -4  -9 0  -5 Миколаївська -11  -16 -2  -7
Львівська -3  -8 -1  +4 Херсонська -10  -15 -3  -8
Івано-Франківська -5  -10 +2  -3 Запорізька -12  -17 -5  -10
Волинська -3  -8 -2  +3 Харківська -15  -20 -6  -11
Хмельницька -7  -12 0  -5 Донецька -12  -17 -5  -10
Чернівецька -7  -12 0  -5 Луганська -15  -20 -6  -11
Тернопільська -6  -11 +1  -4 Крим -7  -12 -2  -7 
Вінницька -10  -15 -1  -6 Київ -11  -13 -3  -5
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Спорткомплекс  
у райцентрі готовий  
до змагань 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ІНФРАСТРУКТУРА. У Драбові на Черкащині завершено рекон-
струкцію спортивного комплексу, який діє на базі районного цен-
тру культури та дозвілля. Тепер маленькі драбів’яни зможуть за-
йматися улюбленими видами спорту не в напівзруйнованому при-
міщенні, яким воно було нещодавно, а в цілком сучасному, по-
будованому за європейськими стандартами. Новий спортивний 
комплекс — це не лише відремонтований спортивний зал, а й су-
часні борцівські класи, тренерська кімната, роздягальні, душові 
кабіни, санвузли та тренажерний зал, куди можуть приходити за-
йматися як діти, так і дорослі.

Як розповіла начальник відділу культури Драбівської райдерж-
адміністрації,  депутат районної ради Світлана Орел, приміщен-
ня районного центру культури та дозвілля побудоване у 1991 ро-
ці, до нього входив і спортив-
ний об’єкт. 11 років тому йо-
го передали дитячо-юнацькій 
спортивній школі, але за цей 
час приміщення зруйнувало-
ся, стало непридатним для 
занять. На його ремонт залу-
чили 2 мільйони  36 тисяч гри-
вень з державного, обласного 
та районного бюджетів.

Нині в спортивному комп-
лексі вже проводять повно-
цінні  заняття. На Драбівщині 
близько 300 дітей відвідують дитячо-юнацьку спортивну школу і 
професійно займаються дзюдо, баскетболом, волейболом і фут-
болом. 

Тут понад 35 років працює тренером майстер спорту України з 
боротьби дзюдо і самбо, директор Драбівської ДЮСШ «Слов’яни» 
Василь Моійсеєв. Вихованці школи привозять багато медалей з 
чемпіонатів України, Європи і світу. Йому доводилося займатися у 
різних залах,  бувати на змаганнях у різних приміщеннях як в Укра-
їні, так і за кордоном. Але таких умов для занять спортом, які тепер 
створили в Драбові, каже він, ще треба пошукати. 

— На такій базі сьогодні ми можемо прийняти навіть чемпіо-
нат України та міжнародні турніри, — задоволено розмірковує 
директор. — Тому з чудовим настроєм та ще з більшою енергією 
тренуватимемо  дітей і досягатимемо  успіхів.

На його ремонт 
залучили 2 мільйони  
36 тисяч гривень 
з державного, 
обласного та 
районного бюджетів.

Пригоди Микитки допишуть 
маленькі луганці
НА ЧАСІ. У Сєверодонецьку презентували патріотичні комікси

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Під час презентації тре-
тьокласниця Лера Хари-

тонова гортає комікси, а дві 
її подружки, однокласниці й 
учасниці дитячого ансамблю 
«Діамант», заглядають через 
плече. Книжка яскрава, ма-
люнки майстерні, на сторін-
ках —знайомі кожному жи-
телеві області назви сіл.

«Ми дуже любимо комік-
си, — зізнаються дівчата. — 
Удома багато таких книжок, 
і в школі нам показували ко-
мікси про те, що треба бути 
обережними і не чіпати міну, 
якщо випадково знайдеш.  А 

супергерої завжди перема-
гають? І Микитка — такий?».

Згодом дівчатка і хлопчики 
спокійно роздивляться ма-
люнки й прочитають текст. 
Кожен  учень молодшої шко-
ли області отримає патрі-
отичні комікси у подару-
нок. Але пріоритет, роздаю-
чи майже 7 тисяч примірни-
ків нового видання, віддадуть 
дітлахам, які й нині живуть у 
так званій сірій зоні, побли-
зу лінії розмежування, і чи не 
щодня чують канонаду.

«Війна — це найбільше ли-
хо, яке може випасти на долю 
людини і долю країни. Укра-
їнці — миролюбна нація, од-
нак протягом усієї своєї істо-

рії змушені захищати рідну 
країну від загарбників. І ми 
хотіли розповісти доступною 
мовою коміксів, що відбува-
ється, хлоп’ятам, які пере-
бувають у Кримському, Ста-
ниці Луганській, в інших се-
лах на лінії розмежування, 
— каже голова Луганської 
ОДА Юрій Гарбуз. — Треба 
говорити з малечею про не-
дитячі речі — війну і втра-
ти, відчай і вірність, звитягу,  
мужність, довіру й  патріо-
тизм. Книжку видано, але це 
не означає, що все закінчи-
лося. Я запропонував дітям 
узяти участь у долі Микитки 
і написати продовження йо-
го пригод».

На сторінках цього гра-
фічного оповідання змальо-
вано історію про маленько-
го хлопчика — свідка жах-
ливих подій збройної агре-
сії Росії проти України. Го-
ловному героєві,  батьків 
якого викрали і утримують 
під вартою бойовики, дали 
прихисток наші захисники. 
А невдовзі Микитка опиня-
ється в епіцентрі бойових 
дій, де бачить відважну бо-
ротьбу наших оборонців на 
рідній йому Луганщині, а 
саме під Новотошківським і 
Кримським.

Пригоди Микитки закін-
чуються щасливо, та, на 
жаль, не закінчується війна 
на сході країни. На думку 
Юрія Гарбуза, такий при-
клад творчого бачення по-
дій, що відбуваються поряд 
із нами, стане основою для 
національно-патріотично-
го виховання молоді й не-
одмінно має бути в кожній 
дитячій бібліотеці Луган-
ської області.

Під час презентації ко-
міксів ідея про те, щоб ра-
зом писати нові пригоди од-
нолітка, припала до душі й 
малюкам з перших класів, і 
підліткам зі старшої школи, 
зокрема учасникам диску-
сійного клубу «Діалог» при 
Сєверодонецькому центрі 
юнацької та дитячої твор-
чості. Тож далі буде…

Маленьким учасникам дитячого ансамблю «Діамант»  
дуже сподобалися патріотичні комікси

ЧЕРВОНА КАРТКА. У понеділок планетою прокотилася акція «Відфутболь дик-
татора — зупини Путіна!», на якій активісти  багатьох країн закликали міжнародну  
спільноту бойкотувати чемпіонат світу-2018 з футболу в Росії.

Під час заходів на всіх широтах — від Австралії до Канади люди привертали ува-
гу світової громадськості до російської загарбницької війни, яка четвертий рік триває 
в Україні, та закликали  не допустити, щоб головні футбольні змагання проходили на 
спортивних майданчиках країни-агресора,  тримали плакати із зображеннями жертв 
російських обстрілів на сході України та в Сирії, демонструючи, які наслідки має полі-
тика російського диктатора Володимира Путіна.

Зібралися активісти й у багатьох українських містах. Вони також попереджали  про 
небезпеку вболівальників, які хочуть поїхати до Росії. Адже в цій країні не діють жод-
ні міжнародні норми. Крім того, учасники акції закликали світову спільноту посилити 
тиск на Росію, щоб вона припинила озброювати та фінансувати терористів. А  у Льво-
ві приміром ще й  провели перформанс «Голова Путіна замість футбольного м’яча». 


