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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 1 лютого 2018 року
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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

АКТУАЛЬНО УКРАЇНА І СВІТ
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ОСББ просять 
уряд запровадити 
монетизацію 
пільг та субсидій 
на адресній основі

Володимир Ар’єв, 
віце-президент ПАРЄ, голова 
української делегації: «Росія 
хоче мати диктат у Раді Європи, 
діалогу з цією країною не вийде»
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Постійний представник МВФ в Україні 
про умови отримання чергового траншу 

У поїздці за кордон  
супроводжуватиме «ДРУГ»

КОРИСНО ЗНАТИ. Міністерство закордонних справ радить 
українцям під час поїздок за кордон користуватися мобіль-
ним додатком для подорожніх «ДРУГ» (Добровільна реєстра-
ція українських громадян). Таке повідомлення від департамен-
ту консульської служби МЗС з’явилося у Facebook. Там ідеть-
ся, що зовнішньополітичне відомство створило зручний прак-
тичний сервіс добровільної реєстрації українських громадян 
під час подорожей за кордон, щоб надавати їм стислу інфор-
мацію про країну, до якої вони планують подорож, застережен-
ня про можливі лиха, що сталися або можуть статися в країні.

«Мобільний додаток на смартфоні покаже найближчі закор-
донні дипломатичні установи України під час переходу в розділ 
«Карта світу», а в їх виборі — всі необхідні координати. Розділ 
«Країни» поінформує про особливості країни вашої подорожі, 
митні правила, культурні й релігійні особливості, безпекову си-
туацію», — цитує УНІАН текст повідомлення.

Ознайомитися із сервісом можна на сайті http://friend.mfa.
gov.ua/#/.

ЦИТАТА ДНЯ

ЙОСТА ЛЮНГМАН:

ЦИФРА ДНЯ

2,566 млрд доларів  
становив профіцит платіжного балансу 

України за 2017 рік. Це вдвічі більше 
за аналогічний показник 2016 року

«На черзі — 
четвертий перегляд 

програми з МВФ. 
Є домовленості щодо 

Антикорупційного 
суду, це також 

стосується цін на газ, 
щоб вони відповідали 

ринковим».

Мир Донбасу, 
війна руїнам 
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РЕАЛІЇ. Державна цільова програма «Відновлення 
та розбудова миру в східних регіонах України» має 
посприяти поліпшенню ситуації у прифронтових областях 

Паливна боротьба Україна — Росія: рахунок 1:0
ЕНЕРГЕТИКА. Виграш різних справ Нафтогазу проти «Газпрому» у Стокгольмському арбітражі 
робить цілком можливою закупівлю газу в РФ за ціною на 10—15% нижчою, ніж була в 2017 році

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Україна таки закуповувати-
ме в 2018 році газ у Росій-

ської Федерації. Про це нещо-
давно заявив голова правління 
НАК «Нафтогаз України» Ан-

дрій Коболєв. За його словами, 
наша держава планує придба-
ти в Росії 4—5 мільярдів кубо-
метрів блакитного палива. Од-
нак фахівець не заперечує, що 
Україна купуватиме газ у кра-
їнах ЄС, як це робила досі. Зро-
зуміло, що ціна на російський 

газ, який купують напряму, 
нижча, ніж коли його постача-
ють за реверсом з Польщі чи 
Словаччини. 

Чому саме так? Чи вигідно 
нашій державі купувати бла-
китне паливо 2018 року в РФ? 
Як це позначиться на роботі 

економіки та вартості товарів, 
у яких значну частину займа-
ють газові чинники?

Умови, які склалися в Укра-
їні в цьому питанні, позитив-
ні. Так принаймні можна зро-
зуміти зі слів Андрія Коболє-
ва, це сталося завдяки рішен-

ню Стокгольмського арбітра-
жу, куди наша країна подавала 
позов на російський «Газпром», 
щоб врегулювати всі питання, 
які виникли після підпи-
сання договору між наши-
ми країнами про закупів-
лю газу від 2009 року. 4
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ДОКУМЕНТИ

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

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

Протоколом Загальних зборів ТОВ «АГЕНТСТВО БУДІВЕЛЬНИХ ЕКСПЕРТИЗ»  
(ЄДРПОУ 40781774) № 01-01/2018 від 31.01.2018 р. було вирішено скасувати довіре-
ність №23/06-17-2 від 23.06.2017 р. директора Західної регіональної філії ТОВ «АГЕНТ-
СТВО БУДІВЕЛЬНИХ ЕКСПЕРТИЗ» Голдобрей Світлани Анатоліївни.

Вважати довіреність №23/06-17-2 від 23.06.2017 р. директора Західної регіональ-
ної філії ТОВ «АГЕНТСТВО БУДІВЕЛЬНИХ ЕКСПЕРТИЗ» Голдобрей Світлани Анатоліїв-
ни скасованою з 31.01.2018 р.

ТОВ «РЕКОРДАТІ УКРАЇНА» повідомляє гр. Біловол Вікторію Валеріївну, уроджен-
ку с. Новгородське Донецької обл., про її звільнення за численні прогули, згідно з п. 4  
ст. 40 КЗпП України, з 02.02.2018 р. (Наказ №20 від 02.02.2018 р. Підстава – Акти комі-
сії про відсутність на робочому місці без поважних причин).

Просимо забрати трудову книжку за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40, у ро-
бочий час з 09.30 до 18.00 год., у робочі дні чи надати письмову згоду на її пересилан-
ня поштою.

Втрачено свідоцтво про право на занят-
тя адвокатською діяльністю № 1732/10, ви-
дане гр. Клименко Едуарду Наумовичу на під-
ставі рішення Київської обласної кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 
30.03.2000 р. № 67. У разі знаходження сві-
доцтва або інформації про місцезнаходження 
останнього повідомити особисто за телефо-
ном +380672322804.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів:

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

Номер лота: F11G8387- F11G8391
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, земельні ділянки,  

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

19.02.2018; 28.02.2018; 12.03.2018; 
21.03.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/32968-asset- 
sell-id-150867

Ірпінський міський суд Київської області викликає Ільїна Ми-
киту Геннадійовича, останнє відоме місце проживання: м. Ки-
їв, Шевченківський район, вул. Рейтерська, 29, кв. 14, по спра-
ві за позовом Першого заступника прокурора Київської об-
ласті в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів Украї-
ни до Ільїна Микити Геннадійовича, треті особи, які не заявля-
ють самостійних вимог на предмет спору на стороні позива-
ча: Міністерство екології та природних ресурсів України, Наці-
ональний природний парк «Голосіївський», про витребуван-
ня земельної ділянки з чужого незаконного володіння, у су-
дове засідання, яке відбудеться 16 лютого 2018 року о 14.00 
годині в приміщенні Ірпінського міського суду за адресою:  
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде розгляну-
то у відсутність відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники проце-
су вважаються належним чином повідомленими про час та міс-
це розгляду справи.

Суддя О. В. Пархоменко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташо-
ваний за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дні-
провський, 1а, тел. 05549-4-26-60) повідомляє Котляревського 
Михайла Григоровича, 19 липня 1976 року народження, зареє-
строваного за адресою: Херсонська область, Скадовський ра-
йон, смт Лазурне, вул. Шевченка, 37, по кримінальному прова-
дженню № 12014230000000681 за фактом скоєння Котлярев-
ським Михайлом Григоровичем кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 368 ч. 5 КК України, як обвинуваченого, що 
6 лютого 2018 року о 10.00 годині відбудеться спеціальний су-
довий розгляд у складі колегії суддів: судді-доповідача Матвє-
євої Н. В., суддів Ведяшкіної Ю. В., Чирського Г. М., в якому ваша 
участь обов’язкова, ухилення від явки на виклик суду (неприбут-
тя на виклик без поважної причини більш як два рази) обвинува-
ченого, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є підставою для 
здійснення спеціального судового провадження.

Броварський міськрайонний суд Київ-
ської області викликає Мусевича Олек-
сандра Васильовича, 8 серпня 1982 ро-
ку народження, як відповідача у спра-
ві за позовом Бобкової Людмили Петрів-
ни,  Бобкова Петра Григоровича, Бобко-
вої Світлани Петрівни до Мусевича Олек-
сандра Васильовича про визнання осо-
би такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням, у судове засі-
дання, яке призначено на 9 лютого 2018 
року о 09 год. 15 хв. у приміщенні суду за 
адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. 
Грушевського, 2, каб. № 214.

В разі вашої неявки справу буде роз-
глянуто за наявними в ній матеріалами.

Суддя В. С. Сердинський

дам здійснюється в розрізі країн державними фітосанітарними інспекторами з ура-
хуванням аналізу та управління ризиками на підставі критеріїв вибірковості контро-
лю дерев’яного пакувального матеріалу згідно з додатком 2. У разі невідповідності 
вимогам Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції за-
хисту рослин № 15 «Регулювання дерев’яного пакувального матеріалу у міжнародній 
торгівлі» та фітосанітарним заходам відсоток вантажів, які підлягають фітосанітар-
ному контролю, визначається за більшим з критеріїв. Оновлення інформації про ви-
явлені порушення фітосанітарних заходів у разі ввезення дерев’яного пакувального 
матеріалу проводиться один раз на квартал.

Інформаційно-телекомунікаційна система органів доходів і зборів, яка забезпечує 
взаємодію органів доходів і зборів, контролюючих органів та підприємств за прин-
ципом «єдиного вікна», автоматично формує відмітку про здійснення фітосанітарно-
го контролю зазначених товарів на підставі аналізу та управління ризиками відповід-
но до критеріїв вибірковості контролю та повідомляє підприємству про автоматич-
но сформовані рішення.

23. Держпродспоживслужба здійснює розміщення на своєму офіційному веб-
сайті оновлену інформацію, яка стосується вибірковості фітосанітарного контролю 
супровідного дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за кодом 4415 
згідно з УКТЗЕД.»;

4) у додатку до постанови слово «Додаток» замінити словом і цифрою «Дода-
ток 1»;

5) доповнити постанову додатком 2 такого змісту:
«Додаток 2 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 жовтня 2011 р. № 1031

КРИТЕРІЇ  
вибірковості фітосанітарного контролю супровідного  

дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується  
за кодом 4415 згідно з УКТЗЕД

Кількість виявлених 
порушень 

фітосанітарних 
вимог України 
у разі ввезення 

дерев’яного 
пакувального 

матеріалу за рік

Відсоток вантажів 
з дерев’яним 
пакувальним 
матеріалом, 

які підлягають 
фітосанітарному 
контролю під час 

імпорту

Розповсюдження 
в країнах експорту 

регульованих 
шкідливих 

організмів та 
інформація про їх 

виявлення країнами 
ЄС (офіційні  

веб-сайти EPPO  
та EUROPHYT)

Відсоток вантажів 
з дерев’яним 
пакувальним 
матеріалом, 

які підлягають 
фітосанітарному 
контролю під час 

імпорту

0—2 випадки 10 0 видів 10
3—4 випадки 25 1—2 види 25
5—9 випадків 50 3—4 види 50

10 і більше випадків 100 5 і більше видів 100».
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. № 364:
1) пункт 41 викласти в такій редакції:
«41. Установити, що до 31 січня 2019 р. рішення про здійснення державного сані-

тарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та 
радіологічного контролю із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної систе-
ми органів доходів і зборів приймається підприємством у разі:

ввезення (пересилання) на митну територію України товарів у міжнародних по-
штових відправленнях або у міжнародних експрес-відправленнях, а також у разі пе-
реміщення товарів транзитом;

вивезення за межі митної території України товарів, які перетинають митний кор-
дон іншим, ніж автомобільний, видом транспорту;

декларування товарів в місцях митного оформлення, які перебувають менше 90 
днів у переліку місць митного оформлення товарів, в яких застосовується Порядок, 
затверджений цією постановою.»;

2) у Порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими дер-
жавними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використан-
ням електронних засобів передачі інформації, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 4 після слів «декларування товарів» доповнити словами «підприємствами із 
застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа»;

пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Інформаційна система цілодобово забезпечує можливість уповноваженим по-

садовим особам та підприємствам здійснювати заходи, передбачені цим Порядком, 
та зберігає документи і протоколи дій її користувачів протягом 1095 днів.»;

пункт 19 викласти в такій редакції:
«19. У пунктах пропуску через державний кордон України, в яких забезпечено 

функціонування комплексів автоматизованого контролю за переміщенням радіоак-
тивних речовин та ядерних матеріалів, радіологічний контроль вважається заверше-
ним, якщо товари випущені з такого пункту пропуску через державний кордон Укра-
їни для переміщення їх у митницю призначення.

У разі виявлення перевищення природного радіаційного фону комплексами ав-
томатизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних ма-
теріалів уповноваженою посадовою особою державного органу, уповноваженого на 
здійснення державного радіологічного контролю, в інформаційній системі форму-
ється повідомлення для органу доходів і зборів про негативні результати проведення 
радіологічного контролю та здійснюється радіологічний контроль товарів.

Після здійснення радіологічного контролю уповноважена посадова особа протягом 30 
хвилин вносить інформацію про здійснення такого контролю до інформаційної системи.

Співставлення відомостей про випуск товарів з такого пункту пропуску, даних, 
що містяться у відповідних графах митної декларації, та інформації про негативні 
результати проведення радіологічного контролю здійснюється автоматично. Відсут-
ність повідомлення для органу доходів і зборів про негативні результати проведен-
ня радіологічного контролю свідчить про позитивні результати його проведення у за-
значених пунктах пропуску, незалежно від рішення підприємства про застосування 
положень цього Порядку, а проставлення на товаросупровідних (товаротранспорт-
них) документах відповідних відміток про проведення державного радіологічного 
контролю не здійснюється.»;

абзац перший пункту 20 викласти в такій редакції:
«20. У разі завершення у повному обсязі державного санітарно-епідеміологічного, ве-

теринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного чи радіологічного контролю упо-
вноваженими посадовими особами в пунктах пропуску через державний кордон України 
такі посадові особи протягом 30 хвилин з моменту завершення контролю вносять з вико-
ристанням веб-інтерфейсу до інформаційної системи відмітку про його здійснення, неза-
лежно від рішення підприємства про застосування положень цього Порядку.»;

в абзаці шостому пункту 22 слово «(інспектування)» виключити; 
пункт 25 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Контролюючі органи з урахуванням кадрових та матеріальних ресурсів забезпе-

чують здійснення відповідних видів державного контролю згідно з графіком роботи 
структурних підрозділів органів доходів і зборів.».

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
абзац перший пункту 33 викласти в такій редакції:

«33. У разі ввезення товарів на митну територію України та здійснення їх митного 
оформлення у пунктах пропуску через державний кордон України підприємство мо-
же для здійснення відповідних видів державного контролю надіслати органові доходів 
і зборів електронне повідомлення та скановані копії документів з електронним цифро-
вим підписом, що необхідні для здійснення відповідного виду державного контролю.»;

у підпункті 4 пункту 37 слова «у визначений підприємством час» замінити слова-
ми і цифрами «у визначений підприємством час. Огляд (інспектування) товарів чи 
відбір зразків повинен бути призначений на найближчий можливий час, але не пізні-
ше ніж через 12 робочих годин від часу, запропонованого підприємством.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 січня 2018 р. № 43-р 
Київ

Про схвалення Концепції розвитку 
та технічної модернізації системи 

централізованого оповіщення  
про загрозу виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій
1. Схвалити Концепцію розвитку та технічної модернізації системи централізова-

ного оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, що 
додається.

2. Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій ра-
зом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, обласни-
ми та Київською міською держадміністраціями розробити та подати у тримісячний 
строк Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо реалізації Концепції, 
схваленої цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 31 січня 2018 р. № 43-р

КОНЦЕПЦІЯ 
розвитку та технічної модернізації системи централізованого  

оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій
Проблема, яка потребує розв’язання

Гарантоване і своєчасне оповіщення та інформування  населення в разі виник-
нення надзвичайних ситуацій є одним з найважливіших завдань центральних і міс-
цевих органів виконавчої влади, для виконання якого повинна функціонувати ефек-
тивна система оповіщення. 

Існуюча система оповіщення створена в 70—80-х роках минулого століття за ко-
мандно-сигнальним принципом в умовах глобального воєнного протистояння та орі-
єнтована на доведення сигналів оповіщення лише в особливий період. На даний час 
система оповіщення не відповідає сучасним вимогам.

Структура існуючої системи оповіщення не враховує:
змін структури центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місце-

вого самоврядування;
нової структури системи цивільного захисту;
структури сил реагування на надзвичайні ситуації та їх правового статусу;
законодавчих та інших нормативно-правових актів у відповідній сфері;
економічно-правових відносин між суб’єктами, що залучаються до оповіщення 

про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (форми власності 
новоутворених суб’єктів).

Діюча система оповіщення має критичний стан технічного забезпечення, що обу-
мовлено:

більш як трикратним перевищенням установлених строків експлуатації технічних 
засобів оповіщення;

моральною застарілістю технологій обробки і передачі інформації;
неможливістю використання на окремих ділянках застарілої апаратури оповіщен-

ня, яка працює за аналоговим принципом, у зв’язку з упровадженням сучасних циф-
рових телекомунікаційних систем;

зменшенням кількості радіоприймачів, які використовуються населенням під час 
отримання повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних си-
туацій, у зв’язку із застарілістю мереж ефірного радіомовлення;

неузгодженістю технічних характеристик апаратури, яка використовується в сис-
темі, з технічними характеристиками сучасних побутових електронних пристроїв 
зв’язку, приймання та обробки інформації (комп’ютери, телефони, телевізори, раді-
оприймачі тощо), які перебувають в користуванні більшості населення; 

несумісністю з автоматизованими системами раннього виявлення загрози виник-
нення надзвичайних ситуацій та оповіщення в разі їх виникнення, якими обладнують-
ся об’єкти підвищеної небезпеки;

відсутністю технічної можливості доведення сигналів та повідомлень до осіб з ін-
валідністю.

Таким чином, існуюча система оповіщення неспроможна в повному обсязі за-
безпечити виконання покладених на неї завдань. Ураховуючи економічну і соціаль-
ну значущість оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних си-
туацій та комплексний характер механізму його реалізації, виникла необхідність удо-
сконалення існуючої системи оповіщення та приведення її у відповідність з вимога-
ми міжнародних стандартів на державному, регіональному і місцевому рівні з вико-
ристанням новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також з ура-
хуванням змін, що відбулися в суспільстві.

Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є визначення напрямів розвитку та технічної модернізації систе-

ми оповіщення шляхом оснащення її сучасними програмно-технічними засобами з 
використанням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій, що забезпе-
чить гарантоване і своєчасне доведення сигналів та інформації з питань цивільно-
го захисту до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів 
управління і сил цивільного захисту, підприємств, установ, організацій та населення.

Реалізацію Концепції передбачається здійснити двома етапами протягом 2018—
2023 років. На першому етапі (2018 рік) передбачається розроблення та затверджен-
ня нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації щодо функці-
онування та впровадження автоматизованих систем централізованого оповіщення 
про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. На другому етапі 
(2019—2023 роки) передбачається здійснення практичних заходів з розбудови, ре-
конструкції та технічної модернізації загальнодержавної, територіальних та місцевих 
автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій.

Шляхи і способи розв’язання проблеми
Концепція реалізується шляхом здійснення комплексу науково-методичних, право-

вих, організаційних, технологічних заходів, що пов’язані із створенням, упровадженням 
та розвитком автоматизованих інформаційних систем, використанням мереж, ресурсів, 
інформаційних технологій та засобів сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

На сьогодні є три можливі варіанти впровадження в Україні сучасних автоматизо-
ваних систем централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій, що передбачають: 

перший — проведення капітального ремонту існуючої системи оповіщення.
Апаратура, що використовується в існуючій системі оповіщення, вичерпала ре-

сурс експлуатації, застаріла і знята з виробництва. Ремонтні комплекти використа-
но в повному обсязі. Через надмірні строки експлуатації збільшується кількість тех-
нічних несправностей. 

Отже, за відсутності необхідної виробничої бази неможливо провести капітальний 
ремонт системи. Відновлення виробництва обладнання, що використовується в існу-
ючих системах оповіщення, є недоцільним, оскільки таке обладнання морально за-
старіле та не відповідає вимогам сьогодення. Система неспроможна в повному обся-
зі забезпечити виконання покладених на неї завдань; 

другий — створення нової автоматизованої системи централізованого оповіщен-
ня про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. 

Реалізація цього варіанта потребує залучення значних фінансових, матеріально-
технічних і трудових ресурсів, а також значного часу на її розроблення, дослідну екс-
плуатацію та впровадження, що може призвести до виникнення ситуації, за якої існу-
ючу систему оповіщення буде відключено, а створення нової системи не завершено;

третій — реконструкцію (модернізацію) існуючої системи оповіщення та створення на 
її базі загальнодержавної, територіальних та місцевих автоматизованих систем центра-
лізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Перевагами такого варіанта є:
реконструкція (модернізація) технічних засобів оповіщення для забезпечення тех-

нічної можливості виконання завдань, що покладаються на систему оповіщення в су-
часних умовах;

використання в системі оповіщення цифрових телекомунікаційних систем і сис-
тем комутації, сучасних побутових електронних пристроїв отримання аудіовізуаль-
ної інформації для забезпечення збільшення чисельності населення, яке своєчасно 
отримує повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуа-
цій, та значного розширення території оповіщення;

створення умов для доведення сигналів та повідомлень до осіб з інвалідністю;
створення умов для інтеграції автоматизованих систем раннього виявлення загро-

зи виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, 
якими обладнуються об’єкти підвищеної небезпеки, до територіальних або місцевих 
автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій.

З метою реалізації такого варіанта необхідно:
здійснити організаційні заходи, у тому числі структурну перебудову системи опо-

віщення;
розробити нормативно-правові акти з урахуванням визначених завдань та 

суб’єктів, що залучаються до оповіщення про загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій;

визначити відповідальність органів управління цивільного захисту (центральних 
органів виконавчої влади, інших державних органів, Ради міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних держадмі-
ністрацій, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та їх струк-
турних підрозділів, до компетенції яких належать питання організації та здійснення 
заходів цивільного захисту), що залучаються до оповіщення про загрозу виникнення 
або виникнення надзвичайних ситуацій;

унормувати відносини з новими операторами телекомунікаційних послуг;
провести навчання суб’єктів, що залучаються до оповіщення про загрозу виник-

нення або виникнення надзвичайних ситуацій.
Аналізуючи переваги та недоліки цих варіантів та враховуючи досвід провідних країн 

світу і вимоги стандарту ETSI TS 102 182, розробленого Європейським інститутом телеко-
мунікації, доцільно провести реконструкцію (модернізацію) існуючої системи оповіщення 
з використанням сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій шляхом по-
ступової заміни складових частин системи та каналів зв’язку (третій варіант).

Очікувані результати
Реалізація Концепції сприятиме:
заміні існуючої системи оповіщення на сучасні інформаційно-телекомунікаційні 

комплекси з використанням новітніх технологій;
залученню до оповіщення операторів телекомунікацій та телерадіоорганізацій не-

залежно від форми власності;
поліпшенню стану оперативного оповіщення центральних і місцевих органів вико-

навчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління і сил цивільно-
го захисту, підприємств, установ, організацій про загрозу виникнення або виникнен-
ня надзвичайних ситуацій та інформування населення з питань цивільного захисту;

підвищенню рівня оперативності реагування сил цивільного захисту, аварійно-ря-
тувальних служб та підрозділів;

підвищенню ефективності здійснення заходів з евакуації;
своєчасному здійсненню ефективних заходів щодо захисту населення, промисло-

вих і сільськогосподарських об’єктів від наслідків надзвичайних ситуацій.
Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів

Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів 
державного і місцевих бюджетів, а також міжнародної технічної допомоги та інших 
не заборонених законодавством джерел.

Потреба в коштах на реалізацію Концепції та обсяги матеріально-технічних, тру-
дових ресурсів уточнюються щороку з урахуванням можливостей державного і міс-
цевих бюджетів на відповідний рік та фактичного виконання завдань за підсумками 
попередніх періодів.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 січня 2018 р. № 46-р 
Київ

Про доручення на здійснення державних 
зовнішніх запозичень у 2018 році

Відповідно до частини першої статті 16 Бюджетного кодексу України доручити Мі-
ністрові фінансів Данилюку Олександру Олександровичу здійснювати державні зо-
внішні запозичення у 2018 році в межах, передбачених Законом України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2018 рік», і на основних умовах, визначених Кабінетом 
Міністрів України, та укладати для цього необхідні договори.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Приморський районний суд м. Одеси викликає Бура-
на Юрія Юрійовича, 07.09.1972 року народження – об-
винуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 
ст. 263 КК України, для участі в судовому засіданні щодо 
розгляду обвинувального акта у кримінальному прова-
дженні №22016160000000401 від 13.12.2016 p., яке від-
будеться 14.02.2018 року о 16 годині 00 хвилин у примі-
щенні Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, № 33, зал судових засі-
дань № 108 (суддя Терзі І. Г.).

Обвинуваченому Бурану Ю. Ю. у разі неявки в судо-
ве засідання повідомити суд про причини своєї неявки.

Московський районний суд м. Харкова викли-
кає як відповідача Пархоменка Максима Григоро-
вича, 06.02.1983 року народження, на 09.30 год. 
22.03.2018 року по цивільній справі за позовом Мо-
торного (транспортного) страхового бюро України до 
Пархоменка Максима Григоровича про відшкодуван-
ня в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою 
страхового відшкодування.

У разі неявки відповідача в судове засідання або 
неповідомлення про причину неявки, справу буде 
розглянуто за його відсутності за наявними в ній до-
казами.

Суддя А. М. Харченко

Оболонський районний суд міста Києва викликає як спів-
відповідача Журавель Віту Олександрівну (останнє відоме 
місце перебування: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 
27-Б, кв. 2) у судове засідання на 06.02.2018 року о 16 год. 30 
хв., у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Лабур 
Жанни Миколаївни, яка діє в своїх інтересах та інтересах не-
дієздатного Лабура Євгена Миколайовича до Козел Василя 
Васильовича про визнання недійсним договору іпотеки, ви-
ключення записів про іпотеку та обтяжень з реєстрів.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розгляну-
та у відсутність співвідповідача на підставі зібраних по ній 
доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21.
Суддя Яценко Н. О.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по-
відомляє Медведьова Вячеслава Юрійовича, що 22 
лютого 2018 року о 09.00 годині відбудеться слу-
хання цивільної справи №182/4993/17 (провадження 
2/0182/521/2018 року) за позовом Литвиненко Люд-
мили Анатоліївни до Медведьова Вячеслава Юрійо-
вича про розірвання спадкового договору, під голо-
вуванням судді Нікопольського міськрайонного суду 
Кобеляцької-Шаховал І. О.

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

Втрачені: 

паспорт КВ № 804780 та водійські права 

на ім’я Мельниченко Тамари Олексіївни 

вважати недійсними з 27 січня 2018 року.

Втрачений 

сирійський паспорт 

на ім’я Фірас Абдулкадер-Бурзан 

вважати недійсним.

Державний акт на право власності на земельну ділянку 
серії ЯП № 835338, виданий 2 вересня 2010 року 

на підставі Розпорядження Баришівської районної 
державної адміністрації №444 від 01.07.2010 року 

на ім’я Богуша Віктора Михайловича, 
вважати втраченим

Пісківська сільська рада повідомляє 
про виявлення та взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна будівлі закладів культури 
за адресою: с. Піски, вул. Бродська, 103 
(витяг від 05.10.2015 року №45068638).

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Поберій Микола Вікторович, 17.01.1971 р.н., який про-
живає за адресою: Донецька область, м. Докучаєвськ, вул. 
Ватутіна, буд. 3, кв. 30, у порядку ч. 8 ст. 135 КПК України,  
ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 16.02.2018 р. 
о 14.30 год. до Красноармійського міськрайонного суду До-
нецької області (адреса розташування: Донецька обл., м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20; зал № 15) для участі в судо-
вому засіданні в статусі обвинуваченого в кримінальному 
провадженні № 42016050000001063 від 05.10.2016 р. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування повістки про 
виклик, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом. Додатково повідомляю, що процесу-
альні документи, що підлягають врученню обвинуваченому 
надсилаються адвокату Соловйову В’ячеславу Борисовичу, 
який здійснює захист у кримінальному провадженні за ра-
хунок держави.

Колегія суддів: Клікунова А. С., Корнєєва І. В., Стоілова Т. В.

В провадженні судді Слов’янського міськрайонно-
го суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, 2) Мірошниченко Л. Є. знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22015050000000170 відносно Бережного Олексан-
дра Олександровича, обвинуваченого за ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Обвинувачений Бережний Олександр Олександро-
вич, 05.04.1994 року народження, який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Червоно-
армійська, 42/25, викликається на 09.15 год. 15 лютого 
2018 року до Слов’янського міськрайонного суду (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) у зал № 7, для 
участі в судовому засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута в його відсутність.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
Донецької області (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) 
знаходиться кримінальне провадження № 263/13077/17 від-
носно Матющенко Катерини Сергіївни за ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 
ст. 110-2 КК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя До-
нецької області від 22 грудня 2017 року кримінальне прова-
дження відносно Матющенко К.С. за ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 
110-2 КК України призначене до судового розгляду на 14 лю-
того 2018 року о 10 год. 00 хв.

Обвинувачена: Матющенко Катерина Сергіївна, 01.02.1979 
р.н., яка є громадянкою України, зареєстрована за адресою: 
пр. Ленінський, 9а, кв. 24, м. Донецьк, викликається для 
участі у розгляді справи, який відбудеться 14.02.2018 року 
об 11.00 год. у приміщенні суду за адресою: пр. Металургів, 
31, каб. 18, м. Маріуполь.

З повною інформацією щодо розгляду кримінально-
го провадження обвинувачена може ознайомитись на сай-
ті «Судової влади України».

Суддя О. М. Музика

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Крю-
ченка Миколи Валентиновича, 24.12.1976 року народження, 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений Крюченко М.В. (проживає за адресою: м. До-
нецьк, вул. Куйбишева, 151/17), викликається на 12.02.2018 
року о 09.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді 
справи по суті.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Суддя Н. В. Нємиш

Ірпінський міський суд викликає Гладича Сер-
гія Григоровича як відповідача по справі за позовом 
Першого заступника прокурора Київської області в 
інтересах держави в особі: Кабінету Міністрів Укра-
їни до Гладича Сергія Григоровича, треті особи: Мі-
ністерство екології та природних ресурсів України, 
Національний природний парк «Голосіївський», про 
витребування земельної ділянки з чужого незакон-
ного володіння, у судове засідання, яке відбудеться 
21.02.2018 р. об 11 год. 30 хв. у приміщенні Ірпін-
ського міського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мі-
неральна, 7. У разі неявки справу буде розглянуто у 
відсутності відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учас-
ники процесу вважаються належним чином повідо-
мленні про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Вишгородський районний суд Київської області (адре-
са суду: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 
7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

02.03.2018 о 09:30 до Петрук Олександр Валентино-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 07301, Київська 
обл., м. Вишгород, вул. Дніпровська, буд. 3, кв. 60) справа  
№ 363/3683/17, суддя Баличева М. Б.

02.03.2018 о 09:40 до Король Руслана Анатоліївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 07350, Київська обл., Вишгород-
ський р-н, сел. Гаврилівка, вул. Михайленка, буд. 56) справа 
№ 363/3310/17, суддя Баличева М. Б.

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.

Приватний нотаріус Великописарівського район-
ного нотаріального округу Сумської області Василь-
ченко Н. В. повідомляє, що після смерті Іншина Ми-
хайла Олександровича, 21.09.1945 року народжен-
ня, який помер 24.12.2007 року, останнім місцем ре-
єстрації якого було с.Вільне Великописарівського ра-
йону Сумської області, була заведена спадкова спра-
ва, в тому числі щодо майна померлих: Іншина Ми-
коли Олександровича, 21.06.1949 року народження, 
який помер там же 31.01.1999 року та Іншина Олек-
сандра Леонтійовича, який помер там же 05.05.1997 
року.

Просимо усіх спадкоємців у строк до 08 берез-
ня 2018 року звернутись до нотаріуса за адресою: 
42800, селище Велика Писарівка, вулиця Грайворон-
ська, будинок №19, Великописарівський район, Сум-
ська область, або за телефонами: (05457) 5-13-38, 
0507324336.

Заліщицький районний суд Тернопільської обл. (адреса 
суду: 48664, Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. Лисенка, 
1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

08.02.2018 о 09:20 до Мартинчук Олег Віталійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 48601, Тернопільська 
обл., м. Заліщики, вул. Крушельницької, буд. 52а) справа  
№ 597/1331/17, суддя Дудяк С. В.

08.02.2018 о 09:00 до Грузинський Віктор Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 48654, Тернопільська обл., 
Заліщицький р-н, с. Новосілка, вул. Нижник, буд. 25) справа 
№ 597/1329/17, суддя Дудяк С. В.

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.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє 
Мехеду Олену Василівну, Баженову Аллу Валеріїв-
ну, що судове засідання у справі за заявою Дріж-
денка Романа Ярославовича про перегляд рішення  
№2-773/11 у зв’язку з нововиявленими обставина-
ми відбудеться в приміщенні Подільського районно-
го суду м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21, зал с.з.  
№ 6) під головуванням судді Васильченка О. В. 26 
квітня 2018 року о 10 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника 
обов’язкова. Представник повинен мати при собі до-
віреність та документ, що посвідчує його особу.

У разі неявки в судове засідання без поважних 
причин, справа буде розглянута за вашої відсутності 
на підставі наявних у ній доказів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
на судовий розгляд справи за відсутністю обвинуваченого 

у порядку спеціального судового провадження
В провадженні Херсонського міського суду Херсон-

ської області перебуває кримінальне провадження 
№12015230000000454 за обвинуваченням Анісіна Івана Ми-
колайовича, 23.02.1991 р.н., Горбунова Олександра Микола-
йовича, 27.02.1984 р.н., за ч. 3 ст. 187 КК України.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє 
потерпілу Фоміну Марину Миколаївну, 26.02.1978 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: м. Запоріж-
жя, вул. Пархоменка, 24, кв. 65, потерпілу Масловську Ма-
рину Вікторівну, 19.03.1980 року народження, останнє місце 
проживання: Херсонська область, Каховський район, с. Ко-
робки, вул. 40 років Перемоги, 6, кв. 2, відповідно до ч. 1 
ст. 325 КПК України, що судове засідання по вищевказано-
му кримінальному провадженню відбудеться 08.02.2018 ро-
ку об 11 год. 00 хв. у приміщенні Херсонського міського суду  
Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяков-
ського, 6/29, зала судового засідання 908.

Суддя Г. С. Смирнов

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Свин-
цицького Сергія Вікторовича, 21.02.1985 року народження, 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Свинцицький С. В., 21.02.1985 року наро-
дження (проживав без реєстрації за адресою: Житомирська 
обл., Володарськ-Волинський район, смт Нова Борова, вул. 
Шевченка, 13-А), викликається на 14.02.2018 року об 11.00 
год. до суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по суті, 
головуючий суддя Челюбєєв Є.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Гнату-
ша Дениса Юрійовича, 30.11.1981 року народження, у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Гнатуша Д.Ю. (м. Донецьк, вул. Пашенної, 3)  
викликається на 12.02.2018 року о 09.30 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 обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Старобільський районний суд Луганської області повідо-
мляє про ухвалення заочного рішення від 08.12.2017 року 
по справі № 431/5438/17 за позовом Пашкової Юлії Воло-
димирівни до Пашкова Ігоря Олександровича (останнє ві-
доме місце реєстрації: Луганська область, м. Антрацит, вул. 
Вокзальна, 23) про надання дозволу дитині на тимчасо-
ві не одноразові поїздки за межі держави України разом із 
матір’ю, без згоди та супроводу батька. Заочне рішення мо-
же бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою 
заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня 
отримання його копії. У разі залишення заяви про перегляд 
заочного рішення без задоволення заочне рішення може бу-
ти оскаржене відповідачем в загальному порядку.

Суддя Олійник С. В.

Ірпінський міський суд Київської області викликає Ільїна Ми-
киту Геннадійовича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, 
Шевченківський район, вул. Рейтерська, 29, кв. 14, по справі за 
позовом Першого заступника прокурора Київської області в ін-
тересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Ільїна Ми-
кити Геннадійовича, треті особи, які не заявляють самостійні ви-
моги на предмет спору на стороні позивача: Міністерство еколо-
гії та природних ресурсів України, Національний природний парк 
«Голосіївський», про витребування земельної ділянки з чужого 
незаконного володіння, у судове засідання, яке відбудеться 16 
лютого 2018 року о 14.30 годині в приміщенні Ірпінського місь-
кого суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки 
справу буде розглянуто у відсутність відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті, учасники про-
цесу вважаються належним чином повідомленні про час та міс-
це розгляду справи.

Суддя О. В. Пархоменко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Докунін Кирило Олексан-

дрович, 22.01.1975 року народження, відпо-
відно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України ви-
кликається на 10 год. 15 хв. 12 лютого 2018 
року до Хмельницького міськрайонного су-
ду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 
54, каб. 411, суддя Антонюк О. В., тел. (0382) 
67-15-64, для проведення підготовчого судо-
вого засідання у кримінальному проваджен-
ні № 22015240000000011 за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття на виклик передбачені у 
ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Кухаренко Олександр Юрі-

йович, який народився 10.07.1985 року, за-
реєстрований за адресою: м. Одеса, просп. 
Шевченка, 33-Б, кв. 199, відповідно до вимог 
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання, яке відбудеться 12.02.2018 
року о 10 годині 00 хвилин у залі судових за-
сідань №130 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засіданні як 
обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

ОГОЛОШЕННЯ  щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів (майна) АКБ «Новий». 
Номер лота F03G10800, F03G10801, F03G10802, F03G10803, F03G10804
Короткий опис активів 
(майна) в лоті

F03G10800 - Трикімнатна квартира площею 57,4 кв.м., що знаходиться за адресою Дніпропе-
тровська обл., м. Марганець, вул. Красіна, буд. 2, кв. 33; F03G10801- Житловий будинок пло-
щею 64,6 кв.м., що знаходиться за адресою Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Пушкі-
на, 65; F03G10802 - Двокімнатна квартира площею 41,1 кв.м., що знаходиться за адресою Дні-
пропетровська обл., м. Марганець, вул. Спуск Набережний, буд. 1, кв. 26; F03G10803 - Трикім-
натна квартира площею 60,3 кв.м., що знаходиться за адресою Дніпропетровська обл.,  
м. Синельникове, вул. Миру, буд. 29, кв. 6; F03G10804 Короткий опис активів (майна) в лоті: 
Однокімнатна квартира площею 61,2 кв.м., що знаходиться за адресою Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, вул. Інженерна, 7А, кв. 5.

Детальна інформація 
щодо лотів

F03G10800- http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/zhitlova/171454/index.php?lang=ua 
F03G10801- http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/zhitlova/171456/index.php?lang=ua 
F03G10802 - http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/zhitlova/171457/index.php?lang= 
F03G10803- http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/zhitlova/171458/index.php?lang=ua
F03G10804- http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/zhitlova/171459/index.php?lang=ua

 
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. Дата прове-

дення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 13.02.2018 р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону: точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17, у залі судових засідань № 40, 16 лютого 2018 ро-
ку о 14.15 год. відбудеться підготовче судове засі-
дання у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Коровіна Романа Анатолійовича, 5 червня 1978 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У судове засідання викликається сторона обвину-
вачення: обвинувачений Коровін Роман Анатолійо-
вич та захисник Варчук Анатолій Борисович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі: голо-
вуючого судді Каленяка Р. А., суддів Бар’яка А. С.,  
Гриневича B. C.

Семенівський районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 38200, Полтавська обл., смт Семенівка, вул. Шевченка, 
41а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

09.02.2018 о 09:00 до Каруля Володимир Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 38200, Полтавська обл., м. Се-
менівка, вул. Калініна, буд. 3) справа № 547/1070/17, суддя 
Харченко В. Ф.

09.02.2018 о 09:30 до Мамон Юлія Василівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 38245, Полтавська обл., Семе-
нівський р-н, с.Тарасівка, вул. Гомонової, буд. 1-А) справа  
№ 547/1102/17, суддя Харченко В. Ф.

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

Апеляційний суд Київської області повідомляє, що 
розгляд апеляційної скарги Першого заступника проку-
рора Київської області на рішення Києво-Святошинсько-
го районного суду Київської області від 29 вересня 2017 
року у справі за позовом Першого заступника прокуро-
ра Київської області в інтересах держави в особі Кабі-
нету Міністрів України, Державного підприємства «Ки-
ївське лісове господарство» до Київської обласної дер-
жавної адміністрації, Сосєдки Юлії Віталіївни, Якімен-
ко Олени Анатоліївни, Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Фестланд», Головіна Олега Володимиро-
вича, Яровинського Володимира Юхимовича, Сосєдки-
Мішалової Олени Віталіївни, Кутової Наталії Миколаївни, 
Корчагіна Андрія Володимировича, Іванюти Наталії Пав-
лівни, Мількевич Фелікси Аркадіївни, Товариства з об-
меженою відповідальністю «Агрофакторінвест», Мар-
тинова Андрія Петровича, Силенка Андрія Віталійови-
ча, Лукашенка Олега Анатолійовича, Онищенка Олексан-
дра Гавриловича, Войналовича Миколи Юрійовича, Го-
ловіна Олега Олександровича, Сафанюка Валентина Пе-
тровича, Дементьєва Костянтина Юрійовича, Помаз Ан-
ни Сергіївни, Ференчука Олександра Сергійовича, Разін-
кової Ольги Анатоліївни, Тоналова Антона Володимиро-
вича, Труфанова Олега Олексійовича, Сафанюка Петра 
Володимировича, Комова Дмитра Юрійовича, Яловню-
ка Сергія Васильовича, Вишневської Надії Володимирів-
ни, Сивака Володимира Петровича, Шахової Марії Сергі-
ївни, Бальваса Станіслава Олександровича, Віклюк Оле-
сі Петрівни, Єльчавінова Андрія Сергійовича, Погребної 
Валентини Михайлівни, Галюка Михайла Івановича, Те-
личка Антона Сергійовича, Стрельцова Сергія Сергійо-
вича, Турчинської Ольги Петрівни, Левицького Павла 
Дмитровича, Мількевича Юрія Миколайовича, Орисен-
ко Анни Анатоліївни, Шпака Ігоря Олександровича, Жов-
би Олександра Володимировича, Уварової Ірини Олегів-
ни, Чайки Ірини Сергіївни, Ротенберга Олександра Мар-
ковича, Мартинюка Романа Володимировича, Медан-
ського Олександра Вікторовича, Чорного Івана Іванови-
ча, Зайця Олександра Володимировича, треті особи на 
стороні відповідачів, які не заявляють самостійних вимог 
на предмет спору: Скляр Елеонора Геннадіївна, Матвієн-
ко Олександр Сергійович, Левченко Олександр Іванович, 
Велков Дмитро Анатолійович, Головчук Тетяна Олексан-
дрівна, Солодовник Тамара Василівна, Велкова Вікторія 
Володимирівна, Саранцова Марія Костянтинівна, Гонча-
рова Тамара Олександрівна, Ференчук Павло Сергійович, 
Настенко Оксана Миколаївна, Блощенко Олена Юріївна, 
Стоянова Тетяна Іванівна, Левченко-Шпак Наталія Васи-
лівна, Труфанова Ірина Валеріївна, Єрмоленко Людмила 
Іванівна, Саранцов Євген Миколайович, Радецька Юлія 
Вікторівна, Кірпус Олександр Леонідович, Лупич Олена 
Іванівна, Деревенча Андрій Юрійович, Чиколовець Вікто-
рія Володимирівна, Петровська Наталія Володимирівна, 
Вадіян Артур Олександрович, Велкова Олена Василівна, 
Шахов Костянтин Юрійович, Тімченко Олена Миколаївна, 
Тягній Олена Валеріївна, про визнання недійсним розпо-
ряджень та витребування земельних ділянок відбудеться 
19 лютого 2018 року о 12 год. 15 хв. за адресою: вул. Во-
лодимирська, буд. 15, м. Київ, 01601.

Суддя М. В. Мережко

Герцаївський районний суд Чернівецької обл. (адре-
са суду: 60500, Чернівецька обл., м. Герца, вул. Централь-
на, 20) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  07.02.2018 о 10:00 до Базаров Віталій Георгі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 60521, Чернівецька 
обл., Герцаївський р-н, с. Цурень, вул. Піонів, буд. 3) справа  
№ 714/691/17, суддя Козловська Л. Д.

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.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської обл. (адре-
са суду: 09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Турча-
нінова, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 19.02.2018 о 09:00 до Оніщук Світлана 
Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 09111, Київська 
обл., м. Біла Церква, вул. Будьонного, буд. 23, кв. 3) справа  
№ 357/13158/17, суддя Кошель Б. 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.

Новомиргородський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 26000, Кіровоградська обл., м. Новомиргород, 
вул. Леніна, 157) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 08.02.2018 о 08:00 до Регеда Генна-
дій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 26001, Кіро-
воградська обл., м. Новомиргород, вул. Комсомольська, 65) 
справа № 395/1449/17, суддя Забуранний Р. А.

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.

Радомишльський районний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 12201, Житомирська обл., м. Радомишль, вул. 
Івана Франка, 4а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 09.03.2018 о 10:00 до Колос Інна Ві-
кторівна (останнє відоме місце реєстрації: 12201, Житомир-
ська обл., м. Радомишль, вул. Лутовецька, кв. 65) справа  
№ 289/2018/17, суддя Сіренко Н. С.

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.

Комсомольський міський суд Полтавської обл. (адреса 
суду: 39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Гірня-
ків, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 12.02.2018 о 08:30 до Торченюк Василь Іва-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 39803, Полтавська 
обл, м. Горішні Плавні, вул. Леніна, буд. 59 кв.12) справа  
№ 534/1979/17, суддя Солоха О. В.

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.

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської обл. (адре-
са суду: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Війтівська 
Гора, 39) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 09.02.2018 о 12:35 до Лужна Оксана Петрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 82100, Львівська обл.,  
м. Дрогобич, вул. Дорошенка, буд. 39) справа № 442/8272/17, 
суддя Хомик А. П.

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.

ОГОЛОШЕННЯ  
про проведення безпосереднього продажу майна 

АКБ «Новий» 
Рішенням №230 від 26.01.2018 року Комітету 

ФГВФО з питань консолідації та продажу активів за-
тверджено умови продажу активів АКБ «Новий». Де-
тальна інформація щодо майна:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
208-akb-novyy/33037-oholoshennya-pro- 

provedennya-bezposerednoho-prodazhu-mayna- 
akb-novyy

Олександрівський районний суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84000, Донецька обл., смт Олександрівка, вул. Шкіль-
на, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 07.02.2018 о 09:00 до Солодовник Володимир 
Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84000, До-
нецька обл., смт Олександрівка, вул. Радянської Конститу-
ції, буд. 23, кв. 2) справа № 240/961/17, суддя Щербак Ю. В.

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.

Монастириський районний суд Тернопільської обл. (адре-
са суду: 48300, Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. 
Шкільна, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 09.02.2018 о 10:00 до Кобилянська Надія Ва-
силівна (останнє відоме місце реєстрації: 48334, Тернопіль-
ська обл., Монастириський р-н, с. Красіїв, вул. Шевченка, 
буд. 49) справа № 603/645/17, суддя Іванчук В. М.

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.

На підставі наказу Державного агентства водних 
ресурсів України № 11 від 15.01.2018 року «Про ре-
організацію Коростенського МУВГ» припинити ді-
яльність Коростенського міжрайонного управлін-
ня водного господарства як юридичної особи (код 
ЄДРПОУ 01033846), адреса: 11505, Житомирська 
область, м. Коростень, вулиця Маяковського, 109, 
шляхом приєднання до Житомирського міжра-
йонного управління водного господарства (далі — 
ЖМУВГ) (код ЄДРПОУ 01033869), адреса: 10029,  
м. Житомир, вул. Ватутіна, 55а.

Голова комісії з реорганізації,  
головний інженер управління Самчук С.Є.

Представництво «Вестойл Інтернешнл КФТ», код 
ЄДРПОУ 26550146, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 
145, кв. 127, повідомляє про закриття (ліквідацію) 
представництва в м. Київ, Україна, згідно з рішен-
ням № б/н від 10.01.2018 року Компанії «WESTOIL 
INTERNATIONAL Kft» (2161Csoma, Kossuth Lajos str 
103, Hungary).

Відповідальна особа Харлова Ольга Володимирів-
на на підставі доручення.

Заяви приймаються протягом двох місяців з дня 
публікації оголошення за адресою: 03056, м. Київ, 
вул. Борщагівська, буд.145, кв. 127.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Артюх В’ячеслав Леонідович, 

02.04.1988 року народження, відповідно до ст.ст. 
134, 135, 323 КПК України викликається на 10 
год. 00 хв. 12 лютого 2018 року до Хмельницько-
го міськ районного суду (м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 54 каб. № 404, суддя Антонюк О. В., 
тел. (0382) 67-15-64) для проведення підготовчого 
судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000024 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик перед-
бачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на 
виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Зарічний районний суд м.Суми (адреса суду: 40030, 
Сумська обл., м. Суми, вул. Академічна, 13) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

27.03.2018 о 14:30 до Шикулевич Анна Григорівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 40018, Сумська обл.,  
м. Суми, вул.Санаторна, буд.31) справа № 591/6801/17, 
суддя Кривцова Г. В.

27.03.2018 о 14:00 до Літюга Олена Василівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 40007, Сумська обл., м. Суми, 
вул. Миру, буд. 5, кв. 204) справа № 591/6804/17, суддя 
Кривцова Г. В.

05.03.2018 об 11:30 до Лиховид (Овчаренко) Оле-
на Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 40000, 
Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, буд. 40, кв. 157) 
справа № 591/6737/17, суддя Кривцова Г.В.

05.03.2018 о 09:00 до Дерябкін Дмитро Геннадійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 40022, Сумська 
обл., м. Суми, вул. 1-А Замостянська, буд. 5) справа  
№ 591/6767/17, суддя Кривцова Г. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки справа буде розгляну-
та за його відсутності за наявними доказами на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

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

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000106 (номер справи 
1-кп/243/96/2018) за обвинуваченням Бірюкова Сер-
гія Леонідовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р. В. викликає обвинуваче-
ного Бірюкова Сергія Леонідовича, який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Сєченова, будинок № 96, квартира № 52, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 14 лютого 
2018 року о 08 годині 30 хвилин, у залі судового за-
сідання № 06.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 12014051060000214 (номер спра-
ви 1-кп/243/444/2017) за обвинуваченням Трубіцина 
Павла Григоровича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає обвинува-
ченого Трубіцина Павла Григоровича, 27.08.1972 ро-
ку народження, який зареєстрований та проживає за 
адресою: м. Горлівка, вул. Матросова, 108, кв. 61, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 14 лю-
того 2018 року о 13 годині 15 хвилин у залі судово-
го засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22016050000000111 (номер справи 
1-кп/243/892/2017) за обвинуваченням Дибова Еду-
арда Вікторовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає обвинува-
ченого Дибова Едуарда Вікторовича, 31.08.1972 ро-
ку народження, який зареєстрований та проживає за 
адресою: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Р. Люксем-
бург, 117, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 15 лютого 2018 року о 13 годині 15 хвилин у 
залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибут-
тя до суду. Суд також має право постановити ухва-
лу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про на-
кладення на нього грошового стягнення в порядку, 
передбаченому павами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Саратський районний суд Одеської обл. (адреса су-
ду: 68200, Одеська обл., м. Сарата, вул. Леніна, 107) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

20.03.2018 о 14:00 до Малюкін Михайло Якович 
(останнє відоме місце реєстрації: 68242, Одеська обл., 
Саратський р-н, с. Успенівка, вул. Пушкіна, буд. 92) спра-
ва № 513/1033/17, суддя Бучацька  А. І.

20.03.2018 о 14:30 до Ляновська Альона Петрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 67641, Одеська обл., 
Саратський р-н, с. Мирнопілля, вул. Перемоги, буд. 37) 
справа № 513/1036/17, суддя Бучацька А. І.

20.03.2018 о 15:00 до Літовченко Любов Юхимівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 68262, Одеська обл., 
Саратський р-н, с. Розівка, вул. Новоселова, буд. 10) 
справа № 513/1037/17, суддя Бучацька А. І.

19.02.2018 об 11:00 до Тюхніна Ірина Михайлівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 67701, Одеська обл., 
м. Білгород-Дністровський, вул. Калініна, буд. 47, кв. 2, 
гурт.) справа № 495/7858/17, суддя Бучацька А. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки справа буде розгляну-
та за його відсутності за наявними доказами на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

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

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

1) Почерніна Євгена Миколайовича, 26.03.1983 
року народження, у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Почернін 
Є. М. (зареєстрований за адресою: Донецька обл.,  
м. Авдіївка, квартал Ювілейний, 10/6), викликається 
на 15.02.2018 року о 09.00 год. до суду, каб. № 10, 
для участі у розгляді справи по суті;

2) Куцурбенка Олексія Анатолійовича, 22.08.1974 
року народження, у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Куцур-
бенко О. А. (зареєстрований за адресою: Донецька 
обл., м. Донецьк, вул. Батищева, 15/8), викликається 
на 16.02.2018 року об 11.00 год. до суду, каб. № 10, 
для участі у розгляді справи по суті.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні 
може здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
(in absentia), який переховується від органів слідства 
та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та ого-
лошений у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження, обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Голова суду Є. В. Челюбєєв

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької обл. 
(адреса суду: 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,  
вул. Шевченка, 29) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 06.02.2018 о 13:00 до Інфімовська Юлія Леонідів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 32300, Хмельницька обл.,  
м. Кам’янець-Подільський, вул. Тімірязєва, буд. 113, кв. 82) справа  
№ 676/4245/17, суддя Вдовичинський А. В.

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

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

Лозівський міськрайонний суд Харківської обл. (адреса 
суду: 64600, Харківська обл., м. Лозова, вул. Орджонікідзе, 
9) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 06.02.2018 о 08:30 до Гребенюк Євгеній Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 64651, Харківська обл., Ло-
зівський р-н, с. Олександрівка, вул. Зарічна, буд. 23) справа 
№ 629/4751/17, суддя Попов О. Г.

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.

 Каховський міськрайонний суд Херсонської обл. (адреса 
суду: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітополь-
ська, 172) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 12.02.2018 об 11:00 до Герман Євген Михай-
лович (останнє відоме місце реєстрації: 74851, Херсонська 
обл., Каховський р-н, с.Волинське, вул. 8-го Березня, буд. 8) 
справа № 658/4011/17, суддя Подіновська Г. В.

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 спра-
ві вважається належним чином повідомленим   про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Городищенський районний суд Черкаської обл. (адре-
са суду: 19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. 1 Травня, 
9) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  07.02.2018 о 09:00 до Мусієнко Олена Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 19511, Черкаська обл., Го-
родищенський р-н, с. Мліїв, вул. Галина, буд. 7, кв. 2) справа  
№ 691/1196/17, суддя Синиця Л. П.

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.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 +3  +8 Черкаська -1  +4 +3  +8
Житомирська 0  +5 +3  +8 Кіровоградська -1  +4 +3  +8
Чернігівська -2  +3 0  +5 Полтавська -1  +4 +3  +8
Сумська -2  +3 0  +5 Дніпропетровська 0  +5 +3  +8
Закарпатська +2  +7 +3  +8 Одеська 0  +5 +8  +13
Рівненська 0  +5 +3  +8 Миколаївська 0  +5 +6  +11
Львівська 0  +5 +3  +8 Херсонська 0  +5 +6  +11
Івано-Франківська 0  +5 +3  +8 Запорізька 0  +5 +4  +9
Волинська 0  +5 +3  +8 Харківська -1  +4 +1  +6
Хмельницька 0  +5 +3  +8 Донецька -1  +4 +1  +6
Чернівецька 0  +5 +3  +8 Луганська -1  +4 +1  +6
Тернопільська 0  +5 +3  +8 Крим +5  +10 +8  +13 
Вінницька -1  +4 +3  +8 Київ 0  +2 +4  +6
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Україну в Пхьончхані 
представлятимуть 
33 атлети

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

НЕ ЧИСЛОМ, А ВМІННЯМ. Саме стільки спортсменів виконали 
умови кваліфікаційного відбору міжнародних федерацій з зимо-
вих видів спорту, виборовши відповідні ліцензії, що дають право 
участі в найголовніших спортивних стартах чотириріччя, і увійшли 
наразі до заявки Олімпійської збірної України, яку затвердив Між-
народний Олімпійський Комітет і Оргкомітет Ігор-2018.

Наші олімпійці змагатимуться з найкращими атлетами пла-
нети у 9 з 15 видів спорту, а саме: у біатлоні (11 спортсменів), 
фігурному катанні (4 спортсмени), санному спорті (6 спортсме-
нів), фристайлі (3 спортсмени), лижних гонках (4 спортсмени), 
гірськолижному спорті (2 спортсмени), сноубордингу (1 спортс-
мен), скелетоні (1 спортсмен) і лижному двоборстві (1 спортс-
мен).

Відзначимо, що процедура формування складу збірної перед-
бачала участь спортсменів у  ліцензійних змаганнях протягом 
2016-2018 років. Там вони здобували залікові бали. За підсум-
ками ліцензійного відбору наприкінці січня міжнародні федерації 
підвели підсумковий рейтинг, відповідно до якого були визначені 
квоти спортсменів для країн. Після цього тривало підтвердження 
національними олімпійськими комітетами здобутих квот і мож-
ливий перерозподіл ліцензій міжнародними федераціями з ви-
дів спорту іншим НОКам. Відповідно до виконаних міжнародних 
нормативів квот і національної системи відбору федерації Укра-
їни з зимових видів спорту внесли пропозиції щодо поіменного 
списку атлетів. Склад команди затверджено виконкомом Націо-
нального олімпійського комітету України за пропозиціями націо-
нальних федерацій та після детального розгляду робочої групи.

Нинішня збірна — найменш чисельна в історії. Раніше такою 
була делегація в Ліллехаммері у 1994 році — 37 олімпійців. У 
Нагано-1998 країну представляли  56 спортсменів; у Солт-Лейк-
Сіті-2002 — 68, у Турині-2006 — 52, у Ванкувері-2010 — 47, а в 
Сочі-2014 — 45 спортсменів. З Сочі наші спортсмени повернули-
ся з двома нагородами в біатлоні: «золотом» у жіночій естафе-
ті та «бронзою» Віти Семеренко. Та після дискваліфікації росій-
ської спортсменки ця медаль перетвориться  для нашої спортс-
менки на срібну. Саме під час проведення Олімпійських ігор в 
Пхьончхані буде проведена спеціальна церемонія перерозподі-
лу медалей Олімпіади в Сочі. 

Юна художниця з Маріуполя  
перемогла в Парижі

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ  НАШИХ! Учениця 
2-го класу художнього відділен-
ня тутешньої школи мистецтв 
Анастасія Журавльова перемо-
гла на міжнародному конкурсі 
дитячих малюнків «Діти проти 
війни», що відбувся в Парижі. 
Згаданий конкурс має визна-
ння державних установ Фран-
ції та Євросоюзу, його прово-
дять уже понад двадцять років. 
Як уточнили в департаменті 
культурно-громадського розви-
тку Маріупольської міської ра-
ди, у ньому взяли участь понад 
185 тисяч учасників у різних но-
мінаціях із 47 країн світу. Тим 
більш вагомою стала перемога 
11-річної представниці України, 
яка на підсумковому гала-кон-
церті отримала гран-прі, дві ме-
далі і сертифікат-подяку за по-
мітний внесок у розвиток куль-
тури та зміцнення дружби між 
народами. 

На конкурс Настя запропону-
вала зображення Богородиці з 
немовлям. За словами юної ху-
дожниці, її робота — це своє-
рідний заклик до людей всього 
світу з проханням зробити все 
для того, аби зупинити війни. 

«Коли працювала, то здавало-
ся, що я немов пензлик у Бо-
жих руках і що малюю не я са-
ма, а малюють через мене… А 
назвала свій малюнок «Є речі, 
які не можна знищити», — по-
ділилася вона враженнями від 
роботи над зображенням, від-
значеним гран-прі міжнародно-
го конкурсу.     

Відзначена робота художниці

Настя Журавльова з відзнаками міжнародного конкурсу
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СОЛОДКА ТЕРАПІЯ. Днями у дніпров-
ському Реабілітаційному центрі для бійців 
АТО провели майстер-клас з художньої 
ліпки карамелі. Учасники навчилися пере-
творювати рідку цукрову масу на солод-
кий витвір мистецтва. За словами  коорди-
натора Центру допомоги учасникам АТО 
та їхнім сім’ям при ДніпроОДА Наталії Шу-
ліки, ідею незвичного уроку запропонува-
ла майстер карамелі Олена Габайдуліна. 

«Таке дійство  має розслабляючу та 
відновлювальну дію на бійців. Вони за-
бувають про стрес. Ті, в кого є контузія 
та порушення опорно-рухового апара-
ту, за допомогою ліпки розвивають дріб-
ну моторику та відновлюють організм», 
— розповіла майстриня. Організатори 
переконані, що занурення до теплої до-
машньої атмосфери з ароматом караме-
лі піде на користь здоров’ю.  Та оскільки 
ласощі мають бути не тільки смачними і 
гарними, а й корисними,  їх варили  з на-
туральних інгредієнтів — цукру, води та 
оцту.  Як малі діти раділи випробувані ві-
йною чоловіки піддатливості пластично-
го тіста. А що може бути краще за мож-
ливість  ласувати виготовленими власно-
руч солодощами та пригощати близьких!

ФОТОФАКТ

Малі річки перетворять на зони відпочинку
Євген ЛОГАНОВ, 

«Урядовий кур’єр»

КРЕАТИВНЕ ДОВКІЛЛЯ. У 
Запоріжжі розробили програ-
му відновлення малих річок. 
За пропозицією міського голо-
ви Володимира Буряка їх пе-
ретворять на рекреаційні зони 
відпочинку. 

Звісно Дніпро є однією з го-
ловних водних артерій Украї-
ни. Його можна з повним пра-
вом назвати і невід’ємною пер-
линою Запоріжжя, поряд з ост-
ровом Хортиця й ДніпроГЕСом. 
Однак мало хто навіть з са-
мих містян знає, що в Запо-
ріжжі протікає кілька малих 

річок: Мокра Московка, Суха 
Московка, Верхня, Нижня, Се-
редня Хортиця та інші. Кож-
на з цих річечок могла б ста-
ти справжньою окрасою міста. 
Та, на жаль,  нині вони  пере-
бувають у занедбаному стані. 

Багато років малим річ-
кам Запоріжжя не приділяло-
ся жодної уваги. Періодично 
на розчищення окремих діля-
нок виділяли кошти з міського 
бюджету. Однак цього було за-
мало, бо цю проблему, переко-
наний Запорізький міський го-
лова Володимир Буряк, тре-
ба вирішувати тільки комплек-
сно. Він доручив управлінню з 
питань екобезпеки міської ра-

ди розробити програму збере-
ження малих річок. На думку 
міського голови, вона повинна 
включати не лише розчищен-
ня русел річок, а й створення 
на їхніх берегах рекреаційних 
зон для відпочинку городян.

«Не можна допустити їхньо-
го  зникнення, бо кожна з цих 
річок є унікальною для Запо-
ріжжя. Потрібно не тільки очи-
щати річки, а й не допустити їх 
повторного перетворення на 
звалища», — переконаний  Во-
лодимир Буряк. 

Робочу групу з підготовки 
«Програми ревіталізації (від-
новлення) малих річок та ін-
ших водойм Запоріжжя на 

2018-2028 роки» очолив за-
ступник Запорізького місько-
го голови Валерій Еделєв. До 
її складу ввійшли представни-
ки департаментів, управлінь, 
райадміністрацій Запорізь-
кої міськради, комунальних 
підприємств, громадськості.  
«Уперше за багато років пла-
нується затвердити комплек-
сну програму відновлення ма-
лих річок, — зазначив Валерій 
Еделєв. — Проект програми 
вже розроблено, тож завдання 
робочої групи опрацювати йо-
го та внести доповнення й змі-
ни. Відтак цей документ буде 
затверджено на сесії Запорізь-
кої міськради». 


