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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАРГОТ ВАЛЬСТРЬОМ:
«Санкції ЄС мають  

бути доти, доки 
незмінними 

залишаються 
причини для їх 

запровадження».

Чужа війна ламала 
наші долі

СПОМИН. Президент Петро Порошенко взяв участь в уро-
чистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бо-
йових дій на території інших держав та з нагоди відзначення 
29-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан.

За останні 50 років у різних куточках планети спалахува-
ли війни та воєнні конфлікти різної інтенсивності, і в більшос-
ті з них брали участь і наші співвітчизники-українці — на дого-
ду імперським амбіціям колишнього СРСР. Для нас, українців, 
найважчим підсумком афганської війни стали загибель побра-
тимів, солдатів і офіцерів, зламані долі молодих людей, гірко-
та споминів про бої та втрати, констатував Петро Порошенко. 
160 тисяч українців пройшли те пекло. І загартувалися в ньо-
му. Там народилося бойове братерство. Майже кожен четвер-
тий серед загиблих був українцем — понад 3300 людей, пові-
домляє департамент прес-служби АП.

Як Президент і Верховний Головнокомандувач ЗСУ Петро 
Порошенко пообіцяв завжди підтримувати ініціативи громад-
ського руху ветеранів бойових дій, спрямовані на збереження 
традицій військового братерства й консолідацію суспільства.

321
громадянин України за кордоном торік 

вийшов на волю з-під варти завдяки 
сприянню українських консулів  

ТЕНДЕНЦІЯ. Темпи зростання вартості продукції АПК в 2017 
та на початку 2018 року високі, проте значна державна 
фінансова підтримка підприємств має посприяти 
насиченню ринку і зниженню цін

Як продукти харчування 
зробити дешевшими?

Міністр закордонних справ Королівства Швеція  
про відповідальність РФ за конфлікт на сході України 
та анексію Криму 

5 6
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Фахівці Мінсоцполітики 
переконані, що ІІ рівень 
пенсійної системи — 
накопичувальний — 
запрацює в Україні вчасно

АКТУАЛЬНО

Академік Володимир Горбулін 
про виклики і ризики  
для України у 2018-му  
і в більш віддаленій 
перспективі
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У фундамент економіки закладено оптимізм
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр презентував план дій уряду на поточний рік  
і виокремив головні показники за результатами 2017-го

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

«Презентую результа-
ти роботи Кабінету Мі-

ністрів у 2017 році. Фунда-
мент економічного зростан-

ня закладено. Також розка-
жу про подальші дії уряду 
Гройсмана в 2018 році», — ця 
фраза з’явилася на сторінці 
Прем’єр-міністра у Facebook 
за кілька хвилин до того, як 
Володимир Гройсман зайшов 

до зали засідань уряду.  Гла-
ва уряду розпочинав із того, 
що чудово обізнаний зі ста-
ном справ у країні і що кожен 
громадянин краще за нього 
знає, яким був минулий рік. 
Позитивом 2017-го Прем’єр 

вважає збереження динамі-
ки зростання економіки й по-
чаток фундаментальних змін 
у різних галузях держави — 
від системи державних фі-
нансів, економічних регуля-
цій та оподаткування бізнесу 

до соціальної сфери — осві-
ти, медицини, пенсійної сис-
теми. «Я знаю, що проблем 
достатньо, але ми маємо бу-
ти готовими їх подола-
ти», — продовжив гла-
ва уряду. 2
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Антюфєєва Володимира Юрійовича, 19.02.1951 р.н., що 
обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, 
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України для розгляду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим роз-
слідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління проце-
суального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, Го-
ловної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Солошенка Ю. І. про здійснення спеціального досудово-
го розслідування по кримінальному провадженню №42017000000001126 від 11.04.2017 року в судове засідання, яке відбу-
деться о 14.30 годині 22 лютого 2018 року в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
М. Тимошенка, 2-Є, кабінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 
139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захис-
ника – статтею 324 КПК України, потерпілого – статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх 
представників – статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта – статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Золочівський районний суд Львівської обл. (адреса суду: 80700, Львівська обл., м. Золочів, Сковороди, 5) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

19.02.2018 о 15:30 до Бєлоусов Валерій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 80703, Львівська обл., м. Зо-
лочів, вул. Крилова, буд. 27а, кв. 17) справа № 445/2153/16-ц, суддя Сивак В. М.

19.02.2018 о 14:15 до Регета Володимир-Андрій Романович (останнє відоме місце реєстрації: 80732, Львівська обл., Зо-
лочівський р-н, с. Велика Вільшаниця, вул. Заріччя, буд. 26) справа № 445/490/17, суддя Сивак В. М.

19.02.2018 о 14:00 до Василів Світлана Петрівна (останнє відоме місце реєстрації: 80744, Львівська обл., Золочівський 
р-н, с. Підлипці, вул. Шкільна, буд. 1) справа № 445/2052/16-ц, суддя Сивак В. М.

26.02.2018 о 15:00 до Карпляк Олег Богданович (останнє відоме місце реєстрації: 80703, Львівська область, м. Золочів, 
вул. Пушкіна, буд. 2, кв.1) справа № 445/1943/15-ц, суддя Сивак В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його від-
сутності 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.

Згідно з протоколом № 6-02-18 Загальних зборів учасників ТОВ 
«Оптопрайм» від 06.02.2018 р. прийнято рішення щодо припинення То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Оптопрайм» (49044, Дніпро-
петровська обл., м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, будинок 11, код ЄД-
ПРОУ 41049409) шляхом його ліквідації у добровільному порядку. Лік-
відатором призначено Абдулмуслімову Хаву Ібрагімхаліловну. Заяви 
кредиторів приймаються протягом двох місяців від дня публікації да-
ного оголошення.

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвинуваченого Новіко-
ва Олексія Івановича, 24.09.1985 року народження, проживаючого за адресою:  
с. Труженка Володарського району Донецької області, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 23 лютого 2018 року о 14.00 год. у залі судових засідань 
№401, вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький, по кримінальному про-
вадженню за обвинуваченням Новікова О. І. у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Новікова Олексія Івановича на вказане судове засідання 
обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо повідомити причини 
неможливості прибуття в судове засідання.

Суддя С. М. Льон

Краматорський міський суд Доне-
цької області (84000, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21) 12.03.2018 
р. о 14.00 год. розглядає криміналь-
ну справу за обвинуваченням Лисен-
ка Івана Костянтиновича за ст. 110 ч. 2 
КК України. Явка обвинуваченого в су-
дове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Втрачений  паспорт  
громадянина Украіни  

серія МН 740774,  
виданий Фрунзенським  
РВХМУУМВС України  

в Харківській області 1.04.2005 
на ім’я Четвертак  
Тетяни Юріївни, 

вважати  недійсним  
з 18.01.2018 р.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

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

Номер лота: F11GL12445-F11GL12446
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними  

договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 02.04.2018
Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону) /електронного 
аукціону по кожному лоту вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/33772-asset- 
sell-id-153519

Ленінський районний суд м. Кіровограда викли-
кає обвинуваченого Кіма Станіслава Федоровича, 
23.05.1966 року народження, проживаючого за адре-
сою: вул. Хвойна, 60-а, м. Дніпро, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 23 лютого 2018 року о 14.00 
год. у залі судових засідань №401, вул. Велика Перспек-
тивна, 40, м. Кропивницький, по кримінальному прова-
дженню за обвинуваченням Кіма С. Ф. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 
КК України.

Явка обвинуваченого Кіма Станіслава Федоровича 
на вказане судове засідання обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду просимо повідомити причини 
неможливості прибуття в судове засідання.

Суддя C. M. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викли-
кає обвинуваченого Борисова Андрія Олександрови-
ча, 27.11.1984 року народження, проживаючого за адре-
сою: проспект Будівельників, 54, кв. 19, м. Маріуполь До-
нецької області, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 23 лютого 2018 року о 14.00 год. у залі судових за-
сідань №401, вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропив-
ницький, по кримінальному провадженню за обвинува-
ченням Борисова А.О. у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146,  
ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Борисова Андрія Олександрови-
ча на вказане судове засідання обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитись до суду просимо повідомити причини не-
можливості прибуття в судове засідання.

Суддя С. М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда ви-
кликає обвинуваченого Біркова Івана Олеговича, 
02.11.1979 року народження, проживаючого за адре-
сою: вул. Краснополянська, 5, м. Донецьк, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 23 лютого 
2018 року о 14.00 год. у залі судових засідань №401, 
вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький,  
по кримінальному провадженню за обвинуваченням 
Біркова І. О. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Біркова Івана Олеговича на 
вказане судове засідання обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду просимо повідомити причини 
неможливості прибуття в судове засідання.

Суддя С. М. Льон

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 лютого 2018 р. № 63 
Київ

Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 

для здійснення заходів із забезпечення 
вітчизняного виробництва вугільної 

продукції та подальшого реформування  
державного сектору вугільної промисловості

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет 
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бю-
джеті для здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугіль-
ної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної про-
мисловості, що додається.

 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 63

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному  
бюджеті для здійснення заходів із забезпечення  

вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого  
реформування державного сектору вугільної промисловості

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті за програмою «Здійснення заходів із забезпечення ві-
тчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування дер-
жавного сектору вугільної промисловості» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконав-
цем бюджетної програми є Міненерговугілля.

Одержувачами бюджетних коштів є вугледобувні підприємства державної 
форми власності або господарські товариства з видобутку вугілля, 100 відсо-
тків акцій яких належать державі (далі — вугледобувні підприємства).

Одержувачем бюджетних коштів не може бути вугледобувне підприємство, 
яке визнано в установленому порядку банкрутом, стосовно якого порушено 
справу про банкрутство чи яке перебуває в стадії ліквідації, крім вугледобувних 
підприємств, щодо яких введено процедуру розпорядження майном.

Бюджетні кошти спрямовуються вугледобувним підприємствам на безпово-
ротній основі.

3. Метою бюджетної програми є задоволення потреби галузей економіки у 
відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:
1) забезпечення вітчизняного виробництва товарної вугільної продукції шля-

хом оплати праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою за-
робітної плати, у тому числі на погашення заборгованості із заробітної плати;

2) здійснення заходів із технічного переоснащення та модернізації вугледо-
бувних підприємств у сумі не менш як 30 відсотків загального обсягу асигну-
вань за бюджетною програмою, у тому числі на фінансування інвестиційних 
проектів вугільної галузі для модернізації та технічного переоснащення шахт, 
відібраних на конкурсній основі у 2017 році з урахуванням результатів держав-
ної експертизи, проведеної Міненерговугіллям відповідно до статті 15 Закону 
України «Про інвестиційну діяльність».

5. Заходи із технічного переоснащення та модернізації вугледобувних під-
приємств затверджуються Міненерговугіллям за погодженням з Мінфіном, 
крім фінансування інвестиційних проектів вугільної галузі для модернізації та 
технічного переоснащення шахт, відібраних на конкурсній основі у 2017 році з 
урахуванням результатів державної експертизи, проведеної Міненерговугіллям 
відповідно до статті 15 Закону України «Про інвестиційну діяльність».

6. Погашення заборгованості із заробітної плати працівникам та обов’язкових 
платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, без урахування штрафів і пе-
ні здійснюється відповідно до інвентаризації, що проводиться вугледобувними 
підприємствами, результати якої подаються Міненерговугіллю, яке:

1) затверджує розподіл обсягу бюджетних асигнувань у розрізі вугледобув-
них підприємств;

2) перераховує бюджетні кошти вугледобувним підприємствам на окремі ра-
хунки, відкриті в органах Казначейства.

Якщо сума виділених бюджетних коштів є меншою, ніж обсяг заборгова-
ності із заробітної плати працівникам та обов’язкових платежів, пов’язаних з 
виплатою заробітної плати, Міненерговугілля розподіляє бюджетні кошти між 
вугледобувними підприємствами пропорційно визначеній заборгованості у тих 
періодах, в яких є заборгованість працівникам.

7. З метою визначення обсягу бюджетних коштів, необхідного для частково-
го покриття витрат, що включаються до собівартості товарної вугільної продук-
ції, вугледобувні підприємства готують з урахуванням розроблених Міненерго-
вугіллям методичних рекомендацій прогнозовані техніко-економічні показники 
діяльності та план заходів, які спрямовані на поліпшення показників з вироб-
ництва та зниження витрат товарної вугільної продукції, і подають їх на розгляд 
Міненерговугіллю в установленому ним порядку.

8. Міненерговугілля:
1) розподіляє та затверджує в установленому порядку обсяги бюджетних 

коштів між вугледобувними підприємствами, якщо вартість товарної вугіль-
ної продукції за прогнозованими цінами не покриває прогнозованих витрат, що 
включаються до її собівартості, та з урахуванням того, що вони не можуть пе-
ревищувати стовідсоткового покриття прогнозованих збитків вугледобувного 
підприємства;

2) затверджує кожному вугледобувному підприємству окремі прогнозні що-
місячні показники їх діяльності в установленому Міненерговугіллям порядку, 
а саме:

обсяг видобутку рядового вугілля;
обсяг, вартість та витрати із собівартості товарної вугільної продукції.
Затверджений обсяг видобутку рядового вугілля та товарної вугільної про-

дукції може коригуватися або уточнюватися:
у зв’язку з техногенними аваріями із зупинкою виробництва не менш як на 

п’ять робочих днів;
у разі потрапляння очисного вибою до зони гірничо-геологічного порушен-

ня, що призводить до зниження якості вугілля, яке видобувається;
у разі несвоєчасного введення в дію очисних вибоїв, зокрема у зв’язку із 

затримкою виготовлення чи постачання необхідного гірничошахтного облад-
нання;

у разі передачі шахти для підготовки до ліквідації;
3) визначає для кожного вугледобувного підприємства з урахуванням пла-

ну заходів, зазначеного у пункті 7 цього Порядку, щомісячні показники, а саме:
прогнозовану вартість товарної вугільної продукції виходячи з її асортимен-

ту, показників якості та прогнозованої ціни. Прогнозовані ціни на сортове вугіл-
ля, вугілля для коксування, а також вугілля для теплових електростанцій та ін-
ших споживачів визначаються виходячи з цін для кінцевого споживача відпо-
відно до договорів про продаж вугілля;

прогнозовані витрати, що включаються до собівартості товарної вугільної 
продукції, без урахування адміністративних витрат та витрат на збут, а також 
сум амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що придба-
ні за рахунок бюджетних коштів. Такі витрати розраховуються вугледобувними 
підприємствами відповідно до галузевих методичних рекомендацій з обліку ви-
трат на виробництво продукції, затверджених Міненерговугіллям.

Обсяг прогнозованих збитків визначається як різниця між прогнозованими 
витратами та прогнозованою вартістю товарної вугільної продукції.

9. Річний або місячний обсяг бюджетних коштів на 1 гривню прогнозованих 
збитків вугледобувних підприємств визначається за такою формулою:

P = Bi : Zi,
де Bi — річний або місячний обсяг бюджетних коштів відповідно до розпису 

державного бюджету, тис. гривень;
Zi — загальний обсяг прогнозованих збитків на рік або відповідний місяць, 

тис. гривень.
10. Обсяг бюджетних коштів для окремого вугледобувного підприємства ви-

значається за такою формулою:
R1,2,3 = P x Z1,2,3,

де Z1,2,3 — обсяг прогнозованих збитків вугледобувного підприємства, 
тис. гривень.

11. Затверджений відповідно до підпункту 1 пункту 8 цього Порядку обсяг 
бюджетних коштів підлягає коригуванню:

за умови, що вугледобувне підприємство отримало позитивний результат 
наростаючим підсумком від виробництва товарної вугільної продукції з ураху-
ванням одержаних бюджетних коштів;

у разі перевищення обсягу прогнозованих збитків від виробництва готової 
товарної вугільної продукції за результатами діяльності вугледобувного підпри-
ємства, крім вугледобувних підприємств, що видобувають вугілля на пластах 
крутого падіння, наростаючим підсумком за звітний квартал, шляхом зменшен-
ня виділення бюджетних коштів на 0,1 відсотка за кожний відсоток перевищен-
ня у наступних трьох місяцях за місяцем подання звітності.

У наступних кварталах державна підтримка вугледобувним підприємствам 
може бути відновлена до запланованих обсягів за умови неперевищення нарос-
таючим підсумком показника збитків від виробництва товарної вугільної про-
дукції;

у разі передачі шахти для підготовки до ліквідації або на ліквідацію.
У разі прийняття рішення про ліквідацію шахти Міненерговугілля здійснює 

перегляд прогнозованих показників та перерозподіл затвердженого обсягу бю-
джетних коштів у розрізі вугледобувних підприємств у межах обсягу, передба-
ченого у державному бюджеті на відповідний рік. Розрахунок збільшення обся-
гу бюджетних асигнувань на ліквідацію шахт та соціальну підтримку працівни-
ків шахт, що вивільняються у зв’язку з їх ліквідацією, здійснюється під час фор-
мування бюджетного запиту на наступний рік за програмою «Ліквідація збитко-
вих вугледобувних та вуглепереробних підприємств».

Коригування обсягу бюджетних коштів не здійснюється, якщо план вироб-
ництва товарної вугільної продукції не виконано з об’єктивних причин, зокрема 
у зв’язку із зупинкою виробництва не менш як на п’ять робочих днів.

12. Міненерговугілля:
перераховує бюджетні кошти вугледобувним підприємствам на окремі ра-

хунки, відкриті в органах Казначейства, із зазначенням напрямів їх використан-
ня, у тому числі у платіжних дорученнях;

подає не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним, Мінфіну звіт про ви-
користання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном, на підста-
ві звітів, поданих вугледобувними підприємствами;

складає та подає щокварталу до 25 числа наступного місяця Мінфіну звіт 
про використання бюджетних коштів у розрізі напрямів їх використання та вуг-
ледобувних підприємств.

13. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійсню-
ється в установленому законом порядку.

14. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах 
Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, прово-
дяться в установленому законодавством порядку.

15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використан-
ня бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витра-
чанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

СПРАВА «ВІКТОР НАЗАРЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF VIKTOR NAZARENKO v. UKRAINE)

(Заява № 18656/13)

Стислий виклад рішення від 3 жовтня 2017 року
У лютому 2011 року у справі заявника Довгинцівський районний суд м. Кри-

вого Рогу постановив перерахувати його пенсію у зв’язку зі збільшенням серед-
ньої заробітної плати в країні з часу його виходу на пенсію. Справу було розгля-
нуто в порядку письмового провадження. У листопаді судом першої інстанції 
заявника було повідомлено про оскарження цього рішення в апеляційному по-
рядку. Згодом він звернувся до Дніпропетровського апеляційного адміністра-
тивного суду з проханням повідомити його про дату судового засідання, проте 
відповіді так і не отримав.

У лютому 2013 року заявник отримав копію постанови апеляційного суду від 
26 червня 2012 року про скасування ухваленого на його користь рішення су-
ду першої інстанції.

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявник 
скаржився на порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини та осново-
положних свобод (далі – Конвенція) під час провадження його справи в апеля-
ційному суді. Зокрема, заявник стверджував, що його не було повідомлено про 
апеляційне провадження у його справі.

Розглянувши скаргу заявника, Європейський суд вказав, що у наявних ма-
теріалах справи відсутні будь-які обҐрунтування та докази отримання заявни-
ком копій апеляційної скарги чи ухвали суду про відкриття апеляційного прова-
дження. Європейський суд вказав, що відповідно до вимог національного про-
цесуального законодавства сторони у справі мають бути поінформовані про 
основні процесуальні дії та забезпечені процесуальними документами суду. 
Крім того, Європейський суд зазначив, що докази відправлення кореспонден-
ції до суду мають надаватися відповідною стороною і зберігатися у матеріалах 
судової справи. Європейський суд дійшов висновку, що заявника не було на-
лежним чином повідомлено про апеляційну скаргу, а тому він був позбавлений 
можливості надати у відповідь свої коментарі. Європейський суд констатував 
порушення пункту 1 статті 6 Конвенції з огляду на недотримання у справі заяв-
ника принципу процесуальної рівності сторін.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу оста-

точного відповідно до пункту 2 статті 4 Конвенції, держава-відповідач повинна 
сплатити заявнику 1000 (одну тисячу) євро відшкодування моральної шкоди та 
додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись; ця сума має бу-
ти конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день 
здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального 
банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсотко-
ві пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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ВЕРХОВНИЙ СУД
УХВАЛА

2 лютого 2018 року                                                    м. Київ                                                                                     Пз/9901/1/18
                            802/2196/17-а

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:
судді-доповідача – Мороз Л. Л.,
суддів – Берназюка Я. О., Бучик А. Ю., Гімона М. М., Гриціва М. І.,
розглянувши подання судді Вінницького окружного адміністративного суду Дмитришеної Р.М. про розгляд Верховним Судом як 

зразкової справи типової справи №802/2196/17-а за позовом Особа 1 до Ліквідаційної комісії Управління Міністерства внутрішніх 
справ України в Вінницькій області, третя особа на стороні відповідача без самостійних вимог на предмет спору — Головне управ-
ління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, про визнання бездіяльності неправомірною та зобов’язання вчинити дії, —

ВСТАНОВИВ:
10 січня 2018 року до Верховного Суду надійшли матеріали адміністративної справи №802/2196/17-а разом з поданням судді  

Вінницького окружного адміністративного суду Дмитришеної Р.М. про розгляд даної типової справи Верховним Судом як зразко-
вої справи.

Ухвалою Верховного Суду від 16 січня 2018 року з Вінницького окружного адміністративного суду витребувано матеріали типо-
вих справ, які надійшли до суду 23 січня 2018 року.

Дослідивши матеріали поданих справ, судом встановлено, що, зокрема справи №802/2441/17а та №802/2215/17а мають ознаки 
типової відповідно до положень 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 відносинах, 
що регулюються одними нормами права, позивачами заявлено аналогічні вимоги.

Ознаками даної типової справи є такі:
1) позивач — пенсіонер органів внутрішніх справ; фізична особа, якому призначено пенсію згідно з Законом України «Про пен-

сійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»;
2) відповідач — Ліквідаційна комісія Управління Міністерства внутрішніх справ України в Вінницькій області (вул.Театральна, 10, 

м. Вінниця, 21050);
3) третя особа — Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 

21000);
3) предмет спору: бездіяльність відповідача щодо нескладання нової довідки про розмір грошового забезпечення для перера-

хунку пенсії та ненаправлення її до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області; зобов’язання відповіда-
ча виготовити та направити до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області нову довідку про розмір гро-
шового забезпечення.

Так, у даній справі Особа 1 просить суд: 
-  визнати протиправною бездіяльність Ліквідаційної комісії Управління Міністерства внутрішніх справ України в Вінницькій об-

ласті щодо нескладання нової довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії Особа 1, Інформація 1, реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків Інформація 2 за формою, передбаченою Додатком №2 до Постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 13 лютого 2008 року №45 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно 
до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та внесення змін до  
Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року №393», з урахуванням змін в грошовому забезпеченні, передбачених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №988 та Постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопа-
да 2007 року №1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і началь-
ницького складу та деяких інших осіб», починаючи з 01 січня 2016 року, а також ненаправлення такої нової довідки до Головного 
управління Пенсійного фонду України в Вінницькій області для подальшого перерахунку пенсії;

- зобов’язати Ліквідаційну комісію Управління Міністерства внутрішніх справ України в Вінницькій області виготовити та напра-
вити до Головного управління Пенсійного фонду України в Вінницькій області нової довідки про розмір грошового забезпечення із 
зазначенням основних і додаткових видів грошового забезпечення в наступних розмірах: посадовий оклад – 2700,00 грн., оклад за 
військовим (спеціальним) званням підполковник поліції – 2200,00 грн., надбавка за стаж служби (40%) – 1960,00 грн., надбавка за 
виконання особливо важливих завдань 95% - 6517,00 грн., премія (55%) – 7357,35 грн., а всього – 20734,35 грн.;

- встановити судовий контроль за виконанням рішення суду шляхом зобов’язання Ліквідаційної комісії подати в установлений су-
дом термін, з моменту набрання рішенням законної сили, звіт про виконання рішення суду.

Відповідачем у справі є Ліквідаційна комісія Управління Міністерства внутрішніх справ України в Вінницькій області.
Позов умотивований тим, що  він є пенсіонером МВС України та йому призначено пенсію за вислугу років. На виконання ви-

мог законодавства, яким встановлені підстави для перерахування пенсійного забезпечення, Ліквідаційна комісія склала та пода-
ла до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області довідку №15205 про розмір грошового забезпечен-
ня для перерахунку пенсії, відповідно до змісту якої вона складена відповідно до статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпе-
чення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», Постанови Кабінету Міністрів від 15.11.2015 року №988, Наказу 
МВС від 06.04.2017 року №260, розмір грошового забезпечення за нормами, чинними на 01 січня 2016 року, за посадою займа-
ною ним на час звільнення із органів внутрішніх справ — старший слідчий в особливо важливих справах організаційно-методич-
ного відділу слідчого управління УМВС України у Вінницькій області відповідає посаді старший слідчий в ОВС та становить: посадо-
вий оклад – 2700,00 грн., оклад за військовим (спеціальним) званням підполковник поліції – 2200,00 грн., надбавка за стаж служ-
би (40%) – 1960,00 грн., надбавка за специфічні умови проходження служби (0%) - 0,00 грн., премія (2,32%) – 159,15 грн., а всьо-
го – 7019,15 грн. 

Зазначає, що у вказану довідку не включено всі види грошового забезпечення, які йому нараховувались під час проходження 
служби, а тому, на думку позивача, Ліквідаційна комісія не внесши до Довідки №13205 всі види грошового забезпечення та змен-
шивши розмір премії, створила передумови для їх неврахування під час перерахунку пенсії, чим порушила його конституційні пра-
ва та гарантії на належний соціальний захист.

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

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України справи щодо оскарження фізич-
ними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснен-
ня, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим дер-
жавним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, за-
хисту, пільг суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому 
провадженні).

За приписами частини другої статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України справи, визначені частиною 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 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України, якою встановлено, що при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у 
рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, ви-
кладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Керуючись статтями 263—267, 290 Кодексу адміністративного судочинства України, суд 
УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за позовом Особа 1 до Ліквідаційної комісії Управління Міністерства 
внутрішніх справ України в Вінницькій області, третя особа на стороні відповідача без самостійних вимог на предмет спору — Го-
ловне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, про визнання бездіяльності неправомірною та зобов’язання вчи-
нити дії.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п’яти суддів.
3. Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сторін на 26 лютого 2018 року в приміщенні суду за адресою: вул. 

Московська, 8, корпус 5, м. Київ, 01029.
4. Встановити відповідачу п’ятнадцятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали для: 1) подання відзиву на позовну заяву та 

доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документів, що підтверджують наді-
слання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу; 2) подання клопотання про розгляд справи у судовому засіданні, як-
що відповідач має намір взяти у ньому участь. 

5. Встановити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для: 1) подання до суду відповіді на відзив та 
документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів відповідачу; 2) подання клопотан-
ня про розгляд справи у судовому засіданні, якщо позивач має намір взяти у ньому участь.

6. Встановити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечень проти відповіді на 
відзив і документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до нього доказів позивачу.

7. Встановити третій особі триденний строк з дня отримання копії цієї ухвали – для подання суду пояснень щодо цього позову та 
документів, що підтверджують надіслання (надання) пояснень і доданих до нього доказів сторонам; десятиденний строк з дня отри-
мання відзиву відповідача – для подання суду своїх пояснень з приводу доводів відповідача і документів, що підтверджують наді-
слання (надання) пояснень і доданих до нього доказів сторонам. 

8. Повідомити учасників справи, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення та пояснення повинні від-
повідати вимогам частин другої—четвертої статті 162 КАС України.

9. Повідомити учасників справи, що письмові докази, які подаються до суду, повинні бути оформлені відповідно до вимог стат-
ті 94 КАС України, зокрема вони подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, а якщо для вирішення спору має 
значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чи-
ном, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема учасник справи підтверджує відповідність копії 
письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

10. Повідомити учасників справи, 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.

11. Повідомити учасників справи, що у разі невиконання процесуальних обов’язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покла-
дених судом на учасника судового процесу, зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з 
метою перешкоджання судочинству, суд, відповідно до статті 149 КАС України, може застосувати заходи процесуального примусу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.
 Головуючий суддя Л. Л. Мороз
 Судді Я. О. Берназюк, А. Ю. Бучик, М. М. Гімон, М. І. Гриців

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантних посад
ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР
інфекційних хвороб 1 ст.
нейрохірургії 1 ст.
медичної психології, психосоматичної медицини  
та психотерапії

1 ст.

філософії, біоетики та історії медицини 1 ст.
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ – ЛІКАР АБО ЛІКАР-ПСИХОЛОГ
загальної і медичної психології      1 ст.
ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР
дитячої хірургії                                                                                 1 ст.
фармакології  1 ст.
акушерства і гінекології №3  1 ст.
медичної психології, психосоматичної медицини  
та психотерапії

 1 ст.

філософії, біоетики та історії медицини  2 ст.
ПРОФЕСОР – ЛІКАР АБО ЛІКАР-ПСИХОЛОГ
загальної і медичної психології      0,25 ст.
ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
фізичного виховання і здоров’я 0,5 ст.
хірургії №4 1 ст.
біоорганічної та біологічної хімії 1 ст.
акушерства і гінекології №3 1 ст.
медичної психології, психосоматичної медицини  
та психотерапії

2 ст.

філософії, біоетики та історії медицини 8 ст.
медичної і біологічної фізики та інформатики 0,25 ст.
ДОЦЕНТ – ЛІКАР АБО ЛІКАР-ПСИХОЛОГ
загальної і медичної психології      3 ст.
ДОЦЕНТ – ПСИХОЛОГ
загальної і медичної психології                    2,5 ст.
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
внутрішньої медицини №4 1 ст.
анатомії людини 1 ст.
радіології та радіаційної медицини 1 ст.
ортопедичної стоматології 1,5 ст.
акушерства і гінекології №1 1 ст.
дитячої терапевтичної стоматології та профілактики  
стоматологічних захворювань

1 ст.

педіатрії №4 1 ст.
гігієни та екології №1 1 ст.
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії  
дитячого віку

2 ст.

епідеміології 1 ст.
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 1 ст.
нейрохірургії 1 ст.
внутрішньої медицини №1 1,5 ст.
медичної та загальної хімії 2 ст.
клінічної імунології та алергології з секцією медичної  
генетики

0,5 ст.

загальної хірургії №1 0,5 ст.
медичної психології, психосоматичної медицини  
та психотерапії

8,25 ст.

патофізіології 1 ст.
хірургії №3 0,5 ст.
 СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
латинської мови     1 ст.
патофізіології    1 ст.
філософії, біоетики та історії медицини   6,5 ст.
СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ – ПСИХОЛОГ
загальної і медичної психології              1 ст.
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
україністики 2 ст.
філософії, біоетики та історії медицини 5,75 ст.
ВИКЛАДАЧ – ПСИХОЛОГ
загальної і медичної психології            0,5 ст.
ВИКЛАДАЧ – ЛІКАР АБО ЛІКАР-ПСИХОЛОГ
загальної і медичної психології                             0,5 ст.
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НМУ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології 2 ст.
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології 1 ст.

 З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс та 
кваліфікаційними вимогами, можна ознайомитись у відділі кадрів  
т. 234-60-74.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі – 1 місяць з 
дня публікації оголошення. 

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 
01601, м. Київ-1, бульвар Т. Шевченка, 13.

НКРЕКП інформує про від-
криття провадження у справі  
№ 826/15937/17 за позовом ДП 
«Київгазенерджі» до НКРЕКП, про 
визнання протиправною та ска-
сування постанови НКРЕКП від 
21.09.2017 № 1156 «Про затвер-
дження Мінімальних стандартів 
та вимог до якості обслуговування 
споживачів та постачання природ-
ного газу», в частині, засідання у 
якій призначено на 26.02.2018 о 
14.15 в приміщенні Окружного ад-
міністративного суду м. Києва, за 
адресою: м. Київ, вул. Болбоча-
на Петра, 8, корпус 1, блок Б, зал  
№ 32.

Фрунзенський районний суд 
м. Харкова викликає Олейченка 
Олексія Вікторовича на судове за-
сідання, призначене на 21.02.2018 
р. о 09.00 за адресою: м. Харків, 
б-р Б. Хмельницького, 32/38, для 
участі у розгляді цивільної спра-
ви за позовом Єрмоленко Іри-
ни Олександрівни до Олейченка 
Олексія Вікторовича про стягнен-
ня боргу за договором позики. У 
разі неявки відповідача це оголо-
шення вважається належним по-
відомленням і справу буде розгля-
нуто за наявними у справі доказа-
ми. Відповідач у разі неявки з по-
важних причин зобов’язаний пові-
домити суд про ці причини.

Суддя О. В. Горпинич

Викликається як відповідач 
Пузан Федір Олександрович, 
21.07.1972 р.н. (останнє місце ре-
єстрації: м. Шостка, Сумська об-
ласть, вул. Марата, 30А/26) в су-
дове засідання, яке відбудеть-
ся 19 лютого 2018 року о 16.50 
год. в приміщенні міськрайонно-
го суду за адресою: м. Шостка, 
вул. Свободи, 63, каб. 11, у справі  
№ 2/589/469/18 (589/4236/17) за 
позовом Шалатонової-Єлінської 
Юлії Ігорівни до Пузана Федо-
ра Олександровича про визнання 
особи такою, що втратила пра-
во на користування жилим примі-
щенням.

Суддя О. П. Євдокімова

НКРЕКП інформує про від-
криття провадження у справі  
№ 826/15936/17 за позовом ПАТ 
«Київгаз» до НКРЕКП, про визнан-
ня протиправною та скасування 
постанови НКРЕКП від 21.09.2017 
№ 1156 «Про затвердження Міні-
мальних стандартів та вимог до 
якості обслуговування споживачів 
та постачання природного газу», в 
частині, засідання у якій призначе-
но на 27.02.2018 р. об 11.30 в при-
міщенні Окружного адміністра-
тивного суду м. Києва, за адре-
сою: м. Київ, вул. Велика Василь-
ківська, 81-А, зал № 133.

Садгірський районний суд м.Чернівці (адреса суду: 58007, 
Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Хотинська, 3) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

19.02.2018 о 10:00 до Зозуляк Василь Васильович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 58007, Чернівецька обл., м. Чер-
нівці, вул. Клубна, буд. 5) справа № 726/2124/17, суддя  
Байцар Л. В.

23.02.2018 о 14:00 до Швам Інна Вікторівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 58000, Чернівецька обл., м. Чернів-
ці, вул. Перемоги, буд. 31, кв. 2) справа № 726/2036/17,  
суддя Байцар Л. 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.

Болградський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 
68702, Одеська обл., м. Болград, вул. 25 Серпня, 192) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

19.02.2018 о 13:00 до Апостолов Олександр Геннадійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 68702, Одеська обл.,  
м. Болград, вул. Суворова, буд. 23) справа № 497/1810/17, 
суддя Кодінцева С. В.

19.02.2018 о 15:00 до Лапотанов Юрій Вячеславо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 67700, Одеська обл.,  
м. Болград, вул. Жовтнева, буд. 11) справа № 497/1813/17, 
суддя Кодінцева С. В.

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

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Дудіна Миколу Миколайовича, 28.10.1991 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, по обвинувально-
му акту, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42016220000001040 від 24.11.2016 ро-
ку, справа № 644/6463/17-к, провадження № 1-кп/644/638/17, в підготовче судове засідання, призначене на 
27 лютого 2018 року о 14 годині 30 хвилин, головуючий суддя Горчакова О. І. Судове засідання відбудеть-
ся в приміщенні суду за адресою: м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї П’ятирічки), 18 ( корпус № 2 суду), зал су-
дового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без участі Дудіна Миколи Миколайовича.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче 
судове засідання по якому здійснювалося спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачений Городовіченко Володимир Анатолійо-

вич, 09.11.1975 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушенні передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання в порядку спеціального 
судового провадження, яке відбудеться 12 березня 2018 
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Біловодського 
районного суду Луганської області за адресою: вул. Лу-
ганська, 30, смт Біловодськ Луганської області для учас-
ті в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя В. А. Карягіна

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченої

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинуваче-
ну Скнаріну Лілію Григорівну, 05.07.1972 року народжен-
ня, зареєстровану за адресою: Луганська область, м. Крас-
ний Луч, вул. П. Морозова, 2 А, за матеріалами криміналь-
ного провадження № 420/118/17, 1-кп/425/69/18 на під-
ставі обвинувального акта відносно Скнаріної Л. Г. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченій Скнаріній Л. Г. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 26 лютого 2018 
року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченої справу буде розгляну-
то за її відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинуваченого 
Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, 
пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального про-
вадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/23/18 на підставі обви-
нувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3  
ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, 
ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р. Є. необхідно прибути до су-
дового засідання, яке відбудеться 6 березня 2018 року о 14 
год. 00 хв. у 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 розгляну-
то за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Повістка про виклик
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження 
№ 22015060000000004 (справа № 1-кп/243/155/2018) за об-
винуваченням Єфімова Тараса Олеговича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачено-
го Єфімова Тараса Олеговича у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 7 березня 2018 року о 09.00 год. у залі судо-
вого засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забез-
печення його прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку перед-
баченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеці-
альне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Артемівським міськрайонним судом Донецької облас-
ті здійснюється спеціальне судове провадження за кри-
мінальним провадженням щодо Гнеся Романа Анатолі-
йовича, Штепи Олександра Сергійовича, Полякова Євге-
на Олександровича, Харитоненка Анатолія Олександро-
вича за скоєння кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, судовий розгляд якої 
відкладено на 10.30 годину 15 березня 2018 року.

У зв’язку з цим, обвинуваченим: Гнесь Роману Анато-
лійовичу, Штепа Олександру Сергійовичу, Полякову Єв-
гену Олександровичу, Харитоненку Анатолію Олексан-
дровичу необхідно з’явитись до зали судового засідан-
ня № 306 Артемівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: 84500, Донецька область, місто Бах-
мут, вулиця Миру, 5, 15 березня 2018 року о 10.30 годині.

Суддя О. М. Павленко

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду 
Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 
20) знаходиться кримінальне провадження відносно обвину-
ваченого Кіпки Володимира Анатолійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області від 4 травня 2017 року справу було призначено 
до судового розгляду на підставі обвинувального акта у кри-
мінальному провадженні відносно обвинуваченого Кіпки Во-
лодимира Анатолійовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке прово-
диться в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Кіпка В.А., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, Мар’їнський р-н, с. Луганське, ву-
лиця Ушакова, 54, викликається 15 березня 2018 р. о 13 го-
дині 00 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в судовому за-
сіданні.

Суддя І. І. Карабан

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах 
(аукціоні) з продажу прав вимоги АКБ «НОВИЙ» 

№ лота Найменування активу/стислий опис активу 
та забезпечення

F03GL12014 Право вимоги за кредитним договором  
№ 63294 від 05.05.2006

F03GL12015 Право вимоги за кредитним договором  
№ 97-07-Г від 23.07.2007

F03GL12016 Право вимоги за кредитним договором  
№ 53871 від 15.12.2005

F03GL12017 Право вимоги за кредитним договором  
№ 245915/К5 від 17.04.2015

F03GL12018 Право вимоги за кредитним договором  
№ 43472 від 23.11.2004

F03GL12019 Право вимоги за кредитним договором  
№ 53371 від 01.08.2005

F03GL12020 Право вимоги за кредитним договором  
№ 478607/05 від 22.03.2007

F03GL12021 Право вимоги за кредитним договором  
№ 53086 від 05.03.2005

F03GL12022 Право вимоги за кредитним договором  
№ 115508/05 від 24.01.2008

F03GL12023 Право вимоги за кредитним договором  
№ 123408/05 від 04.02.2008

F03GL12024 Право вимоги за кредитним договором  
№ 109-07-В від 16.08.2007

F03GL12025 Право вимоги за кредитним договором  
№ 3080508/05 від 08.08.2008

F03GL12026 Право вимоги за кредитним договором  
№ 1801607/05 від 02.11.2007

F03GL12027
Право вимоги за кредитним договором  
№ 2908/05 від 16.04.2008 та кредитним  
договором № 38-07-В від 27.03.2007

F03GL12028 Право вимоги за кредитним договором  
№ 894707/05 від 01.06.2007 

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. Умови про-
дажу: http://torgi.fg.gov.ua/sale/auc.php?ID=172466

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону 28.03.2018 р. Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: точний час початку про-
ведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 
по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-

мінальне провадження № 310/108/17 стосовно Кичигіна Олексія Миколайовича, 
19.04.1977 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування 
в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Кичигін Олексій Миколайович, зареє-
стрований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ялтинська, буд. 50, кв. 38, 
фактично мешкає в м. Ровеньки Антрацитівського району Луганської області.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Кичигіна Олексія Миколайовича в судове засідання, яке відбудеться 
16 березня 2018 року об 11.30 годині в залі судових засідань Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді  
Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Скрипника С. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Половин-

ки В. О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/23062/17 сто-
совно Солоп В’ячеслава Валерійовича, 25.03.1970 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Солоп В.В., зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. 
Переверзєва, 40/8, фактично мешкає: м. Луганськ, вул. Совєтська, 74/4.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Солоп В’ячеслава Валерійовича в підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 16 березня 2018 року о 14.30 год. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді  
Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Скрипник С. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області – судді Поло-

винки В.О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/18968/17 
стосовно Корнієвського Аркадія Юрійовича, 11.11.1969 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 437, ч. 1  
ст. 438, ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 146 КК України. Обвинувачений 
Корнієвський А.Ю., зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Перекопська, буд. 125.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Корнієвського Аркадія Юрійовича в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 14 березня 2018 року о 10.30 год. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді  
Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального судового 
провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-
мінальне провадження № 426/4975/2016-к стосовно Сороковенка Руслана Вікторови-
ча, 06.02.1980 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідуван-
ня в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Сороковенко Рус-
лан Вікторович, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Со-
вєтська, б. 4, кв. 83.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Сороковенка Руслана Вікторовича у підготовче судове засідання, яке 
розглядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 16 берез-
ня 2018 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді  
Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 426/7658/2017 стосовно Швачки Оксани Анатоліїв-
ни, 26.12.1980 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслі-
дування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Швачка 
Оксана Анатоліївна, зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
кв-л Героїв Сталінграда, б. 4, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Швачку Оксану Анатоліївну в судове засідання, яке відбу-
деться 15 березня 2018 року о 16.00 годині в залі судових засідань Сватівського-
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді  
Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрипника С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримі-

нальне провадження № 426/8734/2016-к стосовно Мануйлова Євгена Володимирови-
ча, 05.01.1967 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинуваче-
ний Мануйлов Євген Володимирович, зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, 1-й мікрорайон, б. 4, кв. 1.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Мануйлова Євгена Володимировича у підготовче судове засідання, яке 
розглядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 15 берез-
ня 2018 року о 12.00 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді  
Половинки В. О., суддів Попової О. М., Осіпенко Л. М.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області викликає обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 109 КК України Фука Євгена Михайловича, 
25.01.1984 року народження, який зареєстрований 
за адресою: місто Тернопіль, вул. Лесі Українки, 29, 
кв. 36 у судові засідання, які відбудуться 7 березня 
2018 року о 09 год. 00 хв., 19 березня 2018 року о 17 
год. 00 хв. у залі судових засідань Тернопільського 
міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, 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 Фука Є. М. у судо-
ве засідання, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя В. Є. Ломакін

Ліквідатор ДП «Криворізька автобаза №16 ВАТ «Криво-
ріжбудтранс» повідомляє про проведення других повторних 
торгів з реалізації майна банкрута. На відкриті торги вистав-
ляється нерухоме майно:

Лот №1:  одноповерхова будівля технічного боксу, загаль-
ною площею 2548,2 кв.м., збудована в 1965 році, розташова-
на за адресою: вул. Леоніда Бородича 7А, м.Кривий Ріг. Зе-
мельна ділянка площею 0,4873 гектарів, кадастровий номер 
1211000000:03:160:0124, цільове призначення – для обслу-
говування нежитлової будівлі. Право власності зареєстро-
вано за ДП «Криворізька автобаза №16 ВАТ «Криворіжбуд-
транс». 

Ціна продажу  знижена вдруге на 20% і складає  
388 926,08 грн. без ПДВ.

 Письмові заявки на участь у торгах приймаються  за по-
штовою адресою: а/с №143, м. Кривий Ріг, 50002.

Умови участі в відкритих торгах (аукціон) та порядок 
ознайомлення з майном – за тел. 096-64761755.

Торги відбудуться  12.03.2018 р. о 10.00 за адресою:  
м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 7.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/4979/2016-к стосовно Ткаченко Валентини Григорів-
ни, 13.12.1949 року народження, обвинуваченої у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Украї-
ни. Обвинувачена Ткаченко Валентина Григорівна, зареє-
стрована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. 
Сільгосп інститут, буд. 27, кв. 118.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Ткаченко Валентину 
Григорівну в підготовче судове засідання, яке розглядається в 
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 15 
березня 2018 року о 15.00 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М.,  
Юрченко С. О.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/8738/2016-к стосовно Малихіна Олександра Сергійо-
вича, 12.01.1981 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. 
Обвинувачений Малихін Олександр Сергійович, зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Пів-
денний, б. 4-а, кв. 76.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Малихіна Олексан-
дра Сергійовича в підготовче судове засідання, яке розгляда-
ється в порядку спеціального судового провадження та відбу-
деться 15 березня 2018 року на 14.00 годину в залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., 
Скрипника С. М.

Краматорський міський суд Донецької області (84300, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) розглядає кримінальне провадження № 234/14495/17 (провадження  
№ 1-кп/234/830/17) за обвинуваченням Скакуна Дениса Олеговича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України).

Викликається обвинувачений: Скакун Денис Олегович, 31.05.1989 року наро-
дження, уродженця м. Макіївка Донецької області, який проживає за адресою: 
м. Макіївка, 945 квартал, 4-15, на 27 лютого 2018 року о 09 годині 30 хвилин, для 
участі в судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського місь-
кого суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Маяковського, 21, каб. № 9.

Суддя А. О. Чернобай

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійсню-
ється спеціальне судове провадження за кримінальним провадженням 
щодо Літвінцева Олександра Володимировича, обвинуваченого за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, розгляд якого призначено на 13.00 год. 14.03.2018 р.

Обвинуваченому Літвінцеву Олександру Володимировичу необхідно 
з’явитись до каб. № 15 Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, вул. 
Європейська, 20, на 13.00 год. 14.03.2018 р.

Суддя В. А. Варибрус

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійснюється 
спеціальне судове провадження за кримінальним провадженням щодо Жи-
ліна Олександра Борисовича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України, су-
довий розгляд якого відкладено на 13.00 год. 28 лютого 2018 року.

Обвинуваченому Жиліну О. Б. необхідно з’явитись до зали судового за-
сідання № 6 Красноармійського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, 20, на 
13.00 год. 28 лютого 2018 року та на 10.00 год. 14 березня 2018 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Повістка про виклик в суд обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-

ті судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кримінальне про-
вадження № 426/7276/16-к стосовно Кокоткіної Оксани Сергіївни, 
11.06.1971 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвину-
вачена Кокоткіна О.С., зареєстрована за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, вул. Ленінградська, буд. 50.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Кокоткіну Оксану Сергіївну в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 15 березня 2018 року об 
11.00 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого 
судді Половинки В. О., суддів Юрченко C. O., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-

ті судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кримінальне прова-
дження № 426/19010/17 стосовно Апалькова Сергія Миколайовича, 
14.07.1979 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Апальков С. М., 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Ге-
роїв Сталінграда, буд. 2/248.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Апалькова Сергія Миколайовича 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться 14 березня 2018 року 
об 11.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого 
судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Попової О. М.

Державне підприємство «Український центр з 
питань сертифікації та захисту прав споживачів» 
(далі - ДП «УкрЦПСЗПС») (код ЄРПОУ 03363708) 
повідомляє, що згідно наказу Мінекономрозвит-
ку України від 06 лютого 2018 року № 139 «Про 
реорганізацію ДП «УкрЦПСЗПС» було прийня-
то рішення про реорганізацію ДП «УкрЦПСЗПС» 
шляхом приєднання до державного підприєм-
ства «Київський обласний науково-виробничий 
центр стандартизації, метрології та сертифіка-
ції». Свої вимоги кредитори заявляють шляхом 
надсилання листа до ДП «УкрЦПСЗПС» за адре-
сою: вул. Терьохіна, 8А, м. Київ, 04080 протягом 
трьох місяців з дати оприлюднення оголошення.

Старобільський районний суд Луганської обл. 
(адреса суду: 92700, Луганська обл., м. Старо-
більськ, вул. Пролетарська, 38 а) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться   19.02.2018 о 09:00 до Лепс Роман Юрі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 92700, 
Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Кірова, буд. 
236) справа № 431/5709/17, суддя Пелих О. О.

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



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. № 59984 

Загальний тираж за лютий 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 16 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

-4..-9
2..-3 -2..-7

2..-3

-2..-7
2..-3

2..-3
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2..-3
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У кептариках та із салбами   
СПАДЩИНА. Тернопільські студенти популяризують 
автентику  в календарях  

Микола ШОТ,  
«Урядовий кур’єр»

На Стрітення зима з вес-
ною зустрічається, а 

Тернопільщина нинішнього 
року — зі  столицею. Цього 
християнського свята в Киє-
ві репрезентуватимуть уже 
вдруге економічний, турис-
тичний та культурний по-
тенціал краю «Благословен-
не Тернопілля». Свою ви-
ставкову секцію облаштував 
тут і Тернопільський дер-
жавний медичний універси-
тет ім. Івана Горбачевсько-
го, де учасники масштабно-
го заходу мають змогу озна-
йомитися зокрема з продук-
цією його видавництва «Ук-
рмедкнига». Серед числен-
ної фахової літератури, ре-
кламних банерів зацікав-
лення викликає також на-
стільний перекидний ка-

лендар, кожен місяць якого 
прикрашають світлини іно-
земних та наших студен-
тів-медиків в українському 
вбранні. 

Календар набрав позитив-
ного розголосу чи не в усьо-
му світі. Адже світлини з 
нього з’явилися в соціаль-
них мережах, у деяких ЗМІ, 
а водночас і позитивні ко-
ментарі, поширення. На уні-
верситетському сайті навіть 
оголосили конкурс на най-
кращу фотографію, за яку 
можна було проголосувати. 
За словами прес-секретаря 
вишу Яніни Чайківської, про 
друковану продукцію спо-
чатку не йшлося. Багато іно-
земних студентів, крім здо-
буття медичних знань, праг-
нуть  більше знати й про 
українську культуру, побут, 
національне вбрання… По-
над рік тому в Тернополі ро-

дина Демкур створила при-
ватну етногалерею «Спа-
док». На її відкриття при-
йшли й студенти-інозем-
ці. Потім виник задум про-
вести фотосесію в автентич-
них українських строях. У 
«Спадку» почин підтрима-
ли. Охочих стати учасника-
ми проекту виявилося чи-
мало. До юнаків і дівчат із 
Єгипту, Гани, Нігерії, Ма-
рокко, Іраку долучилися й 
наші студенти та навіть де-
які викладачі університету. 
Майже сорок з них залюб-
ки творили образи в україн-
ській народній ноші. Серед 
іншого вдягали борщівські, 
буковинські, гуцульські со-
рочки, вбрання, притаман-
не Поділлю. Намітки, тер-
нові хустки, горбатки, сал-
би, молодіжні дзюмбарики 
прикрашали дівчат, хлоп-
ці ж приміряли кептарики, 

крайки, капелюхи, брилі то-
що. Доповнювали фотоком-
позицію ужиткові предмети 
побуту кінця ХІХ — почат-
ку ХХ ст., зокрема студент-
ки тримали глеки, збани, ін-
ші керамічні вироби, юнаки 
ж не могли не покрасувати-
ся з гуцульськими топірця-
ми чи навіть ціпами, а то й 
з бандурою. Автори світлин 
— добре знані в краї фото-
майстри Микола Василечко 
та Тарас Хлібович. Найкра-
щі зі знімків з чотирьох сту-
дентських фотосесій в укра-
їнському одязі й помістили 
у настільному календарі та 
окремих календариках.

І хоч друкована продук-
ція вийшла, по суті, вже на 
початку теперішнього міся-
ця, це не завадило отримати 
схвальні відгуки. Навпаки, 
спонукало до втілення нових 
цікавих задумів і проектів. 

ВАЛЕНТИНОВА ДОБА. 
Спростувати жартівливу при-
казку: «Не псуй каву цукром, а 
кохання — шлюбом!» учора ма-
ли змогу відчайдухи, які взяли 
участь у святкуванні Дня всіх за-
коханих у столичному Шоколад-
ному будиночку. Молодята, які 
цього дня  зареєструвалися  за 
допомогою проекту «Шлюб за 
Добу», отримали  документи осо-
бисто від заступника міністра юс-
тиції Олени Сукманової. Також 
на свято завітали  пари, котрі за-
реєстрували шлюб у день засну-
вання  проекту Міністерства юс-
тиції — 14 серпня 2016 року.

Загалом в Україні в День Свя-
того Валентина мали намір взя-
ти  шлюб понад 1800 пар, які за-
здалегідь подали заяви до орга-
нів РАЦСу. Очікуючи такого ажі-
отажу, Мін’юст запровадив акцію 
«Кохання поза часом»: усі зако-
хані мали змогу  навіть вночі по-
дати заяву у відділ державної ре-
єстрації актів цивільного стану та 
зареєструвати шлюб, якщо він 
був раніше призначений саме на 
цей день.

Батько олімпійця 
відкрив прес-центр   
у Миколаєві

Ганна РОМАШКО  
для «Урядового кур’єра»

УБОЛІВАЙМО ЗА НАШИХ! Осередок  висвітлення подій зи-
мових Олімпійських ігор-2018 запрацював у приміщенні Ми-
колаївської філії ПАТ «Національна суспільна телерадіоком-
панія України», а особливим гостем  презентації став Володи-
мир Абраменко — батько українського фристайліста, учасни-
ка Олімпійських ігор-2018, володаря малого Кришталевого гло-
буса з лижної акробатики сезону 2015-2016 років Олександра 
Абраменка, повідомляє офіційний сайт НОК.

В українській олімпійській збірній Олександр — єдиний 
представник Миколаївщини. Та якщо українці мають шанс ви-
грати медаль не в біатлоні, то, найімовірніше, її може здобу-
ти саме  Олександр Абраменко. Переможець Кубка світу 2016 
року весь минулий сезон пропустив через травму, однак цьо-
го сезону  вже потрапив на подіум Кубка світу. Фахівці назива-
ють його серед  претендентів на медаль. Ось тільки таких пре-
тендентів близько десяти, а медалей лише три. На попередній 
Олімпіаді в Сочі Абраменко став шостим. Як буде цього разу 
дізнаємося в неділю 18 лютого, коли відбудеться фінал у пові-
тряних акробатів.

Тим часом, за словами т.в.о. продюсера Миколаївської філії 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Федо-
ра Бондаря, прес-центр на період змагань стане платформою 
для комунікації спортивних журналістів, експертів, представни-
ків федерації зимових видів спорту.

Олімпійський майданчик на території телеканалу — це спіль-
ний  перегляд прямих трансляцій, обмін думками між уболіваль-
никами, отримання інформації щодо розвитку олімпійського 
спорту в Україні, коментарів від фахівців для представників ЗМІ.

У холі будівлі Миколаївської філії Суспільного встановлено 
два монітори для перегляду трансляцій Ігор. Також забезпечено 
wі-fі-доступ, телефонний зв’язок та зручні місця для роботи жур-
налістів і проведення брифінгів.

Крім того, у місцевій ранковій програмі «Новий день» тран-
слюються тематичні відеоматеріали про певні види зимового 
спорту. Вже найближчим часом до студії ранкового шоу заві-
тають батьки Олександра Абраменка, заступник голови відді-
лення Національного олімпійського комітету України у Микола-
ївській області Вадим Прокопович, тренер з біатлону, паралімпі-
єць Максим Яровий та інші.
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