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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 5 лютого 2018 року
USD 2788.7139 EUR 3483.6614 RUB 4.9762 / AU 375082.02 AG 4778.46 PT 277755.90 PD 289747.37

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ФРАНСІС МАЛІЖ:
«В Україні достатньо газу, 

щоб не імпортувати  
і повністю покривати 
свої потреби в паливі.  

І якби Україна захотіла, 
то могла б стати його 

експортером».

Аграрії обирають 
європейські ринки

ТОРГІВЛЯ. За підсумками 2017 року, зовнішньоторговель-
ний обіг аграрної та харчової продукції між Україною та краї-
нами Європи збільшився на 30,8% і становив 8,1 мільярда до-
ларів. Україна експортувала продуктів до країн ЄС на 5,8 мі-
льярда доларів, сформувавши значне позитивне сальдо у дво-
сторонній торгівлі. Про це розповіла заступник міністра аграр-
ної політики та продовольства з питань європейської інтеграції 
Ольга Трофімцева, повідомляє прес-служба відомства. 

За словами чиновниці, серед 5 головних торговельних парт-
нерів України в ЄС — Нідерланди з часткою 18%, Іспанія — 
14,3%, Польща — 13,2%, Італія — 12% та Німеччина —10,5%.  
«Для мене особисто ці показники означають, що угода про ЗВТ 
між Україною та ЄС ефективно працює й дає результати для на-
шого аграрного сектору», — заявила Ольга Трофімцева. Вона 
переконана, що зростання обсягів експорту до країн ЄС — озна-
ка успішної переорієнтації більшості вітчизняних аграрних екс-
портерів після втрати російського ринку на ринки європейські.

1493 057
переселенців із Донбасу і Криму взято 

на облік у підрозділах соціального 
захисту населення обласних  

та Київської міськдержадміністрацій 
станом на 5 лютого 2018 року

ОБГОВОРЕННЯ. Як експерти реагують на бажання влади 
розширити безготівкові розрахунки 

Привид платіжного 
термінала 

Керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи  
і Кавказу про відсутність західних компаній  
на українському газовидобувному ринку 

2 6
ЕКСКЛЮЗИВ

Розпочалася восьма сесія ВР  
VIII скликання. Народні 
депутати готуються  
до комплексного розгляду 
урядових ініціатив

МЕТА

Сьогодні 70-річчя відзначає відомий 
український журналіст і публіцист, перший 
редактор «Урядового кур’єра» Михайло 
Сорока. «УК» розмовляв з ним про 
сучасних журналістів і журналістику

Розплата за популізм 
НА ЧАСІ. 90% рішень ЄСПЛ стосуються невиконання вироків національних судів

Ірина ПОЛІЩУК, 
«Урядовий кур’єр»

Українці звикли шукати прав-
ди в судах. І хоч вітчизняній 

Феміді більшість громадян не до-
віряє, до європейських інституцій 
у них неабияка повага. У Європей-
ському суді з прав людини (ЄСПЛ) 

розглядають чимало скарг від на-
ших співгромадян. Часто україн-
ці отримують позитивні рішення 
ЄСПЛ. Щоправда, після того, як 
людина отримала рішення на свою 
користь, ще потрібно домогтися 
його виконання на батьківщині. Як 
у цьому напрямі рухається Украї-
на, дізнавався «Урядовий кур’єр».  

На початок 2018 року Мініс-
терству юстиції вдалося вико-
нати усі рішення Європейсько-
го суду з прав людини щодо від-
шкодування коштів громадянам 
України. Це прогрес, який ви-
знали ЄСПЛ і Рада Європи. 

«90% рішень Європейського су-
ду з прав людини стосуються не-

виконання рішень національних 
судів, — розповідає перший за-
ступник міністра юстиції Ната-
лія Бернацька. — У більшості цих 
справ ідеться про соціальні, зокре-
ма пенсійні виплати. Це стало сис-
темною проблемою в ЄСПЛ, де бу-
ло винесено тисячі рішень що-
до невиконання рішень україн-

ських національних судів. У 2014 
році ситуація була майже критич-
на. За період правління Віктора 
Януковича накопичилася така ве-
лика кількість боргів (більшість з 
них була в євро, курс якого значно 
зростав), що ми відчували: 
це стало ніби борговою ямою, 
в яку нас затягувало. 4
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ДОКУМЕНТИ

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

Українська універсальна біржа
15 лютого 2018 року о 10.00 год. 

проводить за адресою м. Полтава,  
вул. Котляревського, 22Б (БЦ «Сучасний Дім»)
аукціон з використанням електронної торгової  
системи з продажу необробленої деревини 

заготівлі ІI кварталу 2018 року 
лісовими господарствами Полтавської області 

Учасники аукціону подають заявку на участь в аук-
ціоні, пакет документів, вносять гарантійний внесок у 
розмірі 5% (без ПДВ) від початкової (стартової) вар-
тості лотів та сплачують реєстрацій внесок у розмі-
рі 500,00 грн. в т.ч. ПДВ на п/р Української універ-
сальної біржі.

Ознайомитись з номенклатурою товарної продук-
ції можна на сайті УУБ – https://uub.com.ua/, а також 
безпосередньо на Українській універсальній біржі  
(м. Полтава, вул. Шевченка, 52, к. 408).

Прийом заявок на участь в аукціоні та сплати ре-
єстраційного та гарантійного внесків закінчується 
за один робочий день до початку аукціону, а саме 
13.02.2018 р. о 17.30 год. 

Додаткову інформацію щодо умов участі в аукціо-
ні можна отримати за адресою: м. Полтава, вул. Шев-
ченка, 52, к. 408 та за телефонами: (0532) 56-00-37.

Розпорядок роботи УУБ: понеділок — п’ятниця з 
8.30 до 17.30.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

F22G11081

Нежитлові приміщення (прим. 1-го поверху № 9, 11, шахти ліфтів, прим. з №17 по №24, загальною площею 140,6 кв.м; 
ІІ поверх, загальною площею 834,4 кв.м;  ІІІ поверх, загальною площею 838,9 кв.м; IV поверх, загальною площею 839,9 
кв.м.),  Б-І, Б-ІV, б’-1, б-1, загальною площею 2653,8 кв.м., що розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького 
Богдана, буд. 55 та основні засоби у кількості 279 од.

Дата проведення відкритих торгів    Перші відкриті торги (аукціон) – 14.02.2018
(аукціону)/електронного аукціону   Другі відкриті торги (аукціон) – 23.02.2018
     Треті відкриті торги (аукціон) – 05.03.2018
     Четверті відкриті торги (аукціон) – 16.03.2018
Електронна адреса для доступу до відкритих               www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/   Точний час початку проведення відкритих торгів
 електронного аукціону    (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується  
     на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота   http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Чорноморський міський відділ державної вико-
навчої служби Головного територіального управлін-
ня юстиції в Одеській області викликає Бойка Віталія 
Сергійовича, 03.02.1988 року народження, РНОКПП 
3217521015 з’явитися до державного виконавця за 
адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 
В.Шума, 21, каб. 7, о 10.00 годині 12.02.2018 року, 
для ознайомлення з матеріалами виконавчого про-
вадження № 54851488 щодо звернення стягнення на 
предмет іпотеки – квартиру № 157 по вулиці Парус-
на, буд. 1-В у м. Чорноморськ, та надання боржни-
ком декларації про доходи і майно.

Лукавському Дмитру Михайловичу, останнє відоме місце 
проживання: м. Київ, вул. Вишняківська, 19/19, кв. 33 необ-
хідно з’явитися 12 березня 2018 р. о 14 год. 30 хв. до Дар-
ницького районного суду м. Києва ( м. Київ, вул. Севасто-
польська, 7/13 зал № 6), для участі в судовому засіданні по 
цивільній справі за позовом Лукавського Олександра Дми-
тровича до Лукавського Дмитра Михайловича треті особи 
Юрканова Ірина Олександрівна, Служба у справах дітей Дар-
ницької районної державної адміністрації м. Києва про по-
збавлення батьківських прав.

У разі неявки до суду, справу буде розглянуто по суті за 
наявними у справі матеріалами у вашу відсутність.

У випадку неявки відповідач зобов’язаний повідомити суд  
про причини своєї неявки.

Суддя Л.К. Леонтюк

Зміївський районний суд Харківської області по-

відомляє Санчес Роа Хусто Мануеля, що 26 грудня 

2017 року по цивільній справі 621/2285/17 за позо-

вом Санчес Роа Тетяни Веніамінівни до Санчес Роа 

Хусто Мануеля про розірвання шлюбу, ухвалено за-

очне рішення, яким задоволено позовні вимоги по-

зивача.

Суддя Овдієнко В.В.

Бородянський районний суд Київської області по ци-
вільній справі за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «ПРІМАКС КВТ» до Бухал Олега Федо-
ровича, Шкаріна Олександра Олександровича, Євсєє-
вої Надії Василівни про стягнення матеріальної та мо-
ральної шкоди в результаті вчинення неправомірних 
дій, викликає до суду (адреса: Київська область, смт. 
Бородянка, вул. Центральна, 315) Шкаріна Олександра 
Олександровича який проживав за останньою відомою 
адресою: вул. Центральна, 371, кв. 25, смт. Бородян-
ка, Бородянського району, Київської області, як відпо-
відача на 13 лютого 2018 року на 10 годину 45 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої від-
сутності.                 Суддя Д.Є. Унятицький

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 25 січня 2018 р. № 41 
Київ

Про внесення змін до порядків, 
затверджених постановами  

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2001 р. № 1751 і від 22 лютого 2006 р.  

№ 189
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 
(Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2011 р., № 89, ст. 3232), і Поряд-
ку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиля-
ються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце про-
живання їх невідоме, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 
лютого 2006 р. № 189 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 446), зміни, що 
додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 січня 2018 р. № 41

ЗМІНИ, 
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України  

від 27 грудня 2001 р. № 1751 і від 22 лютого 2006 р. № 189
1. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвер-

дженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751:
1) абзац другий пункту 33 викласти в такій редакції:
«Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей 

у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати году-
вальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого го-
дувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу осо-
бам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».»;

2) абзац сьомий пункту 35 викласти в такій редакції:
«Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них 

пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допо-
могу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну 
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», 
подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони 
не одержують на дітей зазначені пенсії та державну соціальну допомогу.».

2. Абзац дванадцятий пункту 6 Порядку призначення та виплати тимчасової дер-
жавної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають мож-
ливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 189, виключити.

ПОСТАНОВА 
від 31 січня 2018 р. № 42 

Київ

Про внесення змін до пункту 1  
Порядку направлення дітей до дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку  

за рахунок коштів державного бюджету
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 1 Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлен-

ня та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 734 (Офіційний вісник України, 
2009 р., № 54, ст. 1868; 2015 р., № 82, ст. 2717), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України 
від 31 січня 2018 р. № 42

ЗМІНИ, 
що вносяться до пункту 1 Порядку направлення дітей до дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету
Пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. До дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі – дитячі заклади) на-

правляються за рахунок коштів державного бюджету діти, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклуван-
ня; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини пер-
шої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за-

хисту»; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення ан-
титерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслі-
док поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористич-
них операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 
одержаного у період участі в антитерористичній операції; діти, один із батьків яких 
загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок пора-
нення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протес-
ту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають у на-
селених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, рідні діти батьків-вихователів або 
прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або 
в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що пе-
ребувають у складних життєвих обставинах; діти з інвалідністю; діти, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійно-
го лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з малозабез-
печених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або 
під час виконання службових обов’язків; діти, які перебувають на диспансерному об-
ліку; талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, об-
ласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, від-
мінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти – учасники дитячих 
творчих колективів та спортивних команд; діти працівників агропромислового комп-
лексу та соціальної сфери села.

У першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти, діти, позбавлені бать-
ківського піклування; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 
проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або 
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення ан-
титерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 
захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції; діти, один із 
батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер вна-
слідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадян-
ського протесту; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві 
або під час виконання службових обов’язків; діти з інвалідністю; діти, які проживають 
у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; діти, взяті на облік службами у 
справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах.».

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «ВІЛЕНЧИК ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(CASE OF VILENCHIK v. UKRAINE)
(Заява № 21267/14) 

Стислий виклад рішення від 03 жовтня 2017 року
У 2009 році у заявника, громадянина Сполучених Штатів Америки (далі – США), та 

його дружини, громадянки України, народився син. Разом вони проживали у США до 
червня 2011 року, коли після сімейного відпочинку в Україні дружина та син заявни-
ка залишились, а заявник повернувся до США.

У червні 2012 року заявник ініціював провадження у суді США щодо розірвання 
шлюбу та надання йому повної опіки над дитиною. Суд задовольнив вимогу щодо 
розлучення, проте зазначив, що вирішення питання про встановлення опіки не нале-
жить до його компетенції.

У серпні 2012 року заявник звернувся до Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області (далі – управління юстиції) з проханням ініціювати по-
вернення його сина до США. У квітні 2013 року управління юстиції звернулось до суду 
першої інстанції із позовом про повернення сина заявника до США відповідно до Кон-
венції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (далі – Гаазька 
конвенція). Справа розглядалась судами трьох інстанцій. У червні 2014 року Верхо-
вний Суд України повернув справу на новий розгляд у зв’язку з неоднаковим застосу-
ванням судами одних і тих самих норм матеріального права. У грудні 2014 року спра-
ву було остаточно вирішено і заявнику було відмовлено у задоволенні його вимог.

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд), не посилаючись 
на конкретні положення Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі – Конвенція), заявник скаржився, що українські органи влади не забезпе-
чили повернення його сина до США. Зокрема, заявник стверджував, що національ-
ні суди не розглянули належним чином всі обставини справи і тому помилково ухва-
лили рішення про відмову забезпечити повернення його сина до США, а також, що 
провадження у його справі не відповідало вимогам Гаазької конвенції щодо швидко-
сті та оперативності. Європейський суд вирішив розглядати скарги заявника за стат-
тею 8 Конвенції.

Розглянувши скарги заявника щодо стверджуваного неналежного розгляду націо-
нальними судами обставин справи, Європейський суд зазначив, що хоча національні 
суди явно не розглядали питання про переміщення дитини до країни постійного про-
живання, вони встановили, що утримання дитини в України не було незаконним у ро-
зумінні Гаазької конвенції, а тому її повернення до США суперечитиме найкращим ін-
тересам дитини. Європейський суд дійшов висновку, що рішення національних судів 
ґрунтувались на відповідних та достатніх підставах, та що втручання у право заявни-
ка на повагу до його сімейного життя, яке розглядалось також в контексті Гаазької 
конвенції, було пропорційним переслідуваній законній меті, та встановив, що не було 
порушення статті 8 Конвенції у зв’язку з цим.

Розглянувши скарги заявника щодо оперативності провадження у справі про по-
вернення його сина до США, Європейський суд звернув увагу на значні затримки у 
проваджені: з моменту звернення заявника до управління юстиції і до остаточного 
вирішення справи минуло два роки, що не відповідає вимогам «негайного розгляду» 
відповідно до Гаазької конвенції. Європейський суд зазначив, що хоча сам факт по-
вернення справи на новий розгляд не є проблематичним, це значно вплинуло на за-
гальну тривалість провадження. Окремо Європейський суд вказав на затримку у вісім 
місяців щодо ініціювання управлінням юстиції провадження у справі заявника. Незва-

жаючи на те, що національні суди діяли без очевидних затримок, забезпечуючи про-
цесуальні права сторін, загальна тривалість провадження перевищила передбачений 
статтею 11 Гаазької конвенції строк у шість тижнів.

Європейський суд дійшов висновку, що з огляду на обставини цієї справи загаль-
на тривалість провадження не була виправданою, та що держава не змогла забезпе-
чити оперативного розгляду справи відповідно до вимог Конвенції, і констатував по-
рушення статті 8 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО 
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що не було порушення статті 8 Конвенції у зв’язку з порядком роз-

гляду скарги заявника за Гаазькою конвенцією по суті;
3. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції у зв’язку з вимогою щодо 

оперативності провадження за Гаазькою конвенцією;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного 

відповідно до пункту 2 статті 4 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити за-
явнику 3 000 (три тисячі) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму 
будь-якого податку, що може нараховуватись; ця сума має бути конвертована в наці-
ональну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пері-
од несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «ЗАТ «АВІАКОМПАНІЯ «A.T.I.» ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF AVIAKOMPANIYA A.T.I., ZAT v. UKRAINE)

(Заява №1006/07)
Стислий виклад рішення від 05 жовтня 2017 року

У березні 2003 року підприємство-заявник, яке здійснювало господарську діяль-
ність щодо надання послуг у сфері авіаперевезень, подало до господарського суду 
м. Києва (далі – суд першої інстанції) позов про відшкодування Державним депар-
таментом авіаційного транспорту збитків у вигляді упущеної вигоди внаслідок не-
правомірної заборони підприємству-заявнику здійснювати комерційні перевезення 
з 2001 року.

Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги були задоволені частково, проте 
суд апеляційної інстанції скасував це рішення. У результаті розгляду справи Вищим 
господарським судом України (далі – суд касаційної інстанції) постанову апеляційно-
го суду було скасовано, а рішення суду першої інстанції залишено без змін.

У червні 2006 року Верховний Суд України скасував рішення суду касаційної ін-
станції та залишив в силі постанову апеляційного суду, постановивши, що підприєм-
ством-заявником не було надано доказів наявності у нього прибутку, отриманого у 
період до 2001 року від здійснення саме комерційних авіаперевезень, а не від іншої 
господарської діяльності.

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) підприємство-
заявник скаржилось за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод (далі – Конвенція), що Верховний Суд України перевищив свої по-
вноваження, коли, скасувавши рішення суду касаційної інстанції, залишив в силі по-
станову апеляційного суду. Крім того, підприємство-заявник скаржилось за пунктом 
1 статті 6 Конвенції на надмірну тривалість судового провадження, а також за стат-
тею 1 Першого протоколу до Конвенції щодо результатів провадження у національ-
них судах.

Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції і посилав-
ся на свою попередню практику у справах проти України, в яких вже доходив висно-
вку, що скасування рішення суду касаційної інстанції і залишення в силі рішення апе-
ляційного суду є перевищенням Верховним Судом України своїх повноважень з огля-
ду на норми законодавства, чітко встановлені у Господарському процесуальному ко-
дексі України.

Інші скарги підприємства-заявника Європейський суд визнав неприйнятними.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Відхиляє клопотання Уряду щодо вилучення заяви із реєстру справ;
2. Оголошує скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції щодо обсягу повноважень Вер-

ховного Суду України у справі підприємства-заявника прийнятною, а решту скарг у 
заяві – неприйнятною;

3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного 

відповідно до пункту 2 статті 4 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити акці-
онеру підприємства-заявника, компанії «East/West Alliance Limited», такі суми, які ма-
ють бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день 
здійснення платежу:

(і) 1 500 (одна тисяча п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди та додатково 
суму будь-якого податку, що може нараховуватись;

(іі) 1 200 (одна тисяча двісті) євро компенсації судових та інших витрат та додат-
ково суму будь-якого податку, що може нараховуватись компанії «East/West Alliance 
Limited»;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пері-
од несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог компанії-заявника щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим  

у справах Європейського суду з прав людини

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться о 15 годині 00 
хвилин 15 лютого 2018 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвину-
ваченого Гелюха Анатолія Юрійовича, 15 вересня 1979 ро-
ку народження, в рамках кримінального провадження  
№ 22014000000000338, внесеного до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань 17 травня 2014 року, за ознаками 
вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Є.О. Мартинов

Святошинський районний суд міста Києва викликає як об-
винувачену Адаменко Олену Григорівну, 06.08.1968 року наро-
дження, для розгляду кримінального провадження, внесеного 
06.10.2016 р. до ЄРДР за № 42016000000002716 відносно Ада-
менко Олени Григорівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготов-
че судове засідання та розгляд клопотання про здійснення спеці-
ального судового провадження відбудеться 14.02.2018 р. о 12.00 
год. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва Ясельський 
A.M.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя А.М. Ясельський

Печерський районний суд м. Києва викликає Ярошовця Данила Миколайовича, що зареє-
стрований за адресою: вул. Драйзера, буд. 9-В, кв. 107, м. Київ, 02217, як відповідача та при-
ватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Пісаренко Марину Олександрів-
ну, що знаходиться за адресою: вул. Німецька, буд. 4, кв. 22, м. Київ, 03150, як третю осо-
бу по цивільній справі за позовом Приходи Ігоря Зіновійовича до Ярошовця Данила Мико-
лайовича, Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Писаренко Мари-
ни Олександрівни про розірвання договору купівлі-продажу та внесення змін до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, яке призначено на 26 лютого 2018 року о 10 год. 
00 хвилин і відбудеться за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 413, під головуванням 
судді Соколова О.М.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин або неповідомлен-
ня суду про причини неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності на підставі наявних 
в справі доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 128 ЦПК України з опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Суддя О.М. Соколов
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Замовник Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків КП «Житлоінвестбуд-УКБ».
2. Місце знаходження забудови – вул. Сім’ї Сосніних, 4-а у Святошинському районі міста Києва.
3. Характеристика забудови – проектом «Будівництво багатоповерхових житлових будинків (коригування) на вул. Сім’ї Сосніних, 

4-а у Святошинському районі міста Києва» передбачено коригування та завершення будівництва житлового комплексу, що склада-
ється з трьох житлових будинків з підземними паркінгами та вбудованими нежитловими приміщеннями.

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 об’єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) ССЗ і не входить до «Переліку видів діяль-
ності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку», згідно з постановою КМУ № 808 від 28.08.2013 р. Технічні та тех-
нологічні дані – Будівництво житлового комплексу, який складається з трьох 25-поверхових житлових будинків з нежитловими при-
міщеннями на першому поверсі, 2 трансформаторні підстанції, підземні паркінги.

4. Соціально-економічна необхідність – забезпечення житлом населення.
5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
- площа ділянки – 1,7368 га;
- теплозабезпечення – приєднання до теплових мереж (теплові навантаження – 6200 кВт);
- кількість води – 1046,26 м3/добу, приєднання до водопровідних мереж;
- при будівництві – максимально можлива одночасна робота 8 одиниць вантажного транспорту і 2-х зварювальних постів. Потре-

ба в інших ресурсах — від існуючих інженерних комунікацій відповідно до ТУ.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) — орендний транспорт.
7. Екологічні та інші обмеження – приземні концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати 0.1 ГДКмр для населе-

них місць.
Дотримання інсоляції, забезпечення захисту від шуму і шкідливих впливів для прилеглої забудови.
8. Еколого-інженерна підготовка і захист території — обумовленість вибору фундаментних рішень, які б забезпечували безпеч-

ність експлуатації забудови.
Охорона грунту забезпечується вертикальним плануванням і системою дощової каналізації.
9. Можливий вплив запроектованої діяльності на навколишнє середовище:
- клімат і мікроклімат – не впливає;
-  повітряне середовище – згідно проведених розрахунків кількості забруднюючих речовин — об’єкт не підлягає постановці на дер-

жавний облік. Викиди в атмосферне повітря по всіх забруднюючих речовинах нижче 0,1ГДК населених місць, що відповідає нор-
мативним вимогам;

- водне середовище – джерелом водопостачання комплексу є водопровідні мережі міста.
Об’єкт забезпечений системою господарсько-побутової каналізації.
Скидання стічних вод від забудови буде відповідати вимогам «Правил приймання стічних вод у Київську міську каналізацію»  

№ 1879 від 12.10.11 р.;
- грунт – охорона грунту забезпечується вертикальним плануванням і системою дощової каналізації. Вплив — в межах норматив-

них вимог;
- рослинний світ — в межах нормативних вимог;
- тваринний світ та заповідні об’єкти – вилучення особливо цінних земель немає. Шляхів міграції тварин і птахів не спостерігаєть-

ся, видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги, не відзначено, територій перспективних до створення заповідників немає;
- соціальне середовище — забезпечення житлом населення;
- навколишнє техногенне середовище — не впливає.
10. Відходи виробництва — нових видів відходів не утворюються. Впроваджено систему поводження з відходами.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС — в обсязі за вимогами ДБНА2.2-1-2003.
12. Участь громадськості — публікація Заяви про наміри через 3МІ.
01601, Київ-30, вул. Володимирська, 42, КП «Житлоінвестбуд-УКБ», тел.590-02-60

На розгляді Кремінського районного суду Луганської об-
ласті (головуючий суддя Безкровний І.Г.) знаходиться кримі-
нальне провадження № 1-кп/414/211/2017 (ЄУН 433/605/17) 
за обвинуваченням Грєбєнщікова Андрія Анатолійовича, 
01.06.1976 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, по якому здійснюєть-
ся спеціальне судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викли-
кається Кремінським районним судом Луганської області у 
судове засідання у зазначеному кримінальному проваджен-
ні, яке відбудеться 21 лютого 2018 року о 10.00 годині у за-
лі судових засідань Кремінського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Кремінна, площа 
Красна, 5.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи належним чином. У разі неявки обвинуваченого кри-
мінальне провадження буде розглядатися за його відсутнос-
ті в порядку спеціального судового провадження на підставі 
ст. ст. 2971, 323 КПК України.

Суддя І.Г. Безкровний

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні  
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луган-
ської області перебуває кримінальне провадження стосов-
но Скорнякова Віктора Степановича, 17.09.1955 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке здійснюється за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Обвинувачений Скорняков Віктор Степанович зареєстро-
ваний за адресою: м. Луганськ, квартал Мирний, 17/193.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Скорнякова Вікто-
ра Степановича в судове засідання, яке відбудеться 22 лю-
того 2018 року о 15 годині 00 хвилин за адресою суду: Лу-
ганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією 
суддів у складі: головуючого судді Старікової М.М., суддів 
Шевченко О.В., Коваленко Н.В.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Пащенка Юрія Олексійовича, 21.05.1961 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Перво-
майськ, кв. 60 років СРСР, буд. 9, кв. 52, за матеріалами кри-
мінального провадження № 425/1486/17, 1-кп\425\266\17, 
на підставі обвинувального акта відносно Пащенка Ю.О. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Пащенку Ю.О. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 23 люто-
го 2018 року о 09 год. 15 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 розгля-
нуто за його відсутності.

Суддя Я.М. Синянська

В провадженні Старобільського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 1-кп/431/39/2018 стосовно Крупіцького Анатолія Федо-
ровича, 02.05.1973 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
285-3 КК України, яке здійснюється за відсутності обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Крупіцький Анатолій Федорович зареє-
стрований за адресою: Хмельницька область, Дунаєвець-
кий район, с. Миньківці, вул. Щорса, 2.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Старобільський 
районний суд Луганської області викликає Крупіцького 
Анатолія Федоровича в судове засідання, яке відбудеться 
23 лютого 2018 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засі-
дань Старобільського районного суду Луганської області 
за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Ми-
ру, 38-А.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією 
суддів у складі: головуючого судді Березка О.М., судді Ко-
лядова В.Ю., судді Олійник С.В.

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (майна)  

ПАТ «БАНК КАМБІО»
Номер лота: F31GL11116
Короткий опис активів 
в лоті

Права вимоги за кредитними 
договорами (кредити фізич-
них осіб у кількості 1 182 шт.)  

Електронна адреса  
для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) 23.02.2018 р.

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)

Вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація що-
до лота

http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/ 
22-kambio/33078-asset-sell-
id-151186

Подільський районний суд м. Києва викликає як 
обвинувачену Бєлоглазову Ірину Костянтинівну, 
15.06.1954 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшо-
вицька, 26-Б, кв. 4) у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 14 лютого 2018 року о 16 
год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя О.О. Павленко

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає як обвинувачену Домнікову Марію Вікторівну, 
02.11.1983 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севас-
топольська, буд. 41/5, кв. 91) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 14 лютого 2018 ро-
ку о 16 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя О.О. Павленко

Подільський районний суд м. Києва викликає як 
обвинуваченого Бондаренка Анатолія Анатолійови-
ча, 22.02.1974 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, смт Чорноморське, вул. Кі-
рова, 19) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 14 лютого 2018 року о 16 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя О.О. Павленко

Подільський районний суд м. Києва викликає  
як обвинуваченого Бахарєва Костянтина Михайло-
вича, 20.10.1972 року народження (останнє відоме 
місце проживання: 95034, вул. Куйбишева, 4, кв. 10,  
м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у су-
дове засідання, яке відбудеться 14 лютого 2018 року 
о 17 год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під 
головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя П.Л. Отвіновський

Подільський районний суд м. Києва викликає як 
обвинувачену Кулєшову Оксану Ігорівну, 06.11.1980 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Дмитрієва, 4, м. Ялта, АР Крим) у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 
14 лютого 2018 року о 17 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 
під головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя П.Л. Отвіновський

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 13 
годині 00 хвилин 12 лютого 2018 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 601, обвинуваченого Пальчука Валерія Васи-
льовича, 27 квітня 1958 року народження, в рамках 
кримінального провадження № 42016010000000283, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 16 грудня 2016 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Є.О. Мартинов

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Фаріну Нелю Юріївну, 
15.02.1967 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002769 відносно Фаріної Нелі Юріїв-
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судовий 
розгляд відбудеться 14.02.2018 р. о 10.00 год. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Кола-
са, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський A.M.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя А.М. Ясельський

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (Банк)  
оголошує відкритий тендерний відбір партнерів-фінансових компаній  

для продажу частини кредитного портфелю Банку.
Основні параметри кредитного портфелю, який планується до продажу:
• позичальник: клієнт корпоративного бізнесу Банку;
• кредитні продукти: кредитна лінія;
• корзина кредитів: 1 шт.;
•  сума боргових вимог до продажу: 3,1 млн дол. США (плюс сума нарахованих процентів та можливих штрафних санкцій 
на момент продажу кредитів);

• загальна заставна вартість забезпечення – 39 млн грн;
•  забезпечення: нерухоме майно, обладнання, транспортні засоби, товари в обороті виробничих комплексів, нерухоме май-
но (адмінбудівля) фізичних осіб, рухоме майно фізичних осіб, корпоративні права. Місцезнаходження: Чернігівська об-
ласть.

• ціна продажу: не нижче ринкової вартості.
Вимоги до учасників тендеру:
• наявність власного сплаченого капіталу;
• активність роботи на ринку боргових вимог (відступлення/продаж/факторинг прав вимоги);
• відсутність репутаційних ризиків;
• відсутність розпочатої процедури банкрутства або ліквідації.
Перелік документів, що має надати до Банку зацікавлений учасник тендеру:
1. Комерційна пропозиція.
2. Копія установчих/реєстраційних документів (статуту, засновницького договору).
3. Виписка і витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4. Копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (з додатками).
5. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (у т.ч. щодо надання послуг фак-

торингу).
6. Копії документів, що підтверджують повноваження представника фінансової установи-учасника на укладення договорів 

між компанією та Банком (рішення вищого органу, накази, довіреність, контракт тощо).
Після надання учасниками своїх комерційних пропозицій Банк проводить відбір та індивідуальні переговори з перемож-

цем тендеру. Визначення переможця проводиться Банком на основі наступних критеріїв: (а) цінової пропозиції та (б) наявнос-
ті/відсутності змін до шаблону договору з продажу боргових вимог за кредитними договорами.

Банк залишає за собою право відмовити учаснику у співпраці і не розголошувати причини даної відмови.
Умови конфіденційності: інформація, надана учасниками, буде розглядатися як комерційна і повністю конфіденційна. 

Отримані дані не будуть опубліковані і не будуть використані Банком для інших цілей, окрім як проведення даного відбору. 
Учасники в період проведення відбору і після його закінчення зобов’язані дотримуватися конфіденційності у наданій їм Бан-
ком інформації і не передавати її третім особам.

У разі необхідності ознайомитись з інформацією та документами щодо частини кредитного портфелю Банку, який плану-
ється до продажу, прохання звертатися до центрального офісу Банку: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75. Контактна особа: 
Маєвський А., Антонюк І., тел.: (044) 4956561, вн.1308, 1087.

Для участі в тендері просимо учасників надати свої тендерні пропозиції до 10.00 год. 7 лютого 2018 року шляхом доставки 
в центральний офіс Банку: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75.

Державне агентство резерву 
України 

оголошує аукціон 
з реалізації дихальних апаратів ручних силіко-
нових, концентраторів кисневих, марлі та вати 
медичної, комплексів рентгенівської діагности-
ки палатних (пересувних).

Аукціон відбудеться 28 лютого 2018 р.  
о 15:00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за 
проведення аукціону: Горошко І.Я. (235-17-42), 
Холодило О.В. (235-60-87).

Детальна інформація про умови проведен-
ня аукціону розміщена на офіційному веб-сайті 
Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Загальними зборами учасників (про-
токол № 1 від 29.01.2018 р.) прийнято рі-
шення про ліквідацію спільного ав-
тотранспортного підприємства 
«Конст ЛТД» (код ЄДРПОУ 00482045).

Головою ліквідаційної комісії призна-
чено генерального директора спільного 
автотранспортного підприємства «Конст 
ЛТД» Новокшонова Сергія Якимовича. 
Вимоги кредиторів до спільного авто-
транспортного підприємства «Конст ЛТД» 
приймаються протягом двох місяців з дня 
опублікування цього оголошення за адре-
сою: 68600, Україна, Одеська обл., м. Із-
маїл, вул. Краснофлотська, 28.

У провадженні Броварського міськрайон-
ного суду Київської області перебуває ци-
вільна справа за позовом Лисенко Оксани 
Вікторівни до Лисенка Дмитра Васильовича, 
третя особа: Орган опіки та піклування Бро-
варської міської ради Київської області про 
позбавлення батьківських прав.

Суд викликає як відповідача по даній 
справі Лисенка Дмитра Васильовича, остан-
нє відоме місце реєстрації: вул. Я. Мудрого, 
буд. 90, кв. 41, м. Бровари, Київська область.

Розгляд справи відбудеться о 10 год. 00 
хв. 22 лютого 2018 року в залі суду за адре-
сою: м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, 
каб. 213.

У випадку неявки відповідача справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя Н.М. Петришин

Кам’янець-Подільський міськрайонний 
суд повідомляє, що 20 лютого 2018 року 
о 14 год. 45 хв. та о 15 год. 15 хв. в примі-
щенні суду м. Кам’янця-Подільського по 
вулиці Шевченка, 29, кабінет № 5 будуть 
слухатись цивільні справи за позовом 
ПАТ КБ «Приват Банк» до Вівчара Василя 
Євгеновича, Юркова Василя Васильовича  
про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

В судове засідання викликаються від-
повідачі.

У разі неявки відповідачів справа буде 
розглянута за їх відсутності.

Суддя В.В. Семенюк

Кремінський районний суд Луганської 
області, що розташований за адресою: 
Луганська область, м. Кремінна, вул. Ті-
това, 5, викликає Назаренко Юлію Іванів-
ну та Рябініна Валентина Івановича як об-
винувачених в судове засідання по кримі-
нальному провадженню № 414/1899/15-к, 
провадження № 1-кп/414/7/2018 стосов-
но Назаренко Юлії Іванівни та Рябініна 
Валентина Івановича, обвинувачених за  
ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 22 
лютого 2018 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Є.М. Акулов
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ
(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ)

УКРАЇНА
ДРУГИЙ ПРОЕКТ З ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (ППЕ-2)
Позика №: 8462-UA
Назва завдання:  КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ЩОДО ІНТЕГРАЦІЇ  

ДО ENTSO-E.
Номер завдання: ПАКЕТ UE/ 11
Уряд України отримав спільну позику від Міжнародного банку рекон-

струкції та розвитку (МБРР) та Фонду чистих технологій в сумі 378,425 млн. 
дол. США, що рівноцінна вартості Другого проекту з передачі електроенер-
гії (далі — Проект), та має намір використати частину цих кредитних коштів 
для здійснення платежів за консультаційним контрактом.

Консультаційні послуги компанії («Послуги») включають в себе такі за-
вдання:

Завдання 1. Підготовка до підписання угод між системними операторами:
✓  Підготовка повного переліку необхідних документів для підписання 

угод між системними операторами у порядку, передбаченому вимога-
ми Каталогу заходів.

✓  Забезпечення Замовника шаблонами документів (для кожного доку-
мента згідно з переліком необхідних документів)  для угод між систем-
ними операторами.

✓  Перевірка фінальних документів (тільки англійською), які будуть підго-
товлені Укренерго для підписання.

Завдання 2. Проведення трьох навчальних семінарів з виконання правил 
диспетчеризації, прийнятих у ENTSO-E:

Навчальні семінари тривалістю дві доби кожний, та мають на увазі від-
відування системних операторів – членів ENTSO-E, їх  диспетчерських цен-
трів, навчальні та імітаційні заходи, а також обмін досвідом з експертами з 
різних відповідних напрямків (диспетчеризація, експлуатація та планування).

✓  Семінар №1 «Обмін досвідом між системними операторами з питань 
диспетчеризації». 

✓  Семінар №2 «Детальне опрацювання показників безпеки, надзвичайних 
заходів та забезпечення частоти потужності».

✓  Семінар №3 «Детальне опрацювання операційного планування, управ-
ління перевантаженнями і обмін інформацією».

Завдання 3. Допомога в розробці Технічного завдання (ТЗ) з розши-
рення функціональних можливостей існуючого програмного забезпечення 
для аналізу та моделювання режимів електроенергетичної системи (Power 
Factory — генерація, передача, розподіл та аналіз промислових систем) з ме-
тою успішної синхронізації з ENTSO-E:

✓  отримання важливих даних для формування вимог щодо розробки не-
обхідної функціональності,

✓  формулювання всіх необхідних процедур та функціональних ліній но-
вого модулю, таких як внутрішні функції та інтерфейси, необхідні 
для інтеграції розширеного програмного забезпечення  в існуюче IT-
середовище,

✓  розробка проекту Технічного завдання для розширення функціональ-
них можливостей існуючого програмного забезпечення.

Наразі ДП «НЕК «Укренерго» запрошує правомочні консалтингові фірми 
(«Консультанти») висловити свою зацікавленість у наданні Послуг. Зацікав-
лені консультанти мають надати інформацію, яка  підтверджує їхню кваліфі-
кацію для виконання зазначених Послуг.

Критерії попереднього відбору:
Фірми або об’єднання фірм повинні мати досвід роботи за подібними 

проектами, а саме:
1. Бажано мати попередній досвід роботи в енергетичному секторі Укра-

їни або СНД;
2. Бажано, щоб провідна фірма або член консорціуму мали досвід в ана-

логічних проектах з консультування з питань диспетчеризації інших систем-
них операторів щодо забезпечення вимог Каталогу заходів, що фінансували-
ся міжнародними фінансовими організаціями, за останні три роки;

3. Бажано мати попередній досвід організації навчальних семінарів з пи-
тань диспетчеризації та експлуатації електроенергетичних мереж;

4. Бажано мати відповідний досвід реінжинірингу диспетчерської функції 
системного оператора для дотримання вимог Каталогу заходів.

5. Необхідно, щоб Консультант призначив групу експертів з належною 
кваліфікацією з метою якісного надання послуг у встановлений термін та 
в межах бюджету.

Передбачається, що група Консультанта буде складатися з наступних екс-
пертів, включаючи місцевого консультанта (за необхідністю):

—  Експерт з технічних питань (щонайменше 7 років відповідного профе-
сіонального досвіду);

—  Експерт з юридичних питань (щонайменше 7 років відповідного про-
фесіонального досвіду);

—  Експерт з функціонального дизайну (програмного забезпечення) (що-
найменше 5 років відповідного професіонального досвіду).

В доповнення до вищезазначеного, група Консультанта повинна мати ро-
сійськомовних/україномовних експертів або перекладача з належним досві-
дом роботи у галузі. 

Вимоги до подання.
Зацікавлені фірми запрошуються до висловлення зацікавленості з на-

ступними документами:
a. стислий опис фірми/об’єднання, включаючи відомості про фірму, 

структуру та персонал;
b. інформація щодо аналогічного досвіду та завдань фірми/об’єднання за 

останні сім років, які конкретно відносяться до поставлених завдань (макси-
мум 7 посилань);

c. заповнена контактна форма.
Звертаємо увагу зацікавлених консультантів на пункт 1.9 Принципів та 

правил закупівель товарів, робіт та послуг МБРР: Вибір і Найм Консультан-
тів за Позиками МБРР, кредитами та грантами МАР, січень 2011 (перегляну-
тий липень 2014) («Вказівки для Консультантів»), який формулює політику 
МБРР по відношенню до конфлікту інтересів.

Консультанти можуть об’єднуватись з іншими фірмами у формі спільно-
го підприємства або субпідрядних організацій для підвищення кваліфікації.

Консультант буде вибраний відповідно до процедур, визначених у Прин-
ципах та правилах закупівель товарів, робіт та послуг МБРР: Вибір і Найм 
Консультантів за Позиками МБРР за методом вибору за кваліфікацією.

Зацікавлені консультанти мають змогу отримати додаткову інформацію в 
офісі за нижченаведеною адресою з 8:00 до 17:00 за київським часом.

Висловлення зацікавленості мають бути надіслані на електрону адресу: 
procurement_office@ua.energy не пізніше ніж 21 лютого 2018 року. Вислов-
лення зацікавленості не повинно перевищувати 30 сторінок.

Важлива примітка: Висловлення зацікавленості має бути надіслане одним 
файлом (у форматі PDF або MS Word). Тільки за умови, якщо допустимий 
розмір файлу перевищує 5 МБ, консультант може розбити висловлення за-
цікавленості на кілька файлів. 

Висловлення зацікавленості має бути англійською мовою. Переклад на 
російську мову бажаний.

ДП «НЕК «Укренерго»
Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, 01032
Контактна особа: п. Лисих В.В.
Начальник відділу організації міжнародних закупівель
procurement_office@ua.energy 
тел.: +38 044 238 30 14
         +38 044 238 31 35
         +38 044 238 35 16

ВЕРХОВНИЙ СУД
УХВАЛА

 01.02.2018                  Київ   Пз/9901/8/18
820/6514/17  

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:   судді-доповідача Коваленко Н.В., суддів 
Анцупової Т.О., Гімона М.М., Стародуба О.П, Кравчука В.М., розглянувши матеріали зразкової справи за позовом Ко-
лодяжного Василя Григоровича до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області про визна-
ння протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії, 

УСТАНОВИВ:
23 січня 2018 року до Верховного Суду надійшло подання судді Харківського окружного адміністративного суду 

Спірідонова М.О. разом з матеріалами адміністративної справи №820/6514/17 про розгляд цієї типової справи Верхо-
вним Судом як зразкової справи. До подання додано матеріали інших типових справ.

Дослідивши матеріали поданих справ, суд установив, що вони мають ознаки типової справи  відповідно до поло-
жень пункту 21 статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України, а саме: відповідачем у них є один і той самий 
суб’єкт владних повноважень (його відокремлені структурні підрозділи), спір виник з аналогічних підстав, у відноси-
нах, що регулюються одними нормами права, позивачами заявлено аналогічні вимоги.

Так, ознаками типової справи, в якій може бути ухвалено рішення цієї зразкової справи, є такі:
1) позивач: пенсіонер органів внутрішніх справ; фізична особа, якій призначено пенсію згідно з Законом України 

«Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ»;
2) відповідач: суб’єкт владних повноважень – територіальний орган Пенсійного фонду України, на обліку якого сто-

їть позивач та який здійснює виплату пенсії позивачу;
3) предмет спору: бездіяльність відповідача щодо перерахунку та виплати пенсії пенсіонеру органів внутрішніх 

справ з 01 січня 2016 року згідно із Законом України від 23 грудня 2015 року №900-VIII «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ Укра-
їни та членів їх сімей», статтею 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб», постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 988 «Про грошове забез-
печення поліцейських Національної поліції», на підставі наданих відповідними органами/особою-пенсіонером довідок 
про розмір грошового забезпечення з дотриманням Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповід-
но до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45.

У цій зразковій справі позивач Колодяжний Василь Григорович просить суд:
1)   визнати бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області щодо здійснен-

ня перерахунку та виплати Колодяжному Василю Григоровичу пенсії з 01 січня 2016 року як пенсіонеру органів вну-
трішніх справ згідно із Законом України від 23 грудня 2015 року №900-VIII «Про внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів 
їх сімей», статтею 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких ін-
ших осіб», постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 988 «Про грошове забезпечення по-
ліцейських Національної поліції», на підставі наданої довідки про грошове забезпечення від 19.06.2017 № 100/34759-
2003016137 для перерахунку пенсій з урахуванням грошового забезпечення поліцейських;

2)   зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області здійснити перерахунок та ви-
плату пенсії Колодяжному Василю Григоровичу з 01 січня 2016 року як пенсіонеру органів внутрішніх справ згідно із 
Законом України від 23 грудня 2015 року № 900-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечен-
ня гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їх сімей», статтею 63 
Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної 
поліції», на підставі наданої довідки про грошове забезпечення від 19.06.2017 № 100/34759-2003016137 для перера-
хунку пенсій з урахуванням грошового забезпечення поліцейських.

Відповідачем у цій справі є Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області, яке розташоване за 
адресою: пл. Свободи, 5, м. Харків, 5, 61022, Держпром, 3 під’їзд, 2 поверх, код ЄДРПОУ 14099344.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що 29 грудня 2015 року набув чинності Закон України від 23 грудня 
2015 року № 900-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захис-
ту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їх сімей». Цим Законом внесено зміни до статті 63 
Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», а саме стат-
тю 63 доповнено новою частиною такого змісту: «Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу орга-
нів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цьо-
го Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у роз-
мірах, встановлених законодавством для поліцейських».

Ліквідаційна комісія Міністерства внутрішніх справ України розглянула лист Пенсійного фонду України від 
31.03.2017 № 1519/03 щодо перерахунку пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ 
(міліції), призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб», та за результатами розгляду розробила співвідношення посад і звань працівників міліції та полі-
ції. Крім того, надала показники середніх розмірів грошового забезпечення поліцейських, визначені з урахуванням по-
ділу за спеціальними званнями, передбаченими статтею 80 Закону України «Про Національну поліцію».

На підставі отриманих списків від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Ліквіда-
ційна комісія ГУ МВС України у Харківській області підготувала та надіслала до Головного управління Пенсійного фон-
ду України в Харківській області довідку про розмір грошового забезпечення позивача від 19.06.2017 № 100/34759-
2003016137. 

Відповідач у цій зразковій справі не здійснює перерахунку та виплати пенсії Колодяжному Василю Григоровичу з 
посиланням на те, що Пенсійним фондом України сформовано потребу в бюджетних коштах, необхідних для здій-
снення перерахунку пенсій. Виплату перерахованої пенсії Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харків-
ській області буде забезпечено після виділення додаткових коштів з Державного бюджету України. 

Відповідно до вимог частини п’ятої статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України Верховний Суд вирі-
шує зразкові справи за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених ці-
єю статтею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України справи щодо оскар-
ження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначен-
ня, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, 
виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних 
виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг суд розглядає за правилами спрощеного позовного про-
вадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Відповідно до частини другої статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України  справи, визначені части-
ною першою цієї статті, суд розглядає у строк не більше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, передбачені частиною третьою статті 291 Кодек-
су адміністративного судочинства України, якою встановлено, що при ухваленні рішення у типовій справі, яка відпові-
дає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати 
правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Керуючись статтями 257– 263, 290 Кодексу адміністративного судочинства України, 
УХВАЛИВ:
1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за позовом Колодяжного Василя Григоровича до Го-

ловного управління Пенсійного фонду України в Харківській області про визнання протиправною бездіяльності та 
зобов’язання вчинити певні дії.

2. Призначити розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п’яти 
суддів на 15 лютого 2018 року в приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029, без повідо-
млення учасників справи.

3. Роз’яснити відповідачу його право на подання відзиву на позовну заяву та доказів, які підтверджують обставини, 
на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і 
доданих до нього доказів позивачу, протягом п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

4. Роз’яснити позивачу його право на подання до суду відповіді на відзив та документів, що підтверджують наді-
слання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів відповідачу, протягом п’ятнадцяти днів з дня відкрит-
тя провадження у справі. 

5. Роз’яснити відповідачу його право на подання до суду заперечень проти відповіді на відзив і документів, що під-
тверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до нього доказів позивачу, протягом п’ятнадцяти днів з дня 
відкриття провадження у справі.

6. Повідомити сторони, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення та пояснення повинні 
відповідати вимогам частин другої–четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України.

7. Повідомити сторони, що інформацію у справі, яка розглядається, учасники справи можуть отримати за адресою 
на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

8. Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій справі на офіційному веб-порталі судової влади 
України, а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.

9. Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважається, що всі заінтересовані особи належним чином 
повідомлені про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає, за винятком оскарження відкрит-
тя провадження у справі з порушенням правил підсудності. Ухвала про відкриття провадження у справі з порушенням 
правил підсудності може бути оскаржена до Великої Палати Верховного Суду протягом п’ятнадцяти днів з дня її по-
становлення та набирає законної сили після її перегляду в апеляційному порядку або після закінчення строку на апе-
ляційне оскарження.

Суддя-доповідач Н.В. Коваленко
Судді  Т.О. Анцупова, М.М. Гімон, О.П. Стародуб,  В.М. Кравчук

Печерський районний суд м. Києва ви-
кликає Миронову Ірину Володимирівну, яка 
зареєстрована за адресою: вул. Шота Рус-
тавелі, 22, кв. 5, м. Київ, 01023, як відпові-
дачку по цивільній справі за позовом Яр-
моша Олексія Ігоровича до Миронової Іри-
ни Володимирівни про стягнення коштів, 
яке призначено на 26 лютого 2018 року об 
11 год. 30 хвилин і відбудеться за адресою:  
м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 413, під го-
ловуванням судді Соколова О. М.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове 
засідання без поважних причин або непові-
домлення суду про причини неявки, справу 
буде розглянуто за вашої відсутності на під-
ставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно 
до ч. 9 ст. 128 ЦПК України з опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідачка 
вважається повідомленою про час та місце 
розгляду справи.

Криничанський районний суд Дніпро-
петровської обл. (адреса суду: 53200, 
Дніпропетровська обл., смт Кринички, 
вул.Виконкомівська, 17) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

28.02.2018 о 10:00 до Аліханян 
Арамаіс Русланович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 52396, Дніпро-
петровська обл., Криничанський р-н, 
с.Суворовське, вул. Горянська, буд. 
24) справа № 178/1554/17, суддя Ліс-
няк В. В.

28.02.2018 о 10:00 до Небосенко Окса-
на Володимирівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 52306, Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Одарівка, вул.Що-
рса, буд. 48) справа № 178/1552/17, суд-
дя Лісняк В. В.

У разі неявки відповідача у призначе-
ний час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за йо-
го відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України. З опубліку-
ванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання. 

Подільський районний суд м. Киє   -
ва викликає як обвинуваченого Лука-
чова Станіслава Олеговича, 04.01.1980 
року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 14 люто-
го 2018 року о 16 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При 
собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального прова-
дження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 
21, зал № 5, каб. 28 під головуванням 
судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до су-
ду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя О.О. Павленко

Криничанський районний суд 
Дніпропетровської обл. (адреса су-
ду: 53200, Дніпропетровська обл.,  
смт Кринички, вул. Виконкомів-
ська, 17) повідомляє,  що по цивіль-
ній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк»:

29.01.2018 до Мерзлов Мико-
ла Олександрович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 52331, Дніпро-
петровська обл., Криничанський р-н,  
с. Дружба, вул. Садова, буд.  9) спра-
ва № 178/1550/17, суддя Лісняк В. В.

29.01.2018 до Геращенко Віта-
лій Олександрович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 52370, Дніпро-
петровська обл., Криничанський 
р-н, с. Гуляйполе, вул.Централь-
на, буд. 52) справа № 178/1544/17,  
суддя Лісняк В. В.

29.01.2018 до Чайка Лідія Дми-
трівна (останнє відоме місце реє-
страції: 52323, Дніпропетровська 
обл., Криничанський р-н, с. Теплів-
ка, вул. 40 років Перемоги, буд. 25) 
справа № 178/1555/17, суддя Ліс-
няк В. В.

було ухвалено заочне рішення, 
позовні вимоги задоволені повніс-
тю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відпо-
відачу по справі, що заочне рішен-
ня може бути переглянуто шля-
хом подання заяви протягом деся-
ти днів з дня опублікування цього 
оголошення.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 59 859  

Загальний тираж за січень 344 160

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

-10..-15
-2..3 -10..-15

-2..3

-5..-10
-2..3

0..-5
3..8

-5..-10
-2..3

Туристів рахують 
за мобільним 
критерієм

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

МОНІТОРИНГ. Другий рік поспіль Херсонська обласна 
державна адміністрація та один з національних мобіль-
них операторів тісно співпрацюють у дослідженні турист-
ських потоків краю. Так, за не персоніфікованими аналі-
тичними даними цього оператора, торік область відвіда-
ло 2,8 мільйона абонентів компанії (не враховуючи да-
них інших абонентів мобільних операторів), що на 22% 
більше, ніж позаторік. Найбільше відвідувачів з Дніпропе-
тровської, Київської, Миколаївської, Запорізької, Одесь-
кої, Харківської, Вінницької, Хмельницької, Львівської, 
Житомирської областей.

Не персоніфіковані інформаційні відомості мобільного 
оператора дають змогу проаналізувати структуру та якість 
туристських потоків — як внутрішніх, так і зовнішніх, сфор-
мувати на майбутній сезон актуальні туристичні пропозиції, 
запровадити нові продукти, а також визначити вектори ре-
кламно-іміджевої промоційної кампанії туристичних продук-
тів, напрями сталого розвитку галузі.

У напрямі міжнародного туризму до першої п’ятірки кра-
їн-відвідувачів Херсонщини торік увійшли Естонія, Білорусь, 
США, Німеччина і Туреччина. Керівництво області враховує 
ці дані у веденні перемовин щодо налагодження міжнарод-
ного авіасполучення з авіакомпанією «Белавіа» (Білорусь) 
та міжнародним аеропортом «Даламан» (Туреччина), а та-
кож внутрішніх рейсів з містами Львів та Харків.

Щодо курортних районів області (Генічеський, Голоприс-
танський, Каланчацький та Скадовський), то їх відвідало 
1,98 мільйона абонентів, що на 54% більше, ніж у 2016 ро-
ці. Це свідчить про підвищення якості надання послуг, що в 
свою чергу забезпечує збільшення надходжень від сплати 
туристичного збору та збільшення надходження до місце-
вих бюджетів.

До речі, Херсонщина торік увійшла до топ-5 областей за 
найбільшими обсягами надходжень від сплати туристично-
го збору, що надійшли до місцевих бюджетів. У лідерах та-
кож Київ, Львівська, Одеська та Івано-Франківська області. 
І сьогодні Херсонщина справді є одним з найперспективні-
ших місць для відпочинку в Україні, з інфраструктурою та ін-
дустрією гостинності, що активно розвиваються.

ФОТОФАКТ
ВИЗНАННЯ. Міжнародна боксер-

ська асоціація визнала українського 
чемпіона світу і Європи Олександра 
Хижняка найкращим боксером світу 
2017 року незалежно від вагових ка-
тегорій. Нагородження нашого тала-
новитого співвітчизника відбулося під 
час Всесвітнього боксерського фору-
му в Сочі. «Надзвичайно приємно бу-
ти на цьому форумі, серед найкращих 
боксерів світу. Дуже приємно пред-
ставляти саме свою країну не лише 
в цьому залі, а й на різних рингах по 
всьому світу», — зазначив 22-річний 
полтавець у промові, яку він виголо-
сив рідною мовою. Олександр подяку-
вав своєму батькові-тренерові, вітчиз-
няній федерації, українській к оманді 
за постійну підтримку і допомогу. «Дя-
кую всім, хто вважає мене гідним цієї 
нагороди. Моя головна мета — наго-
рода Олімпійських ігор, і я зроблю все 
від себе можливе, аби якомога краще 
підготуватися до ліцензійного чемпі-
онату світу 2019 року та здобути пе-
репустку на Олімпіаду Т окіо-2020», — 
пообіцяв спортсмен. 

Варто зазначити, що сімома рока-
ми раніше найкращим боксером пла-
нети ставав Олександр Усик, який од-
ним з перших привітав Олександра 
Хижняка з визнанням. 

Новий вінницький дитсадок 
прийме 360 малят

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ДІТИ. 5 лютого у Вінниці 
розпочав роботу комуналь-
ний заклад дошкільної освіти 
№20, який назвали «ДзВІН-
ка» — дзвінкоголоса вінниць-
ка дитина. Новий дитсадок 
розрахований на 360 малят, 
він повністю сучасний. При-
міщення утеплене і відпові-
дає найновішим стандартам. 
У ньому, крім ігрових кімнат, 
спалень, роздягалень, є му-
зична і спортивна зали, ка-
бінет практичного психолога, 
медичний кабінет, новітній 
харчоблок, пральня. У дворі 
завершують створювати 12 
ігрових майданчиків з тіньо-

вими навісами та 2 спортив-
них. Виховуватимуть малят 
майже 70 працівників.

За інвестиційною угодою 
з міською владою збудував 
дошкільний заклад інвестор, 
вклавши в нього 45 мільйо-
нів гривень. А з міського бю-
джету використали 2,9 міль-
йона гривень на створення в 
закладі затишку і комплек-
тацію необхідним обладнан-
ням та інвентарем. Загаль-
на його площа — 3,6 тисячі 
квадратних метрів. 

Відкриття дошкільного 
освітнього закладу важливе 
для обласного центру. «За-
безпечити дітям високоякіс-
ну освіту та виховання — 
справа честі», — перекона-

ний Вінницький міський го-
лова Сергій Моргунов. Він 
зазначив, що торік відкри-
ли заклад дошкільної осві-
ти в мікрорайоні Академіч-
ному, в якому тепер вихову-
ють 224 дитини. 

Загалом за останні 10 ро-
ків у місті спорудили 8 нових 
дитсадків, будують ще чоти-
ри. «Є програма уряду і чіт-
ка позиція Прем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана що-
до ліквідації черги у дитячих 
садках до 2020 року. За на-
шими підрахунками з огля-
ду на демографічну ситуа-
цію в місті, якщо відкриємо 
4 дитсадки, то до 2020 року 
фактично ліквідуємо чергу. 
Вона може бути за рахунок 

тих, хто приїхав, — це менш 
як 100 місць. Але над цим 
питанням працюємо, адже, 
крім будівництва нових са-
дочків, створюємо додаткові 
групи в наявних», — сказав 
міський голова.

Загалом в області поліп-
шуються умови виховання ді-
тей. За словами заступника 
голови облдержадміністра-
ції Ігоря Івасюка, протягом 
трьох років на Вінниччині від-
крили 35 дитсадків на 2789 
місць. Завдяки цьому (що 
теж важливо) створили май-
же 300 робочих місць для пе-
дагогічних працівників. Про-
тягом цього року в області 
планують відкрити ще 13 за-
кладів дошкільної освіти.
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На малій батьківщині 
вшанували Леоніда Жаботинського

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. З нагоди 80-річ-
чя із дня народження у сели-
щі Краснопілля Сумської об-
ласті вшанували пам’ять ви-
датного земляка Леоніда 
Жаботинського — дворазо-
вого олімпійського чемпіона 
з важкої атлетики, чемпіона 
світу і Європи, володаря 17 
світових рекордів.

Наприкінці січня 1938 ро-
ку в сім’ї сільського коваля 
із села Успенка, що нині вхо-
дить до складу смт Красно-
пілля, побачив світ хлопчик, 
якому судилося стати най-
сильнішою людиною пла-
нети. Саме Леонід Жабо-
тинський був прапоронос-
цем збірної на закритті літ-
ніх Олімпіад у Токіо 1964-го 
та Мехіко 1968 років.

За словами голови Крас-
нопільської районної ради Ві-
талія Савоненка, на вшану-
вання пам’яті людини-леген-
ди депутати райради ухва-
лили рішення назвати одну з 
вулиць районного центру йо-
го іменем, а біля успенського 
клубу посаджено сквер імені 
Леоніда Жаботинського: тут 
будуть зона відпочинку, май-
данчик з вуличними тренаже-

рами, кімната спортивної сла-
ви, яка стане музеєм.

Днями на базі Краснопіль-
ської центральної районної 
бібліотеки провели відкри-
тий урок, присвячений важ-
коатлету. Наголошували, що 
Краснопільщина — батьків-
щина й інших майстрів спор-
ту. У всьому світі відомі імена 
заслуженого тренера України 
колишнього наставника ки-

ївського «Динамо» і збірної 
України з футболу Михайла 
Фоменка, олімпійських чем-
піонок з біатлону сестер Віти і 
Валі Семеренко та інших.

Леонід Жаботинський усе 
життя виступав за армійські 
клуби — запорізький, київ-
ський, одеський. В одному з 
останніх інтерв’ю він сказав: 
«Я українець, і всі свої пере-
моги присвятив Україні».

Найсильніша людина  планети — 
приклад для багатьох поколінь  
земляків


