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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: 
«Ми насамперед 

пам’ятаємо наші спільні 
перемоги й боротьбу 

проти тоталітарних 
режимів. Жодне 

політичне рішення 
не може замінити 

історичну правду».

Торішній врожай 
тішить засіки 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА. За даними Державного коміте-
ту статистики України, у 2017 році врожай зернових та зерно-
бобових культур становив 61,3 мільйона тонн із 14,5 мільйона 
гектарів за середньої врожайності 42,3 ц/га. 

Найбільше зібрали аграрії Вінницької (4,8 мільйона тонн), 
Одеської (4,2 мільйона тонн), Полтавської (4,2 мільйона тонн) 
та Чернігівської (4 мільйони тонн) областей, повідомляє прес-
служба Міністерства аграрної політики та продовольства. 

У розрізі зернових культур статистичні дані мають такий ви-
гляд: пшениці зібрано 26,1 мільйона тонн із 6355,4 тисячі гек-
тарів за врожайності 41,1 ц/га; кукурудзи — 24,1 мільйона тонн 
із 4429,4 тисячі гектарів за врожайності 54,4 ц/га; ячменю —  
8,3 мільйона тонн із 2499,9 тисячі га за врожайності 33,1 ц/
га; жита — 506,8 тисячі тонн зі 170,5 тисячі га за врожайності  
29,7 ц/га; вівса — 471,1 тисячі тонн зі 197,6 тисячі га за вро-
жайності 23,9 ц/га; гречки — 180,4 тисячі тонн зі 184,8 тисячі 
га за врожайності 9,8 ц/га. Зернобобових культур торік зібрано  
1,2 мільйона тонн із 503 тисяч га за врожайності 24,6 ц/га.

305,926 млрд грн
у таку суму оцінює Мінфін загальні 

виплати за державним боргом у 2018 році  
за рахунок коштів державного бюджету

НЕДБАЛІСТЬ? Попри те, що програму «Доступні ліки» 
повністю профінансовано, в деяких регіонах досі  
не розподілили цих коштів

Гроші є, ліків немає

Президент щодо нового польського закону  
про Інститут національної пам’яті 

8 9
СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Рівненські вчителі, які беруть участь 
у пілотному проекті нової української 
школи, констатують, що  діти самі 
вимагають компетентнісних підходів 
до навчання  

ОСВІТА

Молода акторка Вероніка 
Шостак розповіла «УК»,  
що у своєму першому фільмі 
їй найважче було зіграти 
жінку, вдвічі старшу за себе

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

Роздільнянський районний суд Одеської облас-
ті повідомляє відповідачку Відражко Тамілу Костян-
тинівну, 23.10.1985 року народження, що 13 лютого 
2018 року о 09 годині 30 хвилин у залі судового за-
сідання Роздільнянського районного суду Одеської 
області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, 
вул. Європейська, 37-А, відбудеться судове засідан-
ня по цивільній справі № 511/2453/17, провадження 
№2/511/106/18 за позовом Чеботар Марти Петрівни 
до Відражко Таміли Костянтинівни, третя особа: Від-
діл надання адміністративних послуг апарату Роз-
дільнянської міської ради та її виконавчого коміте-
ту про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням та усунення пе-
решкод у здійсненні права власності, користуван-
ні власністю шляхом зняття з реєстраційного обліку.

Роздільнянський районний суд пропонує відпові-
дачці Відражко Тамілі Костянтинівні подати пояснен-
ня, заперечення та усі наявні в неї докази по справі 
особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання справа може бу-
ти розглянута за відсутністю відповідачки Відражко 
Таміли Костянтинівни або її представника за наявни-
ми в ній доказами.

Суддя О. В. Іванова

Втрачені договір купівлі-продажу квартири 

за адресою: вул. Антоновича б. 103а, кв. 88, по-

свідчений Київською державною нотаріальною 

конторою № 2 02.10.1998 р. № 3-2720, та дублікат 

договору, виданий Київською державною нотарі-

альною конторою № 2 15.06.1999 р. № 2-4504, за-

реєстровані на ім’я Бабенко Георгій Миколайович 

вважати недійсними.

Шановні засновники Товариства 
з обмеженою відповідальністю 

«ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТІНГОВА ГРУПА «ТЕНДЕРВІН»!
(місце реєстрації 02160, м. Київ, проспект Соборності, б. 15, 

офіс 505А, ЄДРПОУ 39548892)
 Повідомляємо вас, що 12 березня 2018 року скли-

каються загальні збори учасників ТОВ «ЮКГ «ТЕНДЕР-
ВІН» о 10:00 год. за адресою: 08135, с.Чайки, Києво-Свя-
тошинський район, Київської області, вул. Печерська,  
б. 2, офіс 1.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів учас-

ників Товариства.
2. Розгляд заяви про вихід зі складу учасників товариства 

Патюк С.С. від 28 грудня 2017 року.
3. Звільнення з посади директора Патюк С. С. на підста-

ві поданої ним заяви (повторно) про звільнення з посади ди-
ректора від 01.12.2015 року.

4. Обрання директора Товариства.
5. Про зменшення статутного капіталу товариства на суму 

вкладу учасника, який вийшов.
6. Перехід на модельний статут товариства з обмеженою 

відповідальністю (затверджений КМУ від 16.11.2011 року  
№ 118).

7. Про внесення відповідних змін до ЄДРЮОФОПГФ.
З документами щодо питань порядку денного особи мо-

жуть ознайомитись за адресою: 08135, с.Чайки, Києво-Свя-
тошинський район, Київської області, вул. Печерська, б. 2, 
офіс 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 
(перерва з 13.00 до 14.00).

Приватне акціонерне товариство 

«Автотранспортник» повідомляє 

про втрату оригіналів документів на цілісний 

майновий комплекс Фастівського орендного 

автотранспортного підприємства — 13265: 

Договір купівлі-продажу державного майна №1 

з додатками до нього від 12 січня 1994 р. 

та Свідоцтво про власність №1 від 28 січня 1994 р. 

Втрачено залікову книжку 
студента на ім’я Бучковського Кирила Вікторовича, 
видану ДВЕЗ Київським національним економічним 
університетом ім. Вадима Гетьмана. 

Втрачений документ є недійсним.

Втрачено студентський квиток 
на ім’я Бучковського Кирила Вікторовича, виданий 
ДВЕЗ Київським національним економічним універ-
ситетом ім. Вадима Гетьмана. 

Втрачений документ є недійсним.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає 
Гакман Галину Іванівну, останнє місце проживання 
м. Чернівці, вул. Заводська, 58-А, як відповідачку по 
справі за позовом Гакмана Валерія Тарасовича про 
розірвання шлюбу.

Розгляд справи відбудеться в 09.00 годин 19 лю-
того 2018 року в приміщенні Садгірського районного 
суд м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

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

Суддя Байцар Л. В.

Я, Шахова Наталя Олексіївна, проживаю: м. Ма-

ріуполь, вул. 9-й Авіадивізії, буд. 32, кв. 91, про-

поную Шахову Миколі Миколайовичу, проживає:  

м. Донецьк, вул. Ключова, буд. 24, як досудове вре-

гулювання спору дати мені дозвіл на вивезення на-

шої дитини — Тимофія за кордон. З позовною за-

явою можна ознайомитися в Першій колегії адво-

катів: м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 33, тел. 

0974289000.

Богородчанський районний суд Івано-Франківської обл. 
(адреса суду: 77700, Івано-Франківська обл., смт Богород-
чани, вул. Шевченка, 68) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться 09.02.2018 о 09:00 до Грабо-
ва Надія Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 
77700, Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, смт 
Богородчани, вул. Грушевського, буд. 2, к. 1, кв. 11) справа  
№ 338/1245/17, суддя Круль І. 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.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача у справі №408/3788/17-ц за позо-
вною заявою ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення за-
боргованості – Бардар Андрій Миколайович (с. Шах-
тарське, Довжанський р-н Луганської області).

Судове засідання відбудеться 20.02.2018 року о 08 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. В. Кускова
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинува-

ченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК 
України Баркова Сергія Миколайовича, 28.10.1973 року народження, який зареє-
стрований за адресою: м. Луганськ, вул. Володимирська, 35, у судові засідання, 
які проводитимуться в порядку спеціального судового провадження та відбудуть-
ся 14 березня 2018 року о 16 год. 30 хв. та 26 березня 2018 року о 16 год. 30 хв. в 
залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Терно-
піль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Баркова С.М. в судове засідання оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Т. Багрій

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області викликає в судове засі-
дання Новак Світлану Іванівну, Новак Оксану Василівну (останнє відоме місце про-
живання: вул. Черняхівського, буд. 74, м. Ніжин Чернігівської області, 16600) як 
відповідачів по цивільній справі №740/3407/17 за позовом Новака Василя Васи-
льовича до Новак Світлани Іванівни, Новак Оксани Василівни про визнання особи 
такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться о 14.00 год. 23 лютого 2018 року в приміщен-
ні Ніжинського міськрайонного суду за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, 
вул. Шевченка, 57-а.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик від-
повідачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи, тому в ра-
зі неявки в судове засідання справа буде розглянута у відсутності відповідачів на 
підставі зібраних по ній доказів.

Суддя Ковальова Т. Г.

Старобільський районний суд Луганської області викликає відповіда-
чку по цивільній справі за провадж. 2/431/47/18: Шовкопляс Людмилу 
Кузьмівну, яка зареєстрована та проживає за адресою: вул. Вокзальна, 
26а, м. Старобільськ Луганської області у судове засідання по цивільній 
справі за позовом Юрченко Наталії Віталіївни до Шовкопляс Людмили 
Кузьмівни, відділу реєстрації виконавчого комітету Старобільської сіль-
ської ради про визнання особи такою, що втратила право користування 
жилим приміщенням, зняття з реєстрації обліку.

Судове засідання відбудеться 22 лютого 2018 року о 09 годині 00 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Миру, 38-а, судова зала №4.

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

Суддя В. О. Озеров

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає Кубалова Казбека Таймуразовича, 30.06.1964 
року народження, як обвинуваченого в судове  
засідання по кримінальному провадженню  
№ 420 160 10000000 272, внесеного до ЄРДР 
09.12.2016 року за обвинуваченням Кубалова Казбека 
Таймуразовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке при-
значено на 14 год. 30 хв. 08 лютого 2018 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченого Кубалова Казбека Таймуразо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя О.В. Мєлєшак

Кагарлицький районний суд Київської області викликає як відповідача гр. Куща Олексія Романовича по цивільній спра-
ві № 368/1721/17 за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі начальника філії-Головного управління по  
м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк» до Куща Олексія Романовича про стягнення суми кредитної заборгованості, 
для розгляду даної справи по суті. Фактичне місце проживання не відоме.

Судове засідання відбудеться 06 лютого 2018 року о 16 год. 00 хв. в м. Кагарлик в приміщенні Кагарлицького районно-
го суду Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3, голо-
вуючий по справі суддя Закаблук О.В.

В разі неявки відповідача гр. Куща Олексія Романовича в судове засідання справа буде розглянута в його відсутність.
Суддя Закаблук О.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Пархоменко Олександр Володимирович, 25.08.1981 року народження, зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Авдіївка, вул. Гагаріна, 17/27, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни вам необхідно з’явитись 05.02.2018, 06.02.2018 та 07.02.2018 у період з 09.00 год. до 18.00 год. до каб.  
№ 27 до третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Слов’янськ, вул. Вчительська, 47 для проведення з вами слідчих дій (допиту як підозрюваного, 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування та вручення обвинувального акта з додатками) у 
кримінальному провадженні № 12015050000000972 від 12.10.2015 за ч.1 ст.258-3 КК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 31 січня 2018 р. № 53-р 
Київ

Про списання матеріальних цінностей державного резерву з 
подальшою їх утилізацією

1. З метою усунення негативного впливу на життя, здоров’я людини  
і довкілля небезпечної продукції, закладеної до державного резерву у 2007 році та 
визнаної такою, що не відповідає встановленим стандартам, що виключає можли-
вість її використання внаслідок зіпсування, погодитися з пропозицією Державного 
агентства резерву стосовно списання з балансу консервів м’ясних «М’ясо тушко-
ване. Свинина» (металева банка № 12 нетто 525 грамів) у кількості 843 792 фізичні 
банки балансовою вартістю 7 594 128 гривень, які виготовлені у 2007 році товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Бучацький консервний завод», зберігають-
ся в державній організації «Комбінат «Троянда», строк придатності яких закінчив-
ся і які за якісними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4450:2005 «Кон-
серви м’ясні. М’ясо тушковане. Технічні умови», з подальшою їх утилізацією від-
повідно до вимог законодавства.

2. Державному агентству резерву:
здійснити закупівлю послуг з утилізації консервів м’ясних із застосуванням елек-

тронної системи закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;
подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі звіт про утилізацію матеріаль-

них цінностей державного резерву, списаних згідно з пунктом 1 цього розпорядження.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 31 січня 2018 р. № 56-р 
Київ

Про затвердження проекту «Реконструкція гідротехнічної частини причалів №№ 7, 8 Іллічівської філії ДП 
«Адміністрація морських портів України»

Затвердити поданий Міністерством інфраструктури проект «Реконструкція гідротехнічної частини причалів №№ 7, 8 Іллічівської філії ДП «Адміністрація мор-
ських портів України», розроблений державним підприємством «Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут морського транспорту 
«Чорноморндіпроект» та рекомендований до затвердження державним підприємством «Укрдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального господарства, з такими техніко-економічними показниками:

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

вид будівництва — реконструкція 
довжина причалів, метрів — 398,65 
у тому числі:
причалу № 7, метрів — 220,74 
причалу № 8, метрів — 177,91 
відмітка кордону причалу в Балтійській системі висот, метрів — 1,8 
фактична глибина біля кордону причалу, метрів — 9,75 
проектна глибина біля кордону причалу, метрів — 15 
проектна глибина акваторії, метрів — 15 
винос лінії кордону причалу, метрів — 3,2 
загальна площа ділянки днопоглиблення, тис. кв. метрів — 31,745 
загальний об’єм днопоглиблення, тис. куб. метрів — 157,33 
річна пропускна спроможність, млн. тонн — 2 

загальна кількість працівників — 108 

загальна кошторисна вартість реконструкції в поточних ці-
нах станом на 11 квітня 2016 р., тис. гривень

— 678 318, 114 

у тому числі:
будівельних робіт, тис. гривень — 553 621, 879 
устаткування, тис. гривень — 2 805, 899 
інші витрати, тис. гривень — 121 890, 336 
тривалість реконструкції, місяців — 24 
річна потреба:
електричної енергії (під час роботи портальних кранів), тис. кВт•г — 4600 
електричної енергії (під час роботи перевантажувачів), тис. кВт•г — 7200 

Голопристанський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 75600, Херсонська 
обл., м. Гола Пристань, вул. Горького, 19) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

  07.02.2018 о 09:00 до Юрченко Вадим Євгенович (останнє відоме місце реєстрації: 
75631, Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Нова Збур’ївка, вул.Шевченка, буд. 
112) справа № 654/3824/17, суддя Ширінська О. Х.

08.02.2018 о 09:15 до Михайличенко Євгеній Олегович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул.Білогрудова, буд. 11) справа  
№ 654/3822/17, суддя Ширінська О. Х.

08.02.2018 о 09:30 до Колодіжний Володимир Петрович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул.Шевцової, буд. 72) справа  
№ 654/3821/17, суддя Ширінська О. Х.

08.02.2018 о 09:00 до Шмагель Тетяна Олександрівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 75602, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул.Учбова, буд. 87) справа  
№ 654/3820/17, суддя Ширінська О. Х.

09.02.2018 о 08:45 до Кархут Олександр Остапович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 75602, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул.Горького, буд. 85, кв. 18) справа  
№ 654/3826/17, суддя Ширінська О. Х.

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

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

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Лисичанського місько-

го суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження № 415/3319/16-к, внесе-
не до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
№ 22016130000000109 від 17.05.2016 року, сто-
совно Кравцової Вікторії Григорівни, 17 грудня 
1959 року народження, обвинуваченої у вчиненні 
злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, 
яке здійснюється за відсутності обвинуваченої, в 
порядку спеціального провадження.

Обвинувачена Кравцова Вікторія Григорівна, 
зареєстрована за адресою: Луганська область, 
місто Алчевськ, вул. Фрунзе, буд. 3.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Ли-
сичанський міський суд Луганської області ви-
кликає Кравцову Вікторію Григорівну в судове 
засідання, яке відбудеться 7 лютого 2018 року о 
14.00 годині в залі судових засідань за адресою: 
Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгер-
ська, 38.

Кримінальне провадження розглядається ко-
легією суддів у складі: головуючого судді Старі-
кової М. М., суддів Березіна А. Г., Калмикової Ю. О. 

Голосіївський районний суд м. Києва 
викликає відповідача Онищенка Михай-
ла Івановича по цивільній справі за позо-
вом Бавикіна Івана Миколайовича до Они-
щенка Михайла Івановича про захист чес-
ті, гідності та ділової репутації.

Остання відома адреса місцезнахо-
дження відповідача Онищенка Михайла 
Івановича – 03028, м. Київ, вул. В. Китаїв-
ська, 10-А, кв. 159.

Судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: 03127, м. Ки-
їв, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, 
каб. № 15 – 12 лютого 2018 року о 14 год. 
10 хв.

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

Суддя А. В. Новак

В Ірпінський міський суд Київської об-
ласті на 08.02.2018 р. о 14 год. 00 хв. 
(справа № 367/5068/17), викликаються: 
представник Приватного підприємства 
«Київська оціночна група», Шіленков Сер-
гій Віталійович, Аврамов Ігор Вікторович, 
Обійденко Артур Віталійович, Білецький 
Андрій Олександрович, Солонько Мико-
ла Миколайович, Колодій Ігор Юрійович 
по справі за позовом Товариства з обме-
женою відповідальністю «Аверс-Сіті» про 
визнання оцінки арештованого майна не-
дійсною.

В разі неявки представника Приватного 
підприємства «Київська оціночна група», 
Шіленкова Сергія Віталійовича, Аврамова 
Ігоря Вікторовича, Обійденка Артура Віта-
лійовича, Білецького Андрія Олександро-
вича, Солонька Миколи Миколайовича, 
Колодія Ігоря Юрійовича (Київська обл., 
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа бу-
де розглядатися у їх відсутність.

Суддя Л.П. Саранюк
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ОГОЛОШЕННЯ
ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

НАУК УКРАЇНИ
Національна академія наук України, у від-

повідності до свого Статуту, оприлюднює 
списки кандидатів у дійсні члени (академі-
ки) НАН України (з числа членів-кореспон-
дентів НАН України) і кандидатів у члени-
кореспонденти НАН України (з числа докто-
рів наук), висунутих на підставі повідомлен-
ня в газеті «Урядовий кур’єр» від 05 грудня 
2017 року вченими радами наукових уста-
нов та вищих навчальних закладів, дійсни-
ми членами (академіками) та членами-ко-
респондентами Національної академії на-
ук України:

КАНДИДАТИ В ДІЙСНІ ЧЛЕНИ 
(АКАДЕМІКИ) НАН УКРАЇНИ 

ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ НАН УКРАЇНИ
КОЧУБЕЙ Анатолій Наумович
КУШНІР Роман Михайлович
ТИМОХА Олександр Миколайович

ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАТИКИ НАН УКРАЇНИ
АНІСІМОВ Анатолій Васильович 
БОЮН Віталій Петрович 
ГУПАЛ Анатолій Михайлович 
КРЮЧИН Андрій Андрійович 
ТРОФИМЧУК Олександр Миколайович 
ХІМІЧ Олександр Миколайович 
ЧИКРІЙ Аркадій Олексійович
ВІДДІЛЕННЯ МЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ
НАЗАРЕНКО Володимир Михайлович
ПИЛИПЕНКО Олег Вікторович 
ХАРЧЕНКО Валерій Володимирович
ХОРОШУН Леонід Петрович

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ  
НАН УКРАЇНИ

БЄЛЯЄВ Олександр Євгенович
БЛОНСЬКИЙ Іван Васильович
ВИСОЧАНСЬКИЙ Юліан Миронович
ГУСИНІН Валерій Павлович 
ЛЕВ Богдан Іванович 
МЕЛЕЖИК Петро Миколайович
МОЛОДКІН Вадим Борисович

ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ  
НАН УКРАЇНИ

ДОВГИЙ Станіслав Олексійович 
ПАВЛЮК Мирослав Іванович 
ШАПАР Аркадій Григорович

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ 
ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА  

НАН УКРАЇНИ
ГОГАЄВ  Казбек Олександрович 
МАЗУР Валерій Леонідович 
РАГУЛЯ Андрій Володимирович 
СИДОРЕНКО Сергій Іванович
ТУРКЕВИЧ Володимир Зіновійович 

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ 
ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИКИ  

НАН УКРАЇНИ
ВЕНГЕР Євген Федорович
СНЄЖКІН Юрій Федорович

ВІДДІЛЕННЯ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ  
ТА ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

ДОВБНЯ Анатолій Миколайович
ЗІНОВ’ЄВ Геннадій Михайлович
КЛЕПІКОВ Вячеслав Федорович 
СЛІСЕНКО Василь Іванович 
СЛЮСАРЕНКО Юрій Вікторович

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
ВОВК Андрій Іванович

КАЛЬЧЕНКО Віталій Іванович
ПАВЛІЩУК Віталій Валентинович

ВІДДІЛЕННЯ БІОХІМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ  
І МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЛУГОВСЬКОЙ Едуард Віталійович 
САГАЧ Вадим Федорович 
СКОК Марина Володимирівна
СОЛДАТКІН Олексій Петрович 
СТОЙКА Ростислав Стефанович 
ТУКАЛО Михайло Арсентійович

ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ  
НАН УКРАЇНИ 

ДІДУХ Яків Петрович
ЄМЕЛЬЯНОВ Ігор Георгійович
ЗЕРБІНО Дмитро Деонисович
КУНАХ Віктор Анатолійович
МОСЯКІН Сергій Леонідович
РОМАНЕНКО Олександр Вікторович

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ 
ВЛАСЮК Олександр Степанович 
ГРИЦЕНКО Андрій Андрійович 
ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна 
ЛИСЕНКО Юрій Григорович 
ОСАУЛЕНКО Олександр Григорович

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ  
ТА ПРАВА НАН УКРАЇНИ 

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович
СІРЕНКО Василь Федорович

ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, МОВИ  
ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ 

ГУНДОРОВА Тамара Іванівна
РАДИШЕВСЬКИЙ Ростислав Петрович
СУЛИМА Микола Матвійович

КАНДИДАТИ В ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ 
НАН УКРАЇНИ 

ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ НАН УКРАЇНИ
АМІНОВ Юрій Ахметович 
БАНАХ Тарас Онуфрійович 
ДОРОГОВЦЕВ Андрій Анатолійович
ЗАГОРОДНЮК Андрій Васильович
ЗУЄВ Олександр Леонідович
КОЛЯДА Сергій Федорович
КОРОБОВ Валерій Іванович
МАКСИМЕНКО Сергій Іванович
МИХАЙЛЕЦЬ Володимир Андрійович
НИЖНИК Леонід Павлович
ПЕЛИХ Володимир Олександрович
РОМАНЮК Анатолій Сергійович
САМОЙЛЕНКО Валерій Григорович
СКРИПНІК Ігор Ігорович
СТАНЖИЦЬКИЙ Олександр Миколайович 
ФЕЛЬДМАН Геннадій Михайлович 
ШЕПЕЛЬСЬКИЙ Дмитро Георгійович 

ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАТИКИ НАН УКРАЇНИ
ГОРБАНЬ Ігор Ілліч
ГУЛЯНИЦЬКИЙ Леонід Федорович
ДОДОНОВ  Олександр Георгійович
ДОНЕЦЬ Георгій Панасович
КАСЬЯНОВ Павло Олегович
КРАК Юрій Васильович
КУДІН Антон Михайлович
КУЗНЕЦОВ Олександр Олександрович 
КУРГАЄВ Олександр Пилипович
КУССУЛЬ Наталія Миколаївна
ЛИТВИН Олег Миколайович
МІНЦЕР Озар Петрович
НИКОЛАЙЧУК Ярослав Миколайович
ОПАНАСЕНКО Володимир Миколайович 
ПАНКРАТОВА Наталія Дмитрівна
ПЕПЕЛЯЄВ Володимир Анатолійович
ПЕТРУХІН  Володимир Олексійович
ПОЛУМІЄНКО Сергій Костянтинович
ПРІМІН Михайло Андрійович 

ПРОВОТАР Олександр Іванович
РОМАНОВ Володимир Олександрович 
САВЧУК Михайло Миколайович 
СТЕЦЮК Петро Іванович
СТРИЖАК Олександр Євгенійович
УСТИМЕНКО Василь Олександрович
ШИЛО Володимир Петрович
ЯЦЕНКО Віталій Олексійович
ВІДДІЛЕННЯ МЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ
АЛПАТОВ Анатолій Петрович
БОРИСЮК Андрій Олександрович 
ГРИГОРЕНКО Олександр Ярославович
ДЗЕНЗЕРСЬКИЙ Віктор Олександрович
ЗІНЬКОВСЬКИЙ Анатолій Павлович
КАРНАУХОВ Василь Гаврилович
КИРИЧОК Петро Олексійович
КРАВЧЕНКО Ігор Федорович
КРУКОВСЬКИЙ Олександр Петрович 
МАРЧЕНКО Андрій Петрович 
МЕЙШ Володимир Федорович 
НАЗИМКО Віктор Вікторович 
ПОШИВАЛОВ Володимир Павлович
РУЩИЦЬКИЙ Ярема Ярославович 
СКІПОЧКА Сергій Іванович 
ШЕВЧЕНКО Володимир Георгійович

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ  
НАН УКРАЇНИ

АНДРІЄВСЬКИЙ Сергій Михайлович 
БЕЛЬСЬКА Ірина Миколаївна 
БЕРЦИК Петер Петерович 
БОНДАР Михайло Віталійович 
БРАУН Олег Михайлович 
БРИК Тарас Михайлович 
ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Станіслав Йосипович 
ВОВК Руслан Володимирович 
ВОЛОШКО Світлана Михайлівна
ГОЛУБ Володимир Олегович 
ГОМОНАЙ Ганна Миколаївна
ГОРБАР Едуард Володимирович 
ГОРОБЕЦЬ Юрій Іванович 
ДОВБЕШКО Галина Іванівна 
ЖУК Олександр Іванович 
ЗАХАРЕНКО Вячеслав Володимирович 
ІЛЮШИН Вадим Вадимович 
КАЛЮЖНИЙ Юрій Володимирович 
КАРАЧЕВЦЕВ Віктор Олексійович
КАРБІВСЬКИЙ Володимир Леонідович
КОЗЛОВСЬКИЙ Михайло Павлович
КОКОРІН Володимир Володимирович 
КРИВОРУЧКО Володимир Миколайович 
КРІВЕ Ілля Валентинович 
КУКЛІН Володимир Михайлович 
ЛЕБОВКА Микола Іванович
ЛЕПІХ Ярослав Ілліч 
ЛОСЬ Віктор Федорович
НАЗАРОВ Олексій Миколайович 
ПАВЛЕНКО Яків Володимирович 
ПЕРГАМЕНЩИК Віктор Михайлович 
ПОГРЕБНЯК Олександр Дмитрович 
ПОРОШИН Володимир Миколайович 
СИТЕНКО Юрій Олексійович
СМИНТИНА Валентин Андрійович 
ТАТАРЕНКО Валентин Андрійович 
ЧАБАНЕНКО Віктор Васильович 
ШАРАПОВ Сергій Геннадійович

ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ  
НАН УКРАЇНИ 

БАХМУТОВ Володимир Георгійович 
ІЛЬЇН Юрій Павлович 
КЛИМЧУК Олександр Борисович 
КОБОЛЕВ Володимир Павлович 
МАКСИМЧУК Валентин Юхимович 
ПОПОВ Михайло Олексійович 
СЕМЕНЕНКО Віра Пантелеївна 

ЩИПЦОВ Олександр Анатолійович
 ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ 
ПРОБЛЕМЇ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА  

НАН УКРАЇНИ

БАГЛЮК Геннадій Анатолійович
БЕЙГЕЛЬЗІМЕР Яків Юхимович 
БЕРЕСНЄВ Вячеслав Мартинович 
БОЛЬШАКОВ Володимир Іванович 
ВОВЧЕНКО Олександр Іванович 
КІНДРАЧУК Мирослав Васильович 
КЛИМЕНКО Сергій Анатолійович
КНИШ Віталій Васильович
КОВАЛЮК Захар Дмитрович 
КОТРЕЧКО Сергій Олексійович
НАРІВСЬКИЙ Анатолій Васильович 
ПОДРЕЗОВ Юрій Миколайович
ПРИТУЛА Ігор Михайлович
ПРОЙДАК Юрій Сергійович 
ТУРЧАНІН Михайло Анатолійович 
ХОМА Мирослав Степанович 
ШАПОВАЛОВ Віктор Олександрович 
ЯСНІЙ Петро Володимирович 

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ 
ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИКИ  

НАН УКРАЇНИ

АВРАМОВ Костянтин Віталійович 
ВАЩЕНКО Володимир Миколайович 
ВОЛЬЧИН Ігор Альбінович 
ДАВИДЕНКО Борис Вікторович 
ЖУЙКОВ Валерій Якович
КОСТІКОВ Андрій Олегович 
КРАВЧЕНКО Олег Вікторович 
КРУКОВСЬКИЙ Павло Григорович 
КУДРЯ  Степан Олександрович 
МИХАЛЬСЬКИЙ Валерій Михайлович 
МОХОР Володимир Володимирович
НОВСЬКИЙ Володимир Олександрович
ОБОДОВИЧ Олександр Миколайович 

ВІДДІЛЕННЯ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ  
ТА ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

БІЛОУС Віталій Арсентійович 
ГІРКА Ігор Олександрович
ДІВІЗІНЮК Михайло Михайлович 
КАРАСЬ Вячеслав Ігнатович 
КОРЧИН Олександр Юрійович 
ЛИТВИНЕНКО Володимир Вікторович 
ПУГАЧ Валерій Михайлович 
СКАЛОЗУБОВ Володимир Іванович 
ТКАЧЕНКО Віктор Іванович

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ
БРОВАРЕЦЬ Володимир Сергійович
БРОВКО  Олександр Олександрович 
ВОВК Михайло Володимирович 
ВОРОНОВ Станіслав Андрійович 
ГОРБИК Петро Петрович 
ГУНЬКО Володимир Мусійович 
ЗІНЧЕНКО Віктор Федосійович 
КИРИЛЛОВ Святослав Олександрович 
КОЛБАСОВ Геннадій Якович 
КУЗЬМІН Віктор Євгенович 
МАЛЄТІН Юрій Андрійович
МІЩУК Наталія Олексіївна 
МЧЕДЛОВ-ПЕТРОСЯН Микола Отарович
ПРОКОПЕНКО Віталій Анатолійович
САВЕЛЬЄВ  Юрій Васильович
ФАЙНЛЕЙБ Олександр Маркович 
ЧЕБАНОВ Валентин Анатолійович 

ВІДДІЛЕННЯ БІОХІМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ  
І МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ 

БОРИСОВА Тетяна Олександрівна 
БУЧИНСЬКА Любов Георгіївна 
ВОЙТЕНКО Нана Володимирівна 
ГОНЧАР Михайло Васильович 
ДЗЯДЕВИЧ  Сергій Вікторович 

ЖОЛОС Олександр Вікторович 
ІВАНИЦЯ Володимир  Олексійович
ІВНЄВ Борис Борисович 
ЛУК’ЯНЕЦЬ Олена Олександрівна 
МІНЧЕНКО Олександр Григорович 
СКИБО Галина Григорівна
ФІЛОНЕНКО Валерій Вікторович 
ЦИМБАЛЮК Віталій Іванович 
ШУБА Ярослав Михайлович 

ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ  
НАН УКРАЇНИ 

АНІСТРАТЕНКО Віталій Вячеславович 
АФАНАСЬЄВ Сергій Олександрович 
ГУМОВСЬКИЙ Олексій Васильович
КОЗЛОВСЬКИЙ Микола Павлович  
КОРНЄЄВ Валерій Олексійович 
КОРШИКОВ  Іван Іванович 
КОСАКІВСЬКА Ірина Василівна 
КРАВЕЦЬ Володимир  Степанович
ПРОТАСОВ Олександр Олексійович  
РИБАЛКА Олександр Ілліч 
СТАСИК Олег Остапович 
ЦАРЕНКО Петро Михайлович 

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ

БИСТРЯКОВ Ігор Костянтинович 
БЛАГУН Іван Семенович
ГЛАДУН Олександр Миколайович 
ЄГОРОВ Ігор Юрійович 
ЗАЛОЗНОВА Юлія Станіславівна 
ІВАНОВ Сергій Володимирович
КОРАБЛІН Сергій Олександрович 
КОТЛУБАЙ Олексій Михайлович 
ЛЯШЕНКО Вячеслав Іванович 
МИКИТЕНКО Вікторія Володимирівна
ТАРАСЕВИЧ Віктор Миколайович 
ЧУГУНОВ  Ігор Якович
ШКАРЛЕТ Сергій Миколайович 

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ  
ТА ПРАВА НАН УКРАЇНИ 

ВЕРМЕНИЧ Ярослава Володимирівна 
ГОЛОВАХА Євгеній Іванович
ЄРМОЛЕНКО Анатолій Миколайович 
КОВАЛЬ Ігор Миколайович 
КРЕСІНА Ірина Олексіївна 
КУДРЯЧЕНКО Андрій Іванович 
ЛИТВИН Микола Романович 
МАЙБОРОДА Олександр Микитович 
МЕЛЬНИК Володимир Петрович
ПАПАКІН Георгій Володимирович 
ПЕТРИШИН Олександр Віталійович 
 ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ Володимир  
Арнольдович 
РУБЛЬОВ Олександр Сергійович 
СКРИПНЮК Олександр Васильович 
СТАВНЮК Віктор Володимирович 
УСТИМЕНКО Володимир Анатолійович 
ХАМІТОВ Назіп Віленович 
ЯКУБОВА Лариса Дмитрівна 

ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, МОВИ  
ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ 

БОРИСЕНКО Валентина Кирилівна 
ГРИЦЕНКО Павло Юхимович 
МУШКЕТИК Леся Георгіївна 
НАЙДЕН  Олександр Семенович 
НИКОРАК Олена Іванівна 
ПОШИВАЙЛО Олександр Миколайович 
СОКІЛ Василь Васильович 
ТАРАНЕНКО Олександр Онисимович 
ШЕВЧЕНКО Лариса Іванівна 

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

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового проваджен-
ня, викликає як обвинуваченого Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
пр. Гвардійський, 16-А/6, за матеріалами кримінального провадження № 425/1658/17, 
1-кп/425/292/17, на підставі обвинувального акта відносно Жигуліна О.В. за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О. В. необхідно прибути до судового засідання, яке відбу-
деться 19 лютого 2018 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду 
за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження, стосовно Казацького Олександра Олександровича, 07.10.1982 
року народження обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України, яке здійснюється за відсутності обвинувачено-
го в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Казацький Олександр Олександрович зареєстрований за адресою: 
Луганська область, місто Сорокіне (м. Краснодон), вул. Баумана, 29.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської об-
ласті викликає Казацького Олександра Олександровича в судовий засідання, яке відбу-
деться 07 лютого 2018 року о 09 години 00 хвилин за адресою суду: Луганська область, 
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого 
судді Старікової М. М., суддів Березіна А. Г., Калмикової Ю. О.

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 16 травня 
2017 року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного  реєстру досудових розслідувань за № 22015130000000137 
відносно Нікішина Євгена Геннадійовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Нікішин Євген Геннадійович у су-
дове засідання, яке відкладено на 21 лютого 2018 року об 11 годині 00 хви-
лин та відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважається повідомле-
ним про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

Повістка про виклик в суд обвинуваченого

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Юрчен-
ко С.О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/17404/16-к сто-
совно Кошкалди Наталії Борисівни, 11.11.1970 року народження, обвинуваченої 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Кош-
калда Н. Б. зареєстрована за адресою: м. Луганськ, проїзд 2-й Онєжський, 14-Б.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України. Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Кошкалду Наталію Борисівну у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 20 лютого 2018 року об 11 год. 30 хв. в залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська 
області, м. Сватове. пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючою судді Юрчен-
ко C. O., суддів Попової О. М., Скрипник С. М.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України Рибіна Юрія Володимировича, 08.12.1983 року народження, який зареє-
стрований за адресою: селище міського типу Білогорівка, вулиця Миру, 2, кв. 8, По-
паснянського району Луганської області, у судові засідання, які відбудуться 02 бе-
резня 2018 року о 12 год. 30 хв. та 12 квітня 2018 року о 09 год. 40 хв. в залі судових 
засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м.Тернопіль, вул. Котля-
ревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Рибіна Ю.В. в судове засідання, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Т. Багрій

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Мелешка Артема 
Володимировича, 13 січня 1977 р.н. як обвинуваченого в підготовче су-
дове засідання по кримінальному провадженню № 22015000000000090 
внесеного до ЄРДР 16.03.2015 року відносно Мелешка Артема Воло-
димировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке призначено на 10 год. 30 хв. 
12 лютого 2018 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено підготовче судове 
засідання на підставі обвинувального акта у кримінальному проваджен-
ні, за яким висунуто обвинувачення Мелешку Артему Володимирови-
чу у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України у відкритому судовому засіданні на 10 годину 
30 хвилин 12 лютого 2018 року, про що повідомити зацікавлених осіб.

Суддя Т.В. Левицька

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Надьон Зінаїді Гаврилівні, 22.07.1947 р.н., зареєстрованій за 

адресою м. Луганськ, вул. Прохладна, буд. 5, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України необхідно з’явитися 09.02.2017 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу  
3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ Укра-
їни в Донецькій та Луганській областях за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого слідчого відділу 3 управління (з 
дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій 
та Луганській областях Якутко Л. О., для вручення повідомлення про зміну ра-
ніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні №22017130000000117 
від 14.06.2017.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Могила Вадим Вячеславович, 09.06.1972 р.н., відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 08 лютого 2018 року  
о 10:00 год. до старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управлін-
ня  Генеральної прокуратури України Климовича Ф. С. за адресою: м. Київ,  
вул. Московська, 8, корп. 24, каб. № 340 (тел.: 044-200-67-88) для проведення 
слідчих та процесуальних дій за його участю як підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 12013220140000142 від 24.01.2013 за  ч. 5 ст. 191 та  
ч. 1 ст. 388 КК України.

Державне агентство резерву України оголошує аукціон з реалізації труб 
насосно-компресорних, спирту метилового, діетиленгліколю, плівки полі-
етиленової, мішків паперових, форм та люльок хлібопекарських, рукавичок 
латексних стерильних та нестерильних, масок кисневих, термометрів, рецир-
куляторів ультрафіолетових бактерицидних.

Аукціон відбудеться 26 лютого 2018 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: Горо-

шко І. Я. (235-17-42), Топко Т. В. (234-15-66), Холодило О. В. (235-60-87).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на офі-

ційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 0  +5 Черкаська +4  +9 +4  +9
Житомирська -2  +3 -2  +3 Кіровоградська +4  +9 +4  +9
Чернігівська 0  +5 0  +5 Полтавська +4  +9 +4  +9
Сумська +1  +6 +1  +6 Дніпропетровська +2  +7 +4  +9
Закарпатська -2  +3 0  +5 Одеська +5  +10 +7  +12
Рівненська 0  -5 0  -5 Миколаївська +5  +10 +5  +10
Львівська +1  -4 +1  -4 Херсонська +5  +10 +5  +10
Івано-Франківська +2  -3 +2  -3 Запорізька +3  +8 +5  +10
Волинська 0  -5 0  -5 Харківська 0  +5 +4  +9
Хмельницька +2  -3 +2  -3 Донецька 0  +5 +4  +9
Чернівецька +2  -3 +2  -3 Луганська 0  +5 +4  +9
Тернопільська +2  -3 +2  -3 Крим +5  +10 +9  +14 
Вінницька +1  +6 +1  +6 Київ +2  +4 +2  +4
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Український стартап обігнав винахід  
Ілона Маска

Ганна  РОМАШКА 
для «Урядового кур’єра»

ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ.  Українські 
винаходи підкорюють світ. З 
семи вітчизняних стартапів, 
які були номіновані на що-
річну нагороду Golden Kitty 
Awards  від однієї  з найпопу-
лярніших платформ у цій ца-
рині Product Hunt, троє стали 
переможцями. 

У номінації «Продукт ро-
ку за версією споживачів» 
нагороду отримав проект 
«Setapp», що дає змогу ко-
ристувачам економити на 
macOS-додатках. Найбіль-
ше голосів користувачів у но-
мінації «Бот року» отримав 
PatentBot. Цей юридичний по-
мічник  полегшує процедуру 
реєстрації торгової марки для 
українського бізнесу.

Однак тріумфатором кон-
курсу став популярний до-
даток Petcube Bites або со-
бача няня, як лагідно нази-
вають  його у нас. Тепер  за-
вдяки  винаходу київських ін-
женерів, песики всього сві-
ту не  залишаться голодни-
ми. Він дає змогу  користува-
чеві видавати їжу для свого 
домашнього улюбленця від-
далено або просто розподі-
ляти порції через рівні про-
міжки часу. Також сервіс дає 
змогу здійснити відеодзвінок 
домашній тваринці та зберег-
ти кліп на автовідповідач. На 
відміну від звичайних камер, 
Petcube унікальна тим, що 
дає змогу  домашній тварині 
почати взаємодію. А на закид 
скептиків, що перемога при-
суджена в номінації «Найдив-
ніший продукт року», варто 

зазначити:  пристрій отримав 
її, обігнавши  вогнемети про-
ти зомбі від компанії самого 
Ілона Маска. 

Геній-винахідник у своє-
му Твіттері, зазначив, що The 
Boring Company за чотири  дні 
розпродала всі 20 тисяч фір-
мових вогнеметів на випадок 
зомбі-апокаліпсису, заробив-
ши 10 мільйонів доларів. А 
на додачу обіцяла комплекту-
вати пристрій ще й вогнегас-
никами.  Подейкують, що на-

ші здатні заробити більше. А 
щоб підсилити успіх можуть  
вигадати не лише годівницю 
на відстані, а й приміром  на-
пувальницю. 

І хоча більшість україн-
ських собачників постави-
лися до приладу скептично. 
Кажуть: тварини добре їдять 
і без нього. Ну або зовсім не 
їдять. Та приміром амери-
канці купують охоче. В Сан-
Франциско нині й винахід-
ник собачої годівниці.

Та, як зазначив  куратор 
київського офісу, відомий 
підприємець, який опікуєть-
ся розвитком українських 
стартапів,  Олександр Дави-
денко в інтерв’ю ТСН, пере-
мога наших винахідників  — 
це доказ того, що в Украї-
ні є і голови, і руки, і люди 
розумні, які можуть роби-
ти класні  світові продукти. 
А чого не вистачає нашим? 
Трохи більше амбіцій і мен-
ше боятися невдач.

Про художника 
згадали сучасники
ВИДАННЯ. У Миколаєві презентували книжку  
й фільм «Загадковий Зебек»

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Одного з найталановиті-
ших мариністів Воло-

димира Зебека вшанували 
в Центральній міській біблі-
отеці ім. М.Л. Кропивниць-
кого.  А книжка накладом 
1000 примірників уже стала 
раритетом серед любите-
лів живопису і літератури. 
Вона складається з нарисів 
друзів, мистецтвознавців і 
просто знайомих художни-
ка, які розмірковують про 
його неперевершений та-
лант і яскраву харизматич-
ну суперечливу особистість. 
До видання увійшли мисте-
цтвознавчі статті про твор-
чість, а також численні ре-
продукції картин, викона-
ні з високою поліграфічною 
якістю та їхній опис з точ-
ки зору професіонала, за-
відувача галереї мистецтв 

ЧНУ ім. П. Могили Любові 
Омельченко.

Понад 30 нарисів, напи-
сані друзями художника, 
знайомлять із його жит-
тєвим шляхом, творчіс-
тю, особливістю характе-
ру. Володимир Зебек наро-
дився в Миколаєві, під час 
Другої світової опинився в 
Німеччині, за радянських 
часів деякий час відбув за 
ґратами. Потім закінчив 
художнє училище й став 
визнаним митцем. Була в 
нього квартира й майстер-
ня в центрі Москви. Він ви-
рішив покинути всі бла-
га цивілізації й утік шука-
ти усамітнення і творчого 
натхнення на Кінбурнську 
косу, півострів незайманої 
природи, що на Миколаїв-
щині. Майже 50 років жит-
тя він прожив на Кінбур-
ні, будучи своєрідною міс-
цевою знаменитістю. Тут 

і завершився його земний 
шлях.

Саме на косі народили-
ся його твори. Художника 
позиціонують як мариніс-
та й порівнюють з Айвазов-
ським. Але він малював не 
лише море та небо — улю-
блені стихії. Прихильни-
ки його творчості не менше 
цінують натюрморти й аб-
страктні роботи.   

Уперше до книжки з  
цієї серії додано диск з до-
кументальним відеонари-
сом, автор-режисер якого 
— заслужений журналіст 
України Олександр Топчій. 
За багато років спілкування 
з художником він зняв три 
повнометражні фільми. «Не 
вірю, що Зебека не стало, 
— ділиться друг художни-
ка літературний редактор 
книжки. — Як може враз 
щезнути море? Або зникну-
ти Кінбурнська коса? Ні, во-

ни залишилися. Для мене (і 
не лише для мене) Кінбурн 
без Зебека — що розкішний 
багет без картини, що лю-
дина без душі. Кінбурн оси-
ротів, осиротіла світова ма-
риністика». 

Під час презентації ви-
дання продемонстровано 
кілька відеофрагментів, які 
допомогли побачити живий 
неповторний образ май-
стра. Гості зустрічі змогли 
розкрити для себе особис-
тість художника, зрозумі-
ти стиль і спосіб його мис-
лення, переконатися у не-
повторності й своєрідності 
його пензля, а також насо-
лодитися переглядом кар-
тин, наданих із приватної 
колекції Валерієм Шепе-
лем. 

Тимко ІІІ навіщував 
ранню весну 

Марія ЛАГІДНА  
для «Урядового кур’єра»

ДЕНЬ БАЙБАКА. За традицією головного народного віщуна кра-
їни — байбака Тимка  — розбудили вчора в селищі Гайдари на біо-
станції Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

І цього разу нащадок двох попередніх народних синоптиків, стар-
ший син Тимка ІІ, не побачив своєї тіні, тому весна в Україні має на-
стати за шість тижнів.

Юний Тимко, якому немає ще й року, не дуже хотів вибиратися з те-
плої нори і, не побачивши свою тінь, одразу ж повернувся, тим самим 
передбачивши  ще кілька холодних тижнів, повідомляє Укрінформ.

«З огляду на нинішню реакцію Тимка весна цього року прийде не 
раніше, ніж через 6 тижнів, а в лютому ще будуть морози», — проко-
ментував поведінку тварини начальник біостанції доктор біологічних 
наук, професор Віктор Токарський.

Варто зазначити, що схожої точки зору дотримується і головний си-
ноптик Харківського гідрометцентру Євгенія Ляшенко: «Зима цього 
року почалася пізно, температура нестійка, коливається від плюса до 
мінуса. За даними науки, середньокліматичний прихід весни очікуєть-
ся 23 березня».

Тимка ІІІ також запитали, чи є життя на Марсі. Той спершу кинув-
ся до стверджувальної таблички, потім передумав, а під час третьої 
спроби не обрав жодного варіанта. Тож лишається сподіватися, що до 
відповіді на це запитання людство наблизить майбутній старт до Чер-
воної планети  надважкої ракети, анонсований розробниками на най-
ближчий вівторок, 6 лютого. 

Тимко ІІІ ще не звик до публічності

Американці охоче купують наші винаходи, зокрема додаток, який називається «собача няня»


