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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЯКІВ СМОЛІЙ:
  «Ми не бачимо нині 

підстав застосовувати  
такі кардинальні 

валютні обмеження, 
як введені 

Національним 
банком  

у 2015 році».

Міста шукають 
альтернативи 
обігріву газом

НОВОВВЕДЕННЯ. Згідно з нормами нової концепції рефор-
мування теплопостачання, органи місцевого самоврядування 
зобов’язані погоджувати з Мінрегіоном перехід на нову систе-
му опалення в місті. Про це сказав віце-прем’єр-міністр — мі-
ністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства Геннадій Зубко в ефірі одного з вітчиз-
няних телеканалів. За приклад він навів міста Марганець і Ні-
кополь. Там відбувся колапс після переходу на електричне опа-
лення — трансформаторні підстанції і проводка не витримали 
навантаження.

Саме тому органи місцевого самоврядування повинні розро-
бити в кожному місті систему, залучати можливості кварталь-
ного опалення, альтернативних джерел енергії, встановлення 
надомних котлів. Додатково ухвалено й закон, який дає змо-
гу виробляти підприємствам ТКЕ теплову енергію з альтерна-
тивних джерел. Слова Геннадія Зубка цитує його прес-служба: 
«Слід визначити ті групи населення, яким необхідно фінансо-
во і технічно допомогти перейти на автономне чи індивідуаль-
не опалення».

18 млрд дол. США
становив торік український  

аграрний експорт
КРУТО. В Україні зняли історичний екшн, який спонукатиме 
суспільство засвоїти помилки минулого і не повторювати їх

Бій під Крутами  
не завершився

В. о. голови НБУ про ситуацію на валютному ринку
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ДОКУМЕНТИ

Про завдання місцевої влади 
щодо відновлення та розбудови 
миру в східних регіонах України 
розповідає голова Луганської 
облдержадміністрації Юрій Гарбуз

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про впорядкування структури 
заробітної плати працівників державних 
органів, судів, органів та установ 
системи правосуддя у 2018 році»
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ
«Додаток  

до Умов оплати праці працівників державних органів,  
які виконують функції з обслуговування, і працівників 
Управління адміністративних будинків Господарсько- 

фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, Управління адміністративними будинками  

Державного управління справами, Управління  
адміністративними будинками Управління справами  

Апарату Верховної Ради України (в редакції постанови  
Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 р. № 24)

СХЕМА  
посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції 

державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління 

адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

вся територія 
України

територія однієї 
або кількох  
областей,  

м. Києва або 
м. Севастополя

територія  
одного або  

кількох районів, 
міст обласного 

значення
Начальник Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового 
департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністра-
тивними будинками Державного управління справами, Управління адміністра-
тивними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

9 300

Перший заступник начальника Управління адміністративних будинків Госпо-
дарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, 
Управління адміністративними будинками Державного управління справами, 
Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Вер-
ховної Ради України

8 800

Заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-
фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управлін-
ня адміністративними будинками Державного управління справами, Управлін-
ня адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ра-
ди України; головний бухгалтер Управління адміністративними будинками Дер-
жавного управління справами

8 700

Начальник самостійного відділу Управління адміністративних будинків Госпо-
дарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, 
Управління адміністративними будинками Державного управління справами, 
Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Вер-
ховної Ради України

6 400

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління 5 600 4 400 4 000
Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління; 
завідувач самостійного сектору; заступник головного бухгалтера Управління 
адміністративними будинками Державного управління справами

5 400 4 100 3 800

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управлін-
ня, самостійного відділу

4 900 3 900 3 600

Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальнос-
тей, консультант, документознавець, інспектор та інші:
провідний 4 500 3 800 3 300
I категорії 4 000 3 600 3 200
II категорії 3 700 3 400 3 100
без категорії 3 500 3 200 3 000
Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки доку-
ментів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножу-
вального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро

3 500 3 200 3 000

Старший: інспектор, статистик; секретар приймальні судів, секретар керівни-
ка, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий, черговий 
оперативний

3 300 3 000 2 900

Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріа-
лу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору I катего-
рії, комендант, диспетчер, адміністратор

3 100 2 900 2 800

Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору II категорії, архіва-
ріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор 
копіювальних та розмножувальних машин

2 900 2 700 2 600

_______  
Примітки:  1. Посадові оклади працівників, найменування посад (професій) яких не передбачені цією схемою, встановлюються у розмірах, визначе-

них для працівників аналогічної кваліфікації, найменування посад (професій) яких передбачені у тому самому розділі класифікації профе-
сій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327. При цьому кваліфіка-
ційні категорії визначаються відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.  
2. Розміри посадових окладів працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Ка-
бінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними бу-
динками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються за підграфою «вся територія України». 
3. Посадові оклади працівників, які виконують функції з обслуговування, Секретаріату Конституційного Суду України, передбачені цією схе-
мою за підграфою «вся територія України», встановлюються з коефіцієнтом 1,25.»;

5) додаток до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого зазначеною поста-
новою, викласти в такій редакції:

«Додаток  
до Положення 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 січня 2018 р. № 24)

ГРАНИЧНИЙ РОЗМІР  
щомісячної надбавки за виконання особливо важливої роботи для фахівців з питань реформ

Найменування посади Розмір, гривень
Державний секретар Кабінету Міністрів України, державний секретар міністерства, керівник державного органу 40000—55000
Перший заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, перший заступник керівника державного органу 36200—50000
Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, заступник керівника державного органу 36500—50000
Генеральний директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового 
офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

37570—50000

Керівник експертної групи директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європей-
ської та євроатлантичної інтеграції

33000—45000

Державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та єв-
роатлантичної інтеграції

28300—40000».

3. Схему посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи право-
суддя за групами оплати праці, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358 «Деякі питан-
ня оплати праці державних службовців судів,органів та установ системи правосуддя» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45,  
ст. 1399), викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 24 травня 2017 р. № 358 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 січня 2018 р. № 24)
СХЕМА  

посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя  
за групами оплати праці

Найменування посади
Група 

оплати 
праці

Розмір місячного посадового окладу, гривень  
(коефіцієнт до мінімального посадового окладу)

Вища рада правосуддя,  
Верховний Cуд (Верховний Суд  
України), вищі спеціалізовані  
суди, Вища кваліфікаційна  
комісія суддів України, ДСА

апеляційні суди,  
окружні адміністративні, 

господарські суди,  
територіальні  

управління ДСА

місцеві  
загальні суди

Керівник державного органу, апарату суду, 
секретаріату, територіального управління

1 18 000 (6,8) 12 400 (4,7) 10 000 (3,8)

Перший заступник керівника державного 
органу, апарату суду, секретаріату, терито-
ріального органу

2 15 800 (6)

Заступник керівника державного органу, 
апарату суду, секретаріату, територіаль-
ного органу

3 14 500 (5,5) 11 600 (4,39) 9 300 (3,5)

Керівник департаменту, служби 4 12 000 (4,5)
Керівник самостійного управління, служби 11 400 (4,3) 9 000 (3,4) 7 000 (2,6)
Керівник самостійного відділу, служби 10 800 (4,1) 7 500 (2,8) 6 500 (2,46)
Завідувач самостійного сектору 8 900 (3,4) 6 500 (2,46) 5 300 (2)
Заступник керівника департаменту, 
служби

5 10 900 (4,1)

Заступник керівника самостійного управ-
ління, служби

10 100 (3,8) 8 000 (3) 5 800 (2,2)

Заступник керівника самостійного відді-
лу, служби

9 800 (3,7) 6 500 (2,46) 5 300 (2)

Керівник управління у складі департа-
менту, служби

6 10 000 (3,78)

Заступник керівника управління у складі 
департаменту, служби

9 600 (3,6)

Керівник відділу у складі департаменту, 
служби, самостійного управління

8 900 (3,4) 6 000 (2,27) 5 300 (2)

Заступник керівника відділу у складі де-
партаменту, служби, самостійного управ-
ління

8 400 (3,2) 5 700 (2,15) 5 200 (1,97)

Завідувач сектору у складі департаменту, 
служби, самостійного управління, відділу

8 200 (3,1) 5 400 (2,04) 5 200 (1,97)

Науковий консультант 7 7 700 (2,9)
Головний спеціаліст, головний консультант 7 500 (2,8) 4 800 (1,8) 4 100 (1,55)
Провідний спеціаліст, старший судо-
вий розпорядник, старший секретар су-
ду, консультант суду, секретар судово-
го засідання

8 6 000 (2,3) 4 400 (1,66) 3 500 (1,32)

Спеціаліст, судовий розпорядник, секре-
тар суду, консультант

9 5 500 (2,1) 3 600 (1,36) 2 643 (1)

________  
Примітки:  1. Посадові оклади державних службовців секретаріату Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, апарату  

Верховного Суду (Верховного Суду України), вищих спеціалізованих судів, ДСА, передбачені цією схемою, підвищуються на 25 відсотків. 
2. Посадові оклади державних службовців апеляційних і місцевих судів, територіальних управлінь ДСА, які безпосередньо виконують 
функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, передбачені цією схемою, підвищуються  
на 20 відсотків.».

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

Повістка про виклик
Підозрюваний Обухов Володимир Олександрович, 13.07.1979 року на-

родження, який зареєстрований за адресою: місто Львів, вулиця Коцилов-
ського, буд. 27, кв. 6, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК 
України Вам необхідно з’явитись 29.01.2018 року о 10:00 год., 30.01.2018 
року о 10:00 год., до слідчого УСБ України у Львівській області Кононен-
ка Д.Л. (місто Львів, вулиця Степана Бандери, 1, кабінет № 104) для вру-
чення вам процесуальних документів при здійснені спеціального досудово-
го розслідування, ознайомлення з матеріалами кримінального проваджен-
ня, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового роз-
слідування при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22017140000000099 від 26.09.2017 року за ч. 2 
ст. 110 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

Святошинський районний суд міста 
Києва викликає як обвинувачених: БЕ-
РЕЩАНСЬКОГО Юрія Віталійовича (к/п 
№ 42016000000002469), ІЩЕНКА Василя 
Івановича (к/п № 42016000000002629), 
обвинувачених у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та 
БЄЛАВЄНЦЕВА Олега Євгеновича (к/п  
№ 42016000000002290), обвинуваче-
ного у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1  
ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України, для розгляду кримінального 
провадження та повідомляє, що судовий 
розгляд по суті відбудеться: стосовно БЕ-
РЕЩАНСЬКОГО Ю.В. – 05.02.2018 р. о 14 
год., стосовно ІЩЕНКА В.І. –  05.02.2018 р. 
о 15 год., стосовно БЄЛАВЄНЦЕВА О.Є. – 
05.02.2018 р. о 10 год. 30 хв. у приміщен-
ні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилян-
ська, 142.

БЕРЕЩАНСЬКИЙ Ю.В., ІЩЕНКО В.І. та 
БЄЛАВЄНЦЕВ О.Є. повідомляються, що 
ухвалою суду від 08.11.2017 р. прийня-
то рішення про здійснення стосовно них 
спеціального судового провадження.

У разі неявки обвинувачених до суду, 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нувачених в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя С.І. Дячук

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«АЙ-ПОЛІМЕР», 

ідентифікаційний код юридичної особи 40241465, відповідно до ст. 52 За-
кону України «Про Господарські Товариства», повідомляє про своє рішен-
ня, що затверджене протоколом загальних зборів учасників Товариства від 
17.01.2018 року зменшити статутний капітал Товариства на 850 000,00 гри-
вень – із 1 650 000,00 гривень до 800 000 (вісімсот тисяч 00 коп.) гривень.

Письмові вимоги про дострокове виконання чи припинення існую-
чих зобов’язань приймаються за адресою: 61145, м. Харків, вул. Клоч-
ківська, 174, каб. 306, протягом строку встановленого законом України, 
тел. +38 050 286 20 61.

Татарбунарський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 68100, Одеська обл., 
м. Татарбунари, вул. Горького, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 02.02.2018 
о 10:30 до Беженар Лариси Петрівни (останнє відоме місце реєстрації: 68120, 
Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Струмок, вул. Перемоги, буд. 159) справа  
№ 515/1175/17, суддя Тимошенко С. В. 

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого МЯЗГОВА Леоніда Олексійовича (к/п  
№ 42016000000002778), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, 
що підготовче судове засідання та розгляд клопотання про здійснення спеціального судового провадження відбудеться 
05.02.2018 року о 16 год. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 
142, каб. 6-а. У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя С.І. Дячук

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі № 2-1645/17 за позовом Китарюк Ольги 
Миколаївни до Китарюка Миколи Георгійовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів, викликає до 
суду як відповідача Китарюка Миколу Георгійовича на 02.02.2018 року о 10.00 год.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Болобана В.Г. у приміщенні суду за адресою: Київ-
ська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута в його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

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

Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ  МЕРЕЖІ» на лютий 2018 року 
(для території України, на якій органи державної влади  здійснюють свої повноваження відповідно  

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

1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на лютий 2018 р.
без ПДВ

Найменування показника
(нормативний документ)

Клас /група
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на лютий 2018 р.(розрахована  
відповідно до постанови НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810) (без ПДВ) коп/кВтгод 144,629

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат  
електроенергії на I квартал 2018 р. 

1 клас % 1,30

(постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 ) 2 клас % 3,10
Тариф на постачання електроенергії за регульованим тарифом  
(Постанова НКРЕКП від  24.01.2018 № 90 для 1 групи споживачів  
(крім населення) (без ПДВ)

1 група коп/кВтгод 0,171

Тариф на розподіл електроенергії  (постанова НКРЕКП від 24.01.2018  
№ 90) (без ПДВ)

1 клас коп/кВтгод 0,600
2 клас коп/кВтгод 3,202

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні особи 
та фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності) 

без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника  

Роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для 
кожного класу споживачів, крім населення, на території України

1 клас коп/кВтгод 147,305
 

відповідно до п.2 постанови НКРЕКП від 24.04.2017 № 538  «З 01 трав-
ня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускаєть-
ся для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, 
формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим 
тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП» )

2 клас коп/кВтгод 154,595

без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Період 
часу

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

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

1 клас Нічний коп/кВтгод 51,557
Денний коп/кВтгод 198,862

2 клас
Нічний коп/кВтгод 54,108
Денний коп/кВтгод 208,703

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

1 клас
Нічний коп/кВтгод 36,826

Напівпіковий коп/кВтгод 150,251
Піковий коп/кВтгод 265,149

2 клас
Нічний коп/кВтгод 38,649

Напівпіковий коп/кВтгод 157,687
Піковий коп/кВтгод 278,271

  Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об’єктом оподаткування 
ПДВ за ставкою 20 відсотків.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про пошук інвестора, що виявить бажання взяти 
участь в санації ДП «Укрветсанзавод»
Ухвалою господарського суду м. Києва від 

15.06.2016 року порушено провадження у справі  
№ 910/6968/16 про банкрутство Державного під-
приємства «Укрветсанзавод» (код за ЄДРПОУ 
38519326), введено процедуру розпорядження май-
ном боржника та мораторій на задоволення вимог 
кредиторів. Ухвалою господарського суду м. Києва 
від 21.08.2017 р. розпорядником майна призначено 
Усачова Олега Миколайовича.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 
11.12.2017 р. затверджено реєстр вимог кредиторів 
ДП «Укрветсанзавод» на загальну суму 10 520 963,74 
грн та окремо внесено до реєстру вимог кредиторів 
вимоги по заробітній платі у розмірі 3 165 119,72 грн.

Згідно зі ст. 23 Закону України «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або визнання йо-
го банкрутом» фізичні особи та/або юридичні особи, 
які бажають взяти участь у санації боржника (далі – 
інвестори), можуть подати розпоряднику майна зая-
ву про участь у санації боржника та свої пропозиції 
щодо санації боржника (план санації тощо).

Ураховуючи вищезазначене, всіх бажаючих взяти 
участь в санації Державного підприємства «Укрвет-
санзавод» прошу звертатись із заявами на адресу 
арбітражного керуючого Усачова О.М.: 51931, Дні-
пропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Ковалевича, 
буд. 3, офіс 1.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслі-
дуванням у кримінальному провадженні № 42016010000000222 від 29.09.2016 за підозрою Юревича Мико-
ли Івановича, 26.04.1960 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вищезазначеного кримінального провадження стосовно вказаної особи зібрано достатньо дока-
зів для зміни раніше повідомленої підозри, у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297-5 КПК 
України пропоную підозрюваному Юревичу М.І. прибути разом із своїми захисником до прокуратури Авто-
номної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 30.01.2018 по 31.01.2018 (з 
09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії, а саме до прокурора відділу Кацюби В. С.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідуван-
ня докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням 
зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та на-
дання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримінальному провадженні зібрані усі не-
обхідні докази для складання обвинувального акта.

У зв’язку з цим інформуємо, що зазначений вище підозрюваний може ознайомитись з матеріалами вка-
заного кримінального провадження з можливістю здійснення копіювання та інших дій, відповідно до вимог 
ч.ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, обсяг матеріалів кримі-
нального провадження (4 томи), пропонуємо зазначеному вище підозрюваному прибути разом із своїм за-
хисником до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 
30.01.2018 по 31.01.2018 включно (з 09:00 по 18:00) для проведення процесуальних дій, у тому числі озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, а саме до прокурора 
відділу Кацюби В. С.

Разом з цим пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурору у 
вказаному кримінальному провадженні доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чи-
ном будь-які речові докази, документи або копії з них, які ви маєте намір використовувати як докази в суді.

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані письмово під-
твердити протилежній стороні — прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найме-
нування таких матеріалів.

Повістка 11-кп/778/1684/17
Апеляційний суд Запорізької області викликає Мор-

гуна Олега Валерійовича як обвинуваченого на 14.00 
год. 07.02.2018 р. за адресою: пр. Соборний, буд. 162, 
м. Запоріжжя, за апеляційною скаргою адвоката Гай-
тан К.О. на вирок Приазовського районного суду За-
порізької області від 23.08.2017 р. Обов’язок – надати 
паспорт. Поважні причини неприбуття на виклик суду 
вказані в ст. 138 КПКУ, наслідки неприбуття – в ст.ст. 
139, 323, 324, 325, 326, 327 КПКУ.

Суддя Ю.О. Гріпас

Корюківський районний суд Чернігівської облас-
ті викликає Жудик Тетяну Леонідівну як відповідачку 
по цивільній справі № 736/1689/17 за позовом Жу-
дик Наталії Олександрівни до Жудик Тетяни Леоні-
дівни про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування жилим приміщенням, у судове засі-
дання на 12 лютого 2018 року о 12 год. 00 хв.

Адреса суду: м. Корюківка Чернігівської області, 
вул. Шевченка, 66, зал № 1, суддя Кутовий Ю.С.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бе-
ре участь у справі, передбачені ст. 223 ЦПК України. 
У разі неявки відповідачки справа буде розглянута за 
її відсутності на підставі наявних у ній доказів.

На підставі наказу Державного агентства водних 
ресурсів України № 10 від 15.01.2018 року «Про ре-
організацію Овруцького МУВГ»  припинити діяль-
ність Овруцького  міжрайонного управління водно-
го господарства як юридичної особи (код ЄДРПОУ 
04543594 , с.Дубовий Гай,  Овруцький район, Жи-
томирська область, 11103) шляхом приєднання до 
Радомишльського міжрайонного управління водно-
го господарства (далі Радомишльське МУВГ) (код 
ЄДРПОУ 01034254, вул.Микгород, 107, м. Радо-
мишль, Радомишльський район, Житомирська об-
ласть,12200).  

Голова комісії з реорганізації, заступник началь-
ника  Радомишльського МУВГ Соболевський І.К.

Кобеляцький районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 39200, Полтавська обл., м. Кобеляки, вул. Шевченка, 
16/25) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться  13.02.2018 о 09:00 до Ніколенко Віктор Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 39221, Полтавська 
обл., Кобеляцький р-н, смт Білики, вул. Дніпропетровська, 
буд. 72) справа № 532/1510/17, суддя Омельченко І. І.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.    З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Глухівський міськрайонний суд Сумської області 
повідомляє Онопрієнка Олександра Вікторовича про 
те, що до Глухівського міськрайонного суду Сумської 
області  надійшла цивільна справа (зареєстрований  
№ 576/58/18) за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Онопрієнка Олександра Вікторовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, розгляд якої 
буде проводитись в порядку спрощеного позовного 
провадження відповідно до ст. 279 ЦПК України.

Судовий розгляд буде відбуватись в приміщенні су-
ду за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-
Московська, 30.

Суддя Мазур С.А.

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кринич-
ки, вул. Виконкомівська, 17) повідомляє про те, що по 
цивільній справі за позовом ПАТ КБ Приватбанк:

 18.01.2018 до Горбонос Віталій Іванович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 52310, Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Аули, пр. Тельмана, буд. 17) спра-
ва № 178/1316/17, суддя Лісняк В. В.

було ухвалено заочне рішення, позовну вимогу задо-
волено повністю або частково.

Одночасно роз`яснюємо відповідачу по справі, що за-
очне рішення може бути переглянуто шляхом подання 
заяви протягом десяти днів з дня опублікування цього 
оголошення.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України», в особі філії Донецького облас-
ного управління AT «Ощадбанк» до Кузютіна Михайла Олексан-
дровича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Кузютін Михайло Олександрович, 
17.04.1980 року народження, який мешкає: 86400, Донецька 
область, м. Єнакієве, вул. Комуністична, б. 43, кв. 142, виклика-
ється на 06.02.2018 року о 08 годині 30 хвилин до суду, кабінет 
№312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, він повинен повідомити 
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута в йо-
го відсутність.

Суддя Погрібна Н.М.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22017050000000106 (номер справи 1-кп/243/259/2018) за об-
винуваченням Федотова Олега Анатолійовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мірош-
ниченко Л.Є. викликає обвинуваченого Федотова Олега Анатолійовича, 
17.10.1968 року народження, який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, проспект Червоногвардійський, буд. 38-Б, кв. 30, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 13 лютого 2018 року о 09 годині 15 хви-
лин у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до за-
безпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійсни-
ти спеціальне судове провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Чуніхін В’ячеслав Віталійович, 13.07.1992 
року народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Лиман, вул. Івана Лейка, 1-а, кв. 23, на підставі ст.ст. 133, 135, 
139, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитись 31.01.2018 року о 
09 год. 00 хв. до 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до стар-
шого слідчого в ОВС майора юстиції Тітова В.В. за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. Академіка Нільсена, буд. 33, для 
ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отриман-
ня обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22018050000000010 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбут-
тя на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, пе-
редбачені ст. 139 КПК України.

Втрачені суднові  
документи 

на моторні судна  
«Арма» моде-

лі «Legend Seville 
226RE» № RLX 
966175607 та 

«ua0124VL» моделі 
«CHAPARRAL 135SS» 

№ FGBL 3524F798,
які належать грома-
дянину Навольсько-
му Івану Михайло-
вичу, 
вважати недійсними.

Повістка 11-кп/778/1808/17
Апеляційний суд Запорізької області викликає Варвашені Те-

тяну Миколаївну як обвинувачену на 10.00 год. 08.02.2018 р. за 
адресою: пр. Соборний, буд. 162, м. Запоріжжя, за апеляційною 
скаргою прокурора у кримінальному провадженні Кривцун О.А. 
на ухвалу Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті від 30 жовтня 2017 року, якою обвинувальний акт у кримі-
нальному провадженні щодо Варвашені Тетяни Миколаївни, об-
винуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, повернуто прокурору Доне-
цької області для усунення виявлених недоліків. Обов’язок – на-
дати паспорт. Поважні причини неприбуття на виклик суду вка-
зані в ст. 138 КПКУ, наслідки неприбуття – в ст.ст. 139, 323, 324, 
325, 326, 327 КПКУ.

Суддя Дадашева С.В.

Жашківський районний суд Черкаської області викликає в судове засідан-
ня як відповідача по цивільних справах №693/1343/16-ц та №693/1344/16-ц за 
позовом Керівника Уманської місцевої прокуратури в інтересах держави в осо-
бі Головного управління держгеокадастру в Черкаській області до Короткова 
Юрія Григоровича та ФГ «Калаур» про визнання наказів недійсними, визна-
ння недійсними договорів оренди та суборенди землі, її повернення, Коротко-
ва Юрія Григоровича, місце проживання та реєстрації якого не встановлено су-
дом, останнє відоме місце реєстрації: вул. Армавірська, 25, кв. 10, м. Донецьк.

Судове засідання у справі №693/1343/16-ц відбудеться 15 лютого 2018 року 
о 09 год. 30 хв. у залі судових засідань №8 Жашківського районного суду Чер-
каської області за адресою: вул. Благовісна, 8, м. Жашків, Черкаська область.

Судове засідання у справі №693/1344/16-ц відбудеться 15 лютого 2018 року 
о 10 год. 30 хв. у залі судових засідань №8 Жашківського районного суду Чер-
каської 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.

Суддя Р.В. Шимчик

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження.
Обвинувачений Немодрук Ігор Володимирович, 14.08.1965 

року народження, зареєстрований: Одеська область, м. Роз-
дільна, пров. Шкільний, буд. 22, кв. 5, відповідно до вимог ст.ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що 
відбудеться 02.02.2018 року о 15 годині 00 хвилин, до зали су-
дових засідань № 107 Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду встанов-
лені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваче-
ного передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В.П.

Втрачений  

судновий білет 

на судно «Aquastar 

T340K», реєстрацій-

ний номер «ДАП-

7506-К», що нале-

жить Школьніку Іго-

рю Йосиповичу,

вважати недійсним.

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

1) Прокоп’єва Миколи Вікторовича, 09.02.1976 року народження, у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Прокоп’єв М.В. (знятий з реєстра-
ційного обліку, останнє відоме місце реєстрації: Миколаївська область, Очаківський район,  
с. Куцуруб, вул. Пирогова, 12) викликається на 13.02.2018 року о 10.00 год. до суду, каб.  
№ 7, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н.В.;

2) Тарєєва Дмитра Сергійовича, 19.05.1986 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Тарєєв Д.С. 
(проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Марковнікова, 228) викликається на 19.02.2018 ро-
ку о 13.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Нє-
миш Н.В.;

3) Мезенцевої Валерії Валентинівни, 14.01.1974 року народження, у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Мезенцева В.В. (зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Цусимська, 73/6) викликається на 19.02.2018 ро-
ку об 11.30 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Нємиш Н.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обви-
нуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення 
від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.

Голосіївський районний суд м. Києва 
викликає відповідача – Завтура Дмитра 
Олексійовича по цивільній справі за по-
зовом Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Ковальська-Житлосервіс» 
до Завтура Дмитра Олексійовича про 
стягнення заборгованості. Остання відо-
ма адреса місцезнаходження відповіда-
ча Завтура Дмитра Олексійовича: м. Ки-
їв, вул. Дніпровська набережна, 23, кв. 
142; м. Київ, пр. Науки, 69, кв. 68.

Судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: 03127, м. Ки-
їв, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, 
каб. № 31 – 30 квітня 2018 року о 09 год. 
30 хв.

У разі неявки на вказане судове за-
сідання суд розглядатиме справу без 
участі відповідача.

Суддя А.В. Новак

Голосіївський районний суд м. Києва 
викликає відповідача Пивоварова Сергія 
Андрійовича по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «Універсальна» до 
Пивоварова Сергія Андрійовича про від-
шкодування матеріальної шкоди.

Остання відома адреса місцезнахо-
дження відповідача Пивоварова Сергія 
Андрійовича: м. Київ, пр. 40-річчя Жов-
тня, 17-б, кв. 12; Черкаська обл., Шполян-
ський р-н, с. Матусів, вул. Чернишевсько-
го, 37.

Судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, 
вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. 
№ 31 – 9 липня 2018 року о 15 год. 00 хв.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без учас-
ті відповідача.

Суддя А.В. Новак

Біловодський районний суд Луганської обл. 
(адреса суду: 92800, Луганська обл., смт Біло-
водськ, вул.Комсомольська, 30) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться:

02.02.2018 о 14:00 до Гармаш Олена Вікторів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 92825, Лу-
ганська обл., Біловодський р-н, с. Семикозівка, 
пров. Лісний, буд. 10) справа № 408/3737/17-ц, 
суддя Карягіна В. А.

21.02.2018 о 16:00 до Ноженко Ірина Олек-
сандрівна (останнє відоме місце реєстрації: 
92835, Луганська обл., Біловодський р-н, с. Го-
родище, вул. Першотравнева, буд. 17) справа  
№ 408/4808/17-ц, суддя Карягіна В. А.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Тлумацький районний суд Івано-Франків-
ської області викликає в судове засідання як 
відповідача Бенаішу Джаафара, 25.05.1984 
р.н., зареєстрованого: вул. Учительська, 4/4, 
сел. Базалія Теофіпольського району Хмель-
ницької області, по справі № 353/1067/17 за по-
зовом Бенаіші Наталії Анатоліївни до Бенаіша 
Джаафара про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Тлумацького районного суду Івано-Фран-
ківської області за адресою: Івано-Франківська 
область, м. Тлумач, вул. Винниченка, 14«а», 15 
лютого 2018 року о 09 год. 00 хв.

Неявка в судове засідання без поважних 
причин або неповідомлення про причини неяв-
ки не є перешкодою для розгляду справи.

В.о. голови суду Н.І. Лущак

Броварський міськрайонний суд Ки-
ївської області викликає Редька Віталія 
Степановича, Редька Віталія Віталійови-
ча та Редько Тетяну Віталіївну в цивільній 
справі за позовом Редько Юлії Клименті-
ївни до Редька Віталія Степановича, Редь-
ка Віталія Віталійовича та Редько Тетяни 
Віталіївни про визнання осіб такими, що 
втратили право користування жилим при-
міщенням.

Розгляд справи призначено на 09.30 
год. 23 лютого 2018 року в приміщенні 
Броварського міськрайонного суду Київ-
ської області за адресою: місто Бровари 
Київської області, вулиця Грушевського, 
2, каб. 204, 206.

Суддя Дутчак І.М.

Білокуракинський районний суд Луганської 
області викликає в судове засідання відпові-
дача по справі № 409/2417/17 за позовом Вой-
цеховського Йосипа Володимировича до Лу-
ганської міської ради про надання додатково-
го строку для прийняття спадщини.

Судове засідання відбудеться 31.01.2018 
року о 10.30 год. (резервна дата 02.02.2018 р. 
о 10.30 год.) у залі суду за адресою: Луганська 
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається представник Луганської 
міської ради, останнє місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, вул. Коцюбинського, буд. 14. У випад-
ку неявки відповідача справу буде розгляну-
то за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О.Г.

Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області (84500, м. Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом Органу опіки та піклування Соледарської 
міської ради до Максимчука Максима Вікторо-
вича про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів. Відповідач по справі: Максим-
чук Максим Вікторович, 02.06.1982 року наро-
дження, мешкає: м. Сопино Новоазовського ра-
йону Донецької області, вул. Азовська, 5, викли-
кається на 06.02.2018 року о 10 годині 30 хви-
лин до суду, кабінет № 312, для участі у розгля-
ді справи по суті. Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття він повинен повідомити суд 
про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута в його відсутність.

Суддя Погрібна Н.М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Хорошилову Дмитру 

Олександровичу, 20.12.1982 р.н., заре-
єстрованому за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, вул. Революції, буд. 3, 
кв. 9, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135 КПК України необхідно з’явитися 
30.01.2018 о 14 год. 00 хв. до слідчо-
го відділу 3 Управління (з дислокаці-
єю в м.Сєвєродонецьк Луганської облас-
ті) Головного управління Служби безпеки  
України в Донецькій та Луганській облас-
тях за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, 
до слідчого Бібікова А.Б., для проведення 
процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні №  22017130000000301.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -4  -9 -2  +3 Черкаська -4  -9 -2  +3
Житомирська -2  -7 -1  +4 Кіровоградська -4  -9 +2  -3
Чернігівська -4  -9 +2  -3 Полтавська -5  -10 0  -5
Сумська -5  -10 0  -5 Дніпропетровська -6  -11 0  -5
Закарпатська 0  -5 +2  +7 Одеська -3  -8 0  +5
Рівненська -1  -6 0  +5 Миколаївська -4  -9 -2  +3
Львівська 0  -5 0  +5 Херсонська -4  -9 +2  -3
Івано-Франківська -1  -6 +1  +6 Запорізька -5  -10 +1  -4
Волинська 0  -5 0  +5 Харківська -7  -12 -2  -7
Хмельницька -4  -9 -2  +3 Донецька -6  -11 0  -5
Чернівецька -3  -8 +1  +6 Луганська -7  -12 -2  -7
Тернопільська -2  -7 0  +5 Крим -2  -7 -1  +4 
Вінницька -4  -9 -2  +3 Київ -4  -6 -1  +1
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Миколаївський 
зоопарк морози  
не лякають   

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ФАУНА. Зоопарку в Миколаєві 116 років, і він вважа-
ється одним з найкращих в Україні. В колекції нарахову-
ється 79 видів рідкісних ссавців, 35 — рептилій, 71 вид 
риб, 103 — унікальних птахів та 15 видів земноводних. 
Для містян це одне з улюблених місць відпочинку, а для 
гостей — один з обов’язкових пунктів екскурсійних про-
грам. Тож у  закладі намагаються створити максимально 
комфортний простір для утримання тварин та умови для 
дозвілля відвідувачів.

Про особливості догляду за мешканцями зоопарку у 
зимовий період та майбутні плани розповів директор Ми-
колаївського зоопарку Володимир Топчий. «Щорічно міс-
то спрямовує кошти на поточне утримання зоопарку, — 
зазначив він, — це часткова оплата кормів, комунальних 
послуг, зарплата співробітників. Підготовка до зими по-
чалася ще з літа. Наразі усі тварини забезпечені повно-
цінним харчуванням та почуваються добре». 

У 2018 році зоопарк поповниться новими тваринами, 
про що вже отримано рішення європейського координа-
тора. Також планують відкрити нову експозицію «Нічний 
світ тварин». А за  рахунок коштів від господарської ді-
яльності буде завершено реконструкцію зимових вольє-
рів у відділі орнітології та омолоджено колекцію тварин. 
Також в планах —  будівництво нового сучасного вольє-
ра для лисиць, адже нині це одна з найстаріших будівель 
в зоопарку, яка потребує реконструкції. Миколаївці за-
вжди підтримували улюблений зоопарк, наприклад,  до-
помагали закладу у складні часи, коли виникли пробле-
ми із кормами для тварин. Сьогодні жителі міста відгук-
нулися на заклики комунальників та керівництва зоопар-
ку і несуть до закладу новорічні ялинки, що залишилися 
після свят. Кілька останніх років місцевий зоопарк разом 
із ЖЕКами та адміністраціями районів збирає по місту 
дерева після свят. Така акція має подвійну користь. По-
перше, хвойні зможуть пустити на корм і підстилку для 
тварин у зимовий період, а по-друге, комунальним  служ-
бам не доведеться вивозити дерева на звалища. Отже,  і 
взимку тварини в Миколаївському зоопарку почувають-
ся комфортно.

У першому томі згадали  
про Авдієвського і Агеєву
ВИДАННЯ. Велика українська енциклопедія  
налічуватиме 30 книжок

Тарас ГОЛОВКО  
для «Урядового кур’єра»

Торік через реоргані-
зацію бюджетної про-

грами «Українська кни-
га» видання, що їх випус-
кали вітчизняні видавни-
цтва на умовах держав-
ного замовлення, на жаль, 
так і не вийшли друком. 
Тож хочу висловити дум-
ку про фундаментальне 
видання, що вийшло дру-
ком за цією програмою по-
заторік. Ідеться про пер-
ший том Великої україн-
ської енциклопедії, який 
підготувала державна на-
укова установа «Енцикло-
педичне видавництво». Він 
містить 1700 статей, над 
якими працювали 300 про-
відних науковців з різних 
регіональних наукових і 
освітніх установ.

Вихід у світ універсаль-
ної енциклопедії — неор-
динарна подія в культур-
ному житті країни, бо такі 
видання друкували ще за 
часів УРСР. 

У передмові до першого 
тому, де вміщено статті на 
«А — Акц», укладачі чітко 
визначили мету унікаль-
ного проекту: «наукове 
осмислення картини сві-
ту, історії людської циві-
лізації, внеску в неї укра-
їнського народу». Як за-
певняють редактори, і на-
далі частка національно-
го матеріалу у ВУЕ стано-
витиме не менш як трети-
ну обсягу видання. До ро-
боти над наступними то-
мами долучатимуться до-
слідники з окремих галу-
зей наук, викладачі вишів, 
іноземні науковці. Дер-
жавна наукова установа 

«Енциклопедичне видав-
ництво» планує видати до 
2026 року орієнтовно 30 
томів ВУЕ.

Цікаво, що в першому 
томі вміщено статті про 
двох лауреатів Національ-
ної премії України імені 
Тараса Шевченка: дири-
гента, композитора Героя 
України Анатолія Авдієв-
ського і літературознав-
ця професора Києво-Мо-
гилянської академії Віру 
Агеєву.

На жаль, у ньому не зна-
йшлося місця для ще од-
ного Шевченківського ла-
уреата Азіза Абдуллаєва 
— інженера-будівельни-
ка за фахом, якого разом 
з колегами було відзначе-
но найвищою державною 
нагородою у гуманітарній 
сфері 2005 року за скуль-
птурний комплекс «Від-

родження» в Сімферопо-
лі. Саме Азіз Абдулла-
єв брав участь у проекту-
ванні й організації будів-
ництва, оформленні й ди-
зайні комплексу як симво-
лу відродження реабіліто-
ваних народів Криму.

Поява на вітчизняно-
му книжковому ринку та-
кого видання переконли-
во засвідчує інтелекту-
альний потенціал укра-
їнського народу, його ви-
сокий культурний рівень, 
здобутки в усіх сферах 
суспільного життя, утвер-
дження національної іден-
тичності. Можна лише 
порадіти, що нарешті в 
Україні вдалось відновити 
випуск академічної енци-
клопедії, яка в усі часи і за 
будь-якої влади виконує 
роль своєрідної візитівки 
розвинених країн.

АЛЬТЕРНАТИВА СІРОСТІ. Кажуть: скільки людей — 
стільки й думок. Те, що для когось весело і красиво, 
іншим може видаватися негармонійним. Так і мурали, 
тобто художні розписи стін будинків, різні люди оці-
нюють по-різному. Однак цей творчий напрямок уже 
давно став самостійним. Митці об’єднуються, а кри-
тики складають відповідні рейтинги. 

Три українських мурали увійшли до списку найкра-
щих світових вуличних витворів мистецтва, намальо-
ваних торік.

Список склав та оприлюднив сайт I Support Street 
Art. У ньому два київських мурали та один харків-
ський. «З гордістю представляємо цю прекрасну ко-
лекцію найкращих творів вуличного мистецтва, які 
ми отримали в 2017 році. Від імені команди ISSA ба-
жаємо щасливого року всім вам — прекрасним лю-
дям, які поділяють, підтримують, люблять і вірять 
в мистецтво для людей», — зазначили ініціатори рей-
тингу. 

Отже, одна з виокремлених робіт — неймовірно 
яскравий ведмідь на столичному Подолі. У рамках 
творчого проекту Art United Us малюнок з промовис-
тою назвою «Розум, тіло і душа» створив іспанський 
художник Kraser, який нині живе в Італії. За словами 
автора, мурал демонструє вічне протистояння вну-
трішнього проти зовнішнього. Роздивитись київсько-
го ведмедя ближче можна за адресою Верхній Вал, 
44. Перше, що впадає в очі не завжди найважливіше 
— про це свідчать людські руки, якими митець наго-
родив тварину…

А в  молодого аргентинського художника Franco 
Fasoli JAZ є своя цікава фішка: він шукає доскона-
лості в симетрії. І дикі  пантери, які наглядають за 
учнями однієї з київських гімназій, мають нагадувати: 
час змінювати конфронтацію на комунікацію.

Третім українським муралом у списку стала велика 
голова,  намальована на одній з харківських стін. Во-
на точно змушує зупинитися і замислитися…


