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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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«Мені потрібна довіра людей. З цією довірою ми зможемо більше зробити, 
попри всі виклики. А 2018 рік буде успішнішим, ніж 2017-й», — 
запевнив співгромадян Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час 
підсумкової прес-конференції, присвяченої результатам роботи уряду за рік
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3Президент про намагання цивілізованого світу 
посадити Кремль за стіл переговорів 
для припинення агресії в Україні

У січні військовим 
підвищать пенсії 

СОЦПОЛІТИКА. У межах продовження пенсійної реформи 
Кабінет Міністрів опрацював концептуальні основи законопро-
екту про осучаснення пенсій військовослужбовцям і передав 
документ до Ради національної безпеки і оборони. Таку інфор-
мацію оприлюднив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під 
час традиційної «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.

«Ми зробили рамку закону і системи, яка передбачає осу-
часнення пенсій більш ніж для 550 тисяч військових пенсіоне-
рів. Ми бачимо можливість підняти пенсії не менш ніж на 1,5 
тисячі гривень. Бойові пенсії буде підвищено більше, — цитує 
слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з гро-
мадськістю Секретаріату Кабміну. — Ми направили цю рамку 
до РНБО, бо всі військові питання вирішуються за погоджен-
ням з нею. Там є представники всіх силових структур, і це буде 
гарним майданчиком».

Глава уряду повідомив, що остаточний варіант законопроек-
ту представить, імовірно, Президент. «Ми пропонуємо, що хоч 
коли б ухвалили той закон, пенсії підвищити вже в січні», — на-
голошує Володимир Гройсман.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

7,75 млн   
канадських доларів надає тамтешній 

уряд на допомогу постраждалому 
від війни населенню сходу України

«Не існує кращого шляху 
до відновлення в Росії 

бодай якоїсь поваги до 
міжнародного права, ніж 

міжнародні санкції».

Чому не треба зважати 
на моду на фах?

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн
на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн
на рік . . . . . . . . . . . 336 грн . . . . . . . . . . 600 грн

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

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

СЬОГОДНІ УЧЕНЬ, ЗАВТРА ДОКА. На що звернути увагу, 
обираючи майбутню професію, щоб не шкодувати про вибір



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

ДОКУМЕНТИ

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

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

Болехівський міський суд Івано-Франківської області викли-
кає відповідача Пристая Павла Івановича, 27.10.1990 року наро-
дження, останнє відоме місце реєстрації якого: вул. Залізнична, 
8в/13, м. Болехів Івано-Франківської області, для явки в судове 
засідання по цивільній справі за позовом Львівського держав-
ного університету внутрішніх справ до Пристая Павла Івановича 
про стягнення заборгованості по оплаті за навчання, яке відбу-
деться 28 грудня 2017 року о 08 год. 00 хв. за адресою: м. Боле-
хів, вул. Коновальця, 34а Івано-Франківської області.

суддя М.М. Поляниця

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судо-
ве засідання як обвинуваченого Кравченка Миколу Івановича, 
17.05.1970 року народження, уродженця с. Юрпіль Маньків-
ського району Черкаської області, українця, громадянина Укра-
їни, зареєстрований та проживає за адресою: Черкаська об-
ласть, Маньківський район, с. Юрпіль, вул. Дружби, 19.

Судове засідання відбудеться 27 грудня 2017 року о 10 год. 
00 хв. у приміщенні суду за адресою: м.Черкаси, вул. Гоголя, 
316, каб. 229.

Суддя А.А. Чечот

Миронівський районний суд Київської області повідомляє, що 26 грудня 2017 року о 14 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: вулиця Першотравнева, 3, місто Миронівка 
Київської області, відбудеться розгляд цивільної справи єдиний унікальний № 371/565/17 за 
позовом Регіонального ландшафтного парку «Трахтемирів» до Головного управління Держ-
геокадастру в Київській області, Державного кадастрового реєстратора Головного управлін-
ня Держгеокадастру в Київській області Юзика Олександра Миколайовича, Смоляра Дмитра 
Григоровича, третя особа: Департамент екології та природних ресурсів при Київській ОДА, 
про визнання незаконним та скасування свідоцтва про право власності на земельну ділянку, 
наказу про затвердження документації із землеустрою і надання земельної ділянки у влас-
ність. У судове засідання викликається відповідач – Смоляр Дмитро Григорович. В разі неяв-
ки відповідача справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя А.С. Поліщук

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 грудня 2017 р. № 934-р 
Київ

Про внесення змін до переліку інвестиційних програм 
і проектів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися у 2017 році за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку, у тому 

числі тих, що фінансуються з метою погашення 
кредиторської заборгованості, зареєстрованої 

органами Державної казначейської служби станом 
на 1 січня 2017 року

Внести до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіо-
нального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення креди-
торської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служ-
би станом на 1 січня 2017 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 7 червня 2017 р. № 439, — із змінами, внесеними розпорядженнями Ка-
бінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. №  461, від 25 жовтня 2017 р. № 760 та 
від 13 грудня 2017 р. № 900, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 20 грудня 2017 р. № 934-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою 

погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами  
Державної казначейської служби станом на 1 січня 2017 року

У графі «Обсяг фінансування, найменування інвестиційної програми (проекту ре-
гіонального розвитку)»:

абзац перший викласти в такій редакції:
«Усього — 3500 000 тис. гривень (1000 000 тис. — загальний фонд, 2500 000 

тис. — спеціальний фонд), у тому числі:»;
у позиції «Волинська область»:
в абзаці п’ятому цифри і слова «5484,654 тис. (2000 тис. — загальний фонд, 

3484,654 тис. — спеціальний фонд)» замінити цифрами і словами «2551,404 тис. 
(спеціальний фонд)»;

в абзаці сьомому цифри «5549,073» і «4549,073» замінити відповідно цифрами 
«4650,037» і «3650,037»;

в абзаці восьмому цифри «4516,926» і «3516,926» замінити відповідно цифра-
ми «4915,962» і «3915,962»;

в абзаці дев’ятому цифри і слова «1247 тис. (загальний фонд)» за-
мінити цифрами і словами «1747 тис. (1247 тис. — загальний фонд,  
500 тис. — спеціальний фонд)»;

в абзаці десятому цифри «1207,79» замінити цифрами «17,4»;
в абзаці одинадцятому цифри «15 000» і «7000» замінити відповідно цифрами 

«14 620» і «6620»;
в абзаці дванадцятому цифри «15 000,005» і «7000,001» замінити відповідно 

цифрами «14620,005» і «6620,001»;
в абзаці двадцять третьому цифри «8400», «4164,876» і «4235,124» замінити від-

повідно цифрами «13283,64», «8115,266» і «5168,374»;
у позиції «Житомирська область»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«усього — 134 971,054 тис. гривень (38 563,158 тис. — загальний фонд, 

96 407,896 тис. — спеціальний фонд), у тому числі:»;
в абзаці третьому цифри «22 785,95», «6510,384» і «16 275,566» замінити відпо-

відно цифрами «24 511,813», «7003,498» і «17 508,315»;
в абзаці дев’ятому цифри «2250», «642,87» і «1607,13» замінити відповідно циф-

рами «921,137», «263,187» і «657,95»;
в абзаці двадцять восьмому цифри «2527,339», «722,111» і «1805,228» замінити 

відповідно цифрами «2130,339», «608,68» і «1521,659»;
доповнити позицію абзацом такого змісту:
«955,992 тис. (682,82 тис. — загальний фонд, 273,172 тис. — спе-

ціальний фонд) — водонапірна башта по вул. Шевченка, 49,  
в смт Пулини — капітальний ремонт»;

у позиції «Закарпатська область»:
в абзаці п’ятому цифри «6761,279» і «3195,466» замінити відповідно цифрами 

«8630,077» і «5064,264»;
в абзаці тридцять сьомому цифри «1050,936» замінити цифрами «1011,526»;
в абзаці п’ятдесят п’ятому цифри «836,248» замінити цифрами «723,069»;
в абзаці п’ятдесят шостому цифри «1303,221» замінити цифрами «1231,572»;
в абзаці п’ятдесят сьомому цифри «1923,028» замінити цифрами «278,468»;
у позиції «Запорізька область»:
в абзаці третьому цифри «7848,357», «3500» і «4348,357» замінити відповідно 

цифрами «20 873,302», «7000» і «13 873,302»;
в абзаці четвертому цифри і слова «7200 тис. (3500 тис. — загаль-

ний фонд, 3700 тис. — спеціальний фонд)» замінити цифрами і словами  
«2200 тис. (спеціальний фонд)»;

в абзаці шостому цифри «2833,399» замінити цифрами «1483,4»;
в абзаці одинадцятому цифри «2669,486» і «996,767» замінити відповідно циф-

рами «2683,886» і «1011,167»;
в абзаці чотирнадцятому цифри «1350» замінити цифрами «1078,2»;
в абзаці шістнадцятому цифри «1991,959» замінити цифрами «100»;
в абзаці двадцять третьому цифри «4063,896» замінити цифрами «5011,513»;
в абзаці двадцять четвертому цифри і слова «2031,3 тис. (спеціальний фонд)» 

замінити цифрами і словами «3520,861 тис. (1335,599 тис. — загальний фонд, 
2185,262 тис. — спеціальний фонд)»;

в абзаці двадцять п’ятому цифри «1468,703» замінити цифрами «131,026»;
в абзаці двадцять шостому цифри «1352,909» замінити цифрами «305,751»;
в абзаці двадцять восьмому цифри «10 162,14» замінити цифрами «3084,21»;
в абзаці двадцять дев’ятому цифри «1489,871» замінити цифрами «3989,871»;
у позиції «Івано-Франківська область»:
в абзаці десятому цифри «42 000», «3000» і «39 000» замінити відповідно циф-

рами «51 000», «4000» і «47 000»;
абзац одинадцятий виключити;
у позиції «Київська область»:
абзац чотирнадцятий виключити;
в абзаці п’ятому цифри «3743,051», «1821,776» і «1921,275» замінити відповід-

но цифрами «5821,064», «2218,198» і «3602,866»;
у позиції «Луганська область»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«усього — 238 543,309 тис. гривень (68 155,231 тис. — загальний фонд, 

170 388,078 тис. — спеціальний фонд), у тому числі:»;
в абзаці другому цифри «2751,149» замінити цифрами «606,449»;
абзац третій виключити;
в абзаці тринадцятому цифри «9800,723» замінити цифрами «6779,577»;
в абзаці п’ятнадцятому цифри «3150» замінити цифрами «3087,424»;
в абзаці шістнадцятому цифри «3398,005» замінити цифрами «3296,725»;
в абзаці двадцять п’ятому цифри «25 158,424» замінити цифрами «25 022,142»;
в абзаці тридцять другому цифри «17 381,372» і «10 274,274» замінити відповід-

но цифрами «17 309,765» і «10 202,667»;
в абзаці тридцять п’ятому цифри «8703,895» замінити цифрами «8008,936»;

в абзаці тридцять шостому цифри «727,705» замінити цифрами «675,297»;
в абзаці сорок восьмому цифри «14 018,479» замінити цифрами «13 140,06»;
абзац сорок дев’ятий виключити;
в абзаці п’ятдесятому цифри «3654,379» замінити цифрами «3549,828»;
абзац п’ятдесят восьмий виключити;
абзац шістдесятий виключити;
доповнити позицію абзацами такого змісту:
«21 960,36 тис. (6096,791 тис. — загальний фонд, 15 863,569 тис. — спеціаль-

ний фонд) — придбання комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб Станич-
но-Луганського району;

2022,289 тис. (спеціальний фонд) — спортивний майданчик Білокуракинської 
районної комунальної установи «Фізкультурно-спортивний комплекс «Здоров’я» по 
вул. Історичній, 32б, в смт Білокуракино — реконструкція»;

у позиції «Львівська область»:
в абзаці другому цифри «1000» замінити цифрами «2993,252»;
в абзаці третьому цифри «10 062», «600» і «9462» замінити відповідно цифрами 

«14 062», «1600» і «12 462»;
в абзаці восьмому цифри «1000» замінити цифрами «1206,748»;
в абзаці одинадцятому цифри і слова «1950 тис. (спеціальний фонд)» за-

мінити цифрами і словами «2950 тис. (1000 тис. — загальний фонд,  
1950 тис. — спеціальний фонд)»;

в абзаці чотирнадцятому цифри і слова «4262,689 тис. (спеціальний фонд)» за-
мінити цифрами і словами «5262,689 тис. (500 тис. — загальний фонд, 4762,689 
тис. — спеціальний фонд)»;

в абзаці п’ятнадцятому цифри і слова «3100 тис. (1500 тис. — за-
гальний фонд, 1600 тис. — спеціальний фонд)» замінити цифрами  
і словами «1100 тис. (спеціальний фонд)»;

абзац сімнадцятий виключити;
в абзаці двадцять четвертому цифри «6500 « замінити цифрами «1300»;
в абзаці двадцять дев’ятому цифри «1140,785» замінити цифрами «990,785»;
в абзаці тридцять першому цифри «1500» замінити цифрами «4050»;
абзац тридцять третій виключити;
в абзаці тридцять четвертому цифри «797,434» замінити цифрами «397,434»;
в абзаці сорок п’ятому цифри «1097,843» замінити цифрами «1297,843»;
в абзаці сорок восьмому цифри «2488,243» замінити цифрами «2213,698»;
в абзаці сорок дев’ятому цифри «1141,287» замінити цифрами «951,167»;
в абзаці п’ятдесятому цифри «1275,192» замінити цифрами «1225,672»;
в абзаці п’ятдесят шостому цифри «12 655» замінити цифрами «11 455»;
в абзаці п’ятдесят восьмому цифри «11 755» замінити цифрами «10 555»;
в абзаці сімдесятому цифри і слова «1100 тис. (загальний фонд)» за-

мінити цифрами і словами «2414,185 тис. (1100 тис. — загальний фонд,  
1314,185 тис. — спеціальний фонд)»;

доповнити позицію абзацом такого змісту:
«1200 тис. (спеціальний фонд) — Львівська обласна клінічна лікарня по вул. Не-

красова, 4, у м. Львові — реконструкція будівлі пологового корпусу із впроваджен-
ням енергозберігаючих заходів»;

у позиції «Одеська область»:
абзац шостий виключити;
в абзаці одинадцятому цифри «6955» замінити цифрами «6530,822»;
в абзаці п’ятнадцятому цифри «1033,067» замінити цифрами «1457,245»;
доповнити позицію абзацами такого змісту:
«9787,08 тис. (1800 тис. — загальний фонд, 7987,08 тис. — спеціальний фонд) 

— поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування міс-
цевого значення С161009 Суворове — Першотравневе, км 0 + 000 — км 11 + 300

13 500 тис. (3200 тис. — загальний фонд, 10 300 тис. — спеціальний фонд) — 
поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування держав-
ного значення Т-16-38 КПП «Станіславка» — Станіславка-Мурована, км 15 + 600 — 
км 20 + 200 (окремими ділянками)»;

у позиції «Полтавська область»:
абзац десятий виключити;
в абзаці другому цифри «43 723,57» і «22 277,592» замінити відповідно цифра-

ми «45 319,934» і «23 873,956»;
у позиції «Сумська область»:
в абзаці шостому слова «(загальний фонд)» замінити словами «(спеціальний 

фонд)»;
в абзаці сорок сьомому слова «(спеціальний фонд)» замінити цифрами  

і словами «(1893,477 тис. — загальний фонд, 3106,523 тис. — спеціальний фонд)»;
у позиції «Тернопільська область»:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«10 470,462 тис. (загальний фонд) — гідротехнічні споруди веслувального ка-

налу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена 
Тернопіль» у м. Тернополі та на території Тернопільського району — будівництво»;

в абзаці тридцять п’ятому цифри і слова «5075,245 тис. (загальний фонд)» замі-
нити цифрами і словами «6398,018 тис. (5075,245 тис. — загальний фонд, 1322,773 
тис. — спеціальний фонд)»;

абзац тридцять сьомий виключити;
у позиції «Херсонська область»:
в абзаці вісімнадцятому цифри «33 739,209» і «32 200,099» замінити відповідно 

цифрами «37 707,481» і « 36 168,371»;
в абзаці дев’ятнадцятому цифри «4477,843 « замінити цифрами «3960»;
абзац двадцятий виключити;
у позиції «Хмельницька область»:
в абзаці дванадцятому цифри «8000» замінити цифрами «7000»;
в абзаці вісімнадцятому цифри і слова «3500 тис. (загальний фонд)» за-

мінити цифрами і словами «6500 тис. (6000 тис. — загальний фонд,  
500 тис. — спеціальний фонд)»;

в абзаці двадцять четвертому цифри і слова «3000 тис. (загальний фонд)» замі-
нити цифрами і словами «5000 тис. (3000 тис. — загальний фонд, 2000 тис. — спе-
ціальний фонд)»;

в абзаці двадцять восьмому цифри «700,92» замінити цифрами «773,677»;
в абзаці двадцять дев’ятому цифри «957,55» і «457,55» замінити відповідно 

цифрами «1163,114» і «663,114»;
в абзаці тридцятому цифри «1333,5» замінити цифрами «1805,671»;
в абзаці тридцять сьомому цифри і слова «1500 тис. (спеціальний фонд)» замі-

нити цифрами і словами «2500 тис. (1000 тис. — загальний фонд, 1500 тис. — спе-
ціальний фонд)»;

в абзаці тридцять восьмому цифри «5000» замінити цифрами «4249,508»;
абзац сорок восьмий виключити;
у позиції «Черкаська область»:
в абзаці другому цифри «5081,238» замінити цифрами «2899,892»;
в абзаці четвертому цифри і слова «300 тис. (спеціальний фонд)» замі-

нити цифрами і словами «999,316 тис. (570,686 тис. — загальний фонд,  
428,63 тис. — спеціальний фонд)»;

в абзаці п’ятому цифри «3312,845» замінити цифрами «3239,237»;
в абзаці шостому цифри «2222,433» замінити цифрами «2221,255»;
в абзаці восьмому цифри «1038,05» замінити цифрами «1003,701»;
в абзаці одинадцятому цифри і слова «27 193,403 тис. (спеціальний фонд)» 

замінити цифрами і словами «28 846,609 тис. (1653,206 тис. — загальний фонд, 
27 193,403 тис. — спеціальний фонд)»;

в абзаці тринадцятому цифри «8400» і «8100,269» замінити відповідно цифра-
ми «8357,454» і «8057,723»;

в абзаці чотирнадцятому цифри «13 588,614» замінити цифрами «13 569,119»;
в абзаці шістнадцятому цифри «1048,064» замінити цифрами «1034,666»;
в абзаці сімнадцятому цифри «280,331» замінити цифрами «274,234»;
у позиції «Чернівецька область»:
в абзаці четвертому цифри «15 300» і «8653,331» замінити відповідно цифрами 

«13 215,42» і «6568,751»;
в абзаці десятому цифри «4410» замінити цифрами «6646,131»;
в абзаці дванадцятому цифри «1167,333» замінити цифрами «984,995»;
в абзаці шістнадцятому цифри «4144,5» замінити цифрами «2544,5»;
в абзаці двадцять другому цифри «2274,74» замінити цифрами «3905,527»;
у позиції «Чернігівська область»:

в абзаці другому цифри «996,977» замінити цифрами «1212,977»;
в абзаці третьому цифри «1304,714» замінити цифрами «1280,054»;
в абзаці четвертому цифри «2610,657» замінити цифрами «939,302»;
в абзаці п’ятому цифри «2699,883» замінити цифрами «2391,011»;
в абзаці сьомому цифри «993,531» замінити цифрами «931,6»;
в абзаці восьмому цифри «1343,251» замінити цифрами «1319,454»;
в абзаці дев’ятому цифри «4202,296» замінити цифрами «3559,412»;
абзац одинадцятий виключити;
в абзаці дванадцятому цифри «766,8» замінити цифрами «758,229»;
в абзаці п’ятнадцятому цифри «205,702» замінити цифрами «173,688»;
в абзаці сімнадцятому цифри «1724,04» замінити цифрами «1698,677»;
в абзаці двадцять другому цифри і слова «9180 тис. (спеціальний фонд)» замі-

нити цифрами і словами «11 121,449 тис. (1941,449 тис. — загальний фонд, 9180 
тис. — спеціальний фонд)»;

в абзаці двадцять третьому цифри «3126,071» замінити цифрами «2936,475»;
в абзаці двадцять четвертому цифри «1293,379» замінити цифрами «1228»;
в абзаці двадцять п’ятому цифри «599,483» замінити цифрами «581,918»;
абзац двадцять сьомий виключити;
в абзаці двадцять восьмому цифри «914,911» замінити цифрами «951,475»;
в абзаці двадцять дев’ятому цифри «977,336» замінити цифрами «879,518»;
в абзаці тридцятому цифри «1276,903» замінити цифрами «1218,648»;
в абзаці тридцять першому цифри і слова «40 000 тис. (спеціальний фонд)» 

замінити цифрами і словами «44 409,46 тис. (1056,424 тис. — загальний фонд, 
43 353,036 тис. — спеціальний фонд)»;

в абзаці тридцять четвертому цифри «1132,575» замінити цифрами «1122,164»;
в абзаці тридцять сьомому цифри «557,132» замінити цифрами «502,798»;
в абзаці сорок другому цифри «1433,145» замінити цифрами «1385,354»;
в абзаці сорок третьому цифри «2588,354» замінити цифрами «2315,285».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 грудня 2017 р. № 1019 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 30 грудня 2015 р. № 1146
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1146 

«Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації» 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 179; 2017 р., № 1, ст. 13) такі зміни:

1) у пункті 1 слова і цифри «до 31 грудня 2017 року» замінити словами і цифра-
ми «до 31 грудня 2018 року»;

2) у пункті 3 цифри і слова «1 січня 2018 року» замінити цифрами і словами «1 
січня 2019 року».

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 грудня 2017 р. № 1022 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 30 грудня 2015 р. № 1147
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147 

«Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Ро-
сійської Федерації» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 180, № 7, ст. 357,  
№ 55, ст. 1918) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 3 змін, за-
тверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 березня 2018 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 грудня 2017 р. № 1022

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 грудня 2015 р. № 1147
1. У пункті 1 слова і цифри «до 31 грудня 2017 року» замінити словами і цифра-

ми «до 31 грудня 2018 року».
2. У пункті 3 цифри і слова «1 січня 2018 року» замінити цифрами і словами «1 

січня 2019 року».
3. Доповнити перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію Укра-

їни, що походять з Російської Федерації, затверджений зазначеною постановою, та-
кими позиціями:
«3102 21 00 00 Сульфат амонію
3102 40 Суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорга-

нічними речовинами, що не є добривами
3901 20 90 00 Поліетилен з питомою густиною 0,94 або більше
3904 10 00 00 Полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 грудня 2017 р. № 921-р 
Київ

Про збільшення у 2017 році обсягу джерел 
фінансування державного бюджету  

у зв’язку із зменшенням його  
за іншими джерелами фінансування

1. Відповідно до частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу України збіль-
шити обсяг джерел фінансування загального фонду державного бюджету, встанов-
лений Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» за кодом 
класифікації фінансування бюджету 401000 «Запозичення» на суму 13 725 000 тис. 
гривень у зв’язку із зменшенням обсягу джерел фінансування державного бюдже-
ту за кодом класифікації фінансування бюджету 500000 «Надходження від прива-
тизації державного майна» з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту дер-
жавного бюджету.

2. Міністерству фінансів забезпечити:
1) погодження збільшення обсягу джерел фінансування державного бюджету, 

передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради Укра-
їни з питань бюджету;

2) внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису держав-
ного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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№11-кп/796/2103/2017
14 грудня 2017 року

Обвинуваченому Шакурі Д. О.
АР Крим, м, Севастополь, вул. Колобова, 15, кв. 247

АР Крим, м. Севастополь, вул. Хрустальова, 167-Б, кв. 40
Повідомляємо, що у зв’язку з неявкою захисника в судове засі-

дання, яке призначено на 14 грудня 2017 року о 12 год. 00 хв., роз-
гляд апеляційного провадження за апеляційною скаргою прокурора 
Військової прокуратури Південного регіону України Папуші Юрія Іго-
ровича на ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 19 жов-
тня 2017 року, якою повернуто прокурору обвинувальний акт від-
носно Шакури Дмитра Олександровича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 
408, ч. 1 ст. 111 КК України, відкладено до 10 січня 2018 року о 12 
год. 00 хв. та відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. 
Солом’янська, 2-а (305 зал судового засідання).

Суддя М. А. Васильєва

Повістка про виклик до військової прокуратури  
Південного регіону України підозрюваного  

Чаркіна Олександра Дмитровича
Старший слідчий слідчого відділу військової прокурату-

ри Південного регіону України Шут В.О., відповідно до вимог 
ст.ст. 40, 112, 133, 135 та 137 КПК України, викликає на 10 
год. 00 хв. 28 грудня 2017 року до військової прокуратури Пів-
денного регіону України (м. Одеса, вул. Пироговська, 11, каб.  
№ 32, тел. 048-731-47-08) Чаркіна Олександра Дмитровича 
(18 вересня 1957 року народження), як підозрюваного для 
проведення слідчо-процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні №42017160690000112 від 27 вересня 2017 року. 
Останнє відоме місцезнаходження (проживання) Чаркіна О.Д.: 
м. Одеса, вул. Палубна, 9/1, кв. 28.

Чернігівський районний суд Запорізької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбудеть-
ся о 15 год. 45 хв. 28 грудня 2017 року в при-
міщенні Чернігівського районного суду Запо-
різької області за адресою: Запорізька область, 
смт Чернігівка, вул. Соборна (Леніна), буд. 391, 
Сенатського Олексія Андрійовича, останнє ві-
доме місце реєстрації: Донецька область, м. Кі-
ровське, вул. Островського, буд. 68, як відпові-
дача по цивільній справі № 329/1049/17 за по-
зовною заявою Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» в особі 
філії – Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Сенатського Олексія Андрійовича про 
стягнення заборгованості.

Суддя Богослов А.В.

Новоселицький районний суд Чернівець-
кої області викликає Скубія Миколу Якови-
ча, 26.09.1958 року народження, останнє відо-
ме місце проживання: с. Тарсівці Новоселицько-
го району Чернівецької області, місце реєстрації: 
с. Галі Кобеляцького району Полтавської облас-
ті, як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом Скубій Олени Георгіївни до 
Скубія Миколи Яковича про розірвання шлюбу.

Справа розглядатиметься 29 грудня 2017 ро-
ку о 14 годині 30 хвилин за адресою: м. Новосе-
лиця, вул. 1-го Травня, 1-А Чернівецької області.

В разі повторної неявки в судове засідання, 
справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя Вівчар Г.А.

Запрошення до участі у торгах № NCB-A6
УКРАЇНА
Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»
Угода про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року
Назва договору: Забезпечення меблями центрів соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс»
Код закупівлі: NCB-A6
1. Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – «МБРР») позику на ці-

лі реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» та має намір викорис-
тати частину коштів цієї позики для здійснення платежів за договором щодо забезпечення меблями центрів 
соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс».

2. Міністерство соціальної політики України запрошує учасників торгів, які відповідають умовам торгів, 
надавати у запечатаному вигляді пропозиції конкурсних торгів щодо забезпечення меблями центрів соціаль-
них послуг у форматі «Прозорий офіс».

Мінімальні кваліфікаційні вимоги, зокрема, включають наступне:
— досвід з постачання аналогічних товарів з січня 2014 року або раніше;
— успішне завершення контракту(-ів) на загальну суму не менше 3,0 (трьох) млн. грн. на постачання та 

монтаж меблів, які були успішно завершені учасником торгів за останні 3 (три) роки.
Додаткова інформація міститься у документації конкурсних торгів. 
3. Торги будуть проводитись згідно з процедурами Національних конкурсних торгів, визначеними у по-

сібнику «Керівництво із закупівель товарів, робіт та неконсультаційних послуг позичальниками Світового 
банку за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР», опублікованому у січні 2011 року, переглянутому 
у липні 2014 року (далі  «Керівництво із закупівель»); торги відкриті для всіх учасників, що є правомочними 
відповідно до визначення, наведеного у Керівництві із закупівель. Учасники торгів мають звернути увагу на  
пункти 1.6 та 1.7 Керівництва із закупівель, в яких визначається політика Світового банку щодо конфлік-
ту інтересів.

4. Зацікавлені правомочні учасники можуть отримати додаткову інформацію та ознайомитись із докумен-
тацією конкурсних торгів за адресою (1) в робочі дні з 10:00 до 17:00.

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати повний пакет документації конкурсних тор-
гів в електронному вигляді українською мовою після подання письмової заявки за вказаною нижче адресою 
(1). Заявка має бути в вигляді листа на бланку учасника торгів із зазначенням адреси електронної пошти для 
отримання документації конкурсних торгів та подальшого листування.

6. Пропозиції конкурсних торгів повинні надаватися за адресою (1) не пізніше 07 лютого 2018 року о 
15:00 за місцевим часом. Проведення торгів у електронному вигляді не дозволяється. Пропозиції, надані піс-
ля зазначеного терміну, будуть відхилені. Пропозиції конкурсних торгів будуть відкриті публічно у присут-
ності представників учасників торгів, які виявлять бажання бути присутніми, за адресою (2) 07 лютого 2018 
року о 15:15 за місцевим часом.

7. Усі пропозиції конкурсних торгів повинні супроводжуватись гарантією пропозиції конкурсних торгів на 
суму 100 000 (сто тисяч) гривень або на еквівалентну суму у валюті пропозиції по обмінному курсу Націо-
нального банку України (www.bank.gov.ua) станом на 24 січня 2018 року.

8. Адреси, що згадуються вище, наступні:
Адреса (1):
Міністерство соціальної політики України
До уваги: Павленка Юрія Васильовича, консультанта з координації створення єдиного інформаційного се-

редовища соціальної сфери
Україна, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Офіс консультантів Групи управління проекту, поверх 20, кімната 2012
Тел.: + 38 (044) 287-47-38, + 38 (044) 289-74-03
Ел. пошта: shambir@mlsp.gov.ua, обов’язкова копія на i.kalachova@mlsp.gov.ua, o.zvyagintsev@mlsp.gov.

ua та pavlenkoy@mlsp.gov.ua
Адреса (2):
Міністерство соціальної політики України
Україна, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Поверх 19, кімната 1907

Запрошення до участі у торгах № NCB-A5
УКРАЇНА
Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»
Угода про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року
Назва договору: Забезпечення комп’ютерним обладнанням центрів соціальних послуг у форматі «Про-

зорий офіс» 
Код закупівлі: NCB-A5
1. Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – «МБРР») позику на цілі 

реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» та має намір використа-
ти частину коштів цієї позики для здійснення платежів за договором щодо забезпечення комп’ютерним об-
ладнанням центрів соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс».

2. Міністерство соціальної політики України запрошує учасників торгів, які відповідають умовам торгів, 
надавати у запечатаному вигляді пропозиції конкурсних торгів щодо забезпечення комп’ютерним обладнан-
ням центрів соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс».

Мінімальні кваліфікаційні вимоги, зокрема, включають наступне:
— досвід з постачання аналогічних товарів з січня 2014 року або раніше;
— успішне завершення контракту(-ів) на загальну суму не менше 5,0 (п’яти) млн. грн. на постачання, вста-

новлення та технічне обслуговування комп’ютерного обладнання, які були успішно завершені учасником 
торгів за останні 3 (три) роки.

Додаткова інформація міститься у документації конкурсних торгів. 
3. Торги будуть проводитись згідно з процедурами Національних конкурсних торгів, визначеними у по-

сібнику «Керівництво із закупівель товарів, робіт та неконсультаційних послуг позичальниками Світового 
банку за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР», опублікованому у січні 2011 року, переглянутому 
у липні 2014 року (далі  «Керівництво із закупівель»); торги відкриті для всіх учасників, що є правомочними 
відповідно до визначення, наведеного у Керівництві із закупівель. Учасники торгів мають звернути увагу на  
пункти 1.6 та 1.7 Керівництва із закупівель, в яких визначається політика Світового банку щодо конфлік-
ту інтересів.

4. Зацікавлені правомочні учасники можуть отримати додаткову інформацію та ознайомитись із докумен-
тацією конкурсних торгів за адресою (1) в робочі дні з 10:00 до 17:00.

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати повний пакет документації конкурсних тор-
гів в електронному вигляді українською мовою після подання письмової заявки за вказаною нижче адресою 
(1). Заявка має бути в вигляді листа на бланку учасника торгів із зазначенням адреси електронної пошти для 
отримання документації конкурсних торгів та подальшого листування.

6. Пропозиції конкурсних торгів повинні надаватися за адресою (1) не пізніше 06 лютого 2018 року о 
15:00 за місцевим часом. Проведення торгів у електронному вигляді не дозволяється. Пропозиції, надані піс-
ля зазначеного терміну, будуть відхилені. Пропозиції конкурсних торгів будуть відкриті публічно у присут-
ності представників учасників торгів, які виявлять бажання бути присутніми, за адресою (2) 06 лютого 2018 
року о 15:15 за місцевим часом.

7. Усі пропозиції конкурсних торгів повинні супроводжуватись гарантією пропозиції конкурсних торгів на 
суму 100 000 (сто тисяч) гривень або на еквівалентну суму у валюті пропозиції по обмінному курсу Націо-
нального банку України (www.bank.gov.ua) станом на 23 січня 2018 року.

8. Адреси, що згадуються вище, наступні:
Адреса (1):
Міністерство соціальної політики України
До уваги: Павленка Юрія Васильовича, консультанта з координації створення єдиного інформаційного се-

редовища соціальної сфери
Україна, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Офіс консультантів Групи управління проекту, поверх 20, кімната 2012
Тел.: + 38 (044) 287-47-38, + 38 (044) 289-74-03
Ел. пошта: shambir@mlsp.gov.ua, обов’язкова копія на i.kalachova@mlsp.gov.ua, o.zvyagintsev@mlsp.gov.

ua та pavlenkoy@mlsp.gov.ua
Адреса (2):
Міністерство соціальної політики України
Україна, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Поверх 19, кімната 1907

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської 
області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1 ) знаходиться 
кримінальне провадження № 120141800000000196 (но-
мер справи 1-кп/569/329/17, справа №569/1031/17) за 
обвинуваченням Сича Івана Олексійовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 
ст. 368 1 КК України. Суддя Рівненського міського 
суду Рівненської області Сидорук Євген Іванович 
викликає обвинуваченого: Сича Івана Олексійови-
ча, 08.02.1960 р.н., громадянина України, уродженця  
с. Кисоричі Рокитнівського району Рівненської об-
ласті, без визначеного місця реєстрації та проживан-
ня, остання реєстрація за адресою: Рівненська об-
ласть, Рокитнівський район, смт Рокитне, вул. Ра-
дянська, 18-А у судові засідання, які визначені судом 
та призначені до судового розгляду на такі дати: 26 
грудня 2017 року 15 год. 00 хв., 27 грудня 2017 ро-
ку 14 год. 00 хв., 28 грудня 2017 року 10 год. 00 хв., у 
залі судового засідання №21.

Якщо обвинувачений не прибуде за викликом у су-
дове засідання, суд відкладає судовий розгляд, при-
значає дату нового засідання і вживає заходів до за-
безпечення його прибуття до суду.

Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладання на 
нього грошового стягнення в порядку, передбачено-
му главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеці-
альне судове провадження.

Болградський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 
68702, Одеська обл., м. Болград, вул. 25 Серпня, 192) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся 27.12.2017 о 14:00 до Топов Олександр Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 68752, Одеська обл., Бол-
градський р-н, с. Василівка, вул. Гагаріна, буд. 146) справа 
№ 497/1724/17, 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.

Тетіївський районний суд Київської обл. (адреса суду: 
09800, Київська обл., м. Тетіїв, вул. Соборна, 27) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
28.12.2017 о 09:30 до Гончарюк Олександр Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 09802, Київська обл., м. Тетіїв, 
вул. Сонячногірська, буд. 4, кв. 40) справа № 380/1685/17, 
суддя Косович Т. П.

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

Заліщицький районний суд Тернопільської обл. (адре-
са суду: 48664, Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. Ли-
сенка, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться 28.12.2017 о 09:00 до Одайська Віра Петрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 48601, Тернопільська 
обл., м. Заліщики, вул. Б. Хмельницького, буд. 39) справа  
№ 597/1178/17, суддя Торська І. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Лаєвської Інни Валеріївни у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, яка викликається 
для участі у розгляді кримінального провадження, яке 
відбудеться 26.12.2017 року о 16.00 год. у приміщен-
ні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31 
(каб. приймальня).

Суддя Н.П. Кір’якова

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської 
області повідомляє Прудкого Валентина Івановича, 
що судовий розгляд цивільної справи №2/484/1915/17 
за позовом Прудкої Тетяни Петрівни до Прудкого Ва-
лентина Івановича про розірвання шлюбу, призначе-
ний на 28.12.2017 року о 10.00 год. На вказаний час 
відповідачу необхідно з’явитись з паспортом до суду 
за адресою: вул. І. Виговського, 18, м. Первомайськ 
Миколаївської області.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 
169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутнос-
ті на підставі наявних у справі доказів та постановле-
не заочне рішення.

Суддя Д.А. Паньков

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по цивіль-
ній справі № 409/2261/17 за позовом Лебєдєвої Оле-
ни Дмитрівни до Луганської міської ради про визнан-
ня строку для прийняття спадщини. Судове засідан-
ня відбудеться 28.12.2017 року о 15.30 год. (резерв-
на дата на 11.01.2018 року о 15.30 год.) у залі суду за 
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. 
Шевченка, 2. Викликається відповідач – Луганська 
міська рада, останнє місцезнаходження: вул. Коцю-
бинського, б. 14, м. Луганськ.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 74400,  
Херсонська обл., смт Верхній Рогачик, вул. Леніна, 60) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

28.12.2017 о 10:00 до Карамушка Сергій Анатолійович (останнє відоме місце 
реєстрації: 74420, Херсонська обл., Верхньорогачицький р-н, с. Бережанка, вул. 
Леніна, буд. 60а) справа № 651/526/17, суддя Загрунний В. Г.

28.12.2017 о 14:00 до Васенін Володимир Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 74420, Херсонська обл., Верхньорогачицький р-н, с. Михайлівка, вул. 
К. Маркса, буд. 26) справа № 651/528/17, суддя Загрунний В. Г.

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

Повістка про виклик
Підозрюваний у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 та  

ч. 1 ст. 258-3 КК України громадянин України Мелешко Артем Володи-
мирович, 13.01.1977 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК 
України викликається о 10 год. 00 хв. 29 грудня 2017 року до старшо-
го слідчого в ОВС ГСУ СБ України Кондрацького М.В. у каб. 302 за адре-
сою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-255-55-26), для прове-
дення процесуальних дій (отримання обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування) у кримінальному провадженні  
№ 22015000000000090 від 16.03.2015 за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені  
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик, передбачені ст. 
139 КПК України.

Котовський міськрайонний суд Одеської області по цивільній справі 
за позовом Палісіки Валерія Івановича та Палісіки Лариси Олексіївни до 
Рясної Наталії Віталіївни, Рясного Сергія Михайловича, Рясного Євгена 
Сергійовича, Рясної Олени Сергіївни та Подільської міської ради Одесь-
кої області про визнання права власності за набувальною давністю ви-
кликає до суду як відповідачів: Рясну Наталію Віталіївну, Рясного Сер-
гія Михайловича, Рясного Євгена Сергійовича, Рясну Олену Сергіївну.

Судове засідання відбудеться 3 січня 2018 року об 11 год. 00 хв. у 
приміщенні Котовського міськрайсуду за адресою: 66300, Одеська об-
ласть, м. Подільськ, вул. Соборна, 92.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсут-
ності відповідачів: Рясної Наталії Віталіївни, Рясного Сергія Михайлови-
ча, Рясного Євгена Сергійовича, Рясної Олени Сергіївни.

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

Чернігівський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 71200, Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Леніна, 391) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

28.12.2017 о 16:00 до Шакула Олена Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 71231, Запорізька обл., Чер-
нігівський р-н, с. Обіточне, вул. Леніна, гурт.) справа  
№ 329/1076/17, суддя Богослов А. В.

04.01.2018 о 09:00 до Синяк Марина Наумівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 71200, Запорізька обл., Чернігівський 
р-н., с.Верхній Токмак Перший, вул.Зелена, буд.2) справа  
№ 329/1164/17, суддя Богослов А. 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.

Гуляйпільський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 70200, Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Велика, 33) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

28.12.2017 о 09:00 до Синетутов Сергій Євгенович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 70244, Запорізька обл., Гуляй-
пільський р-н, с. Новозлатопіль, вул. Жовтнева, буд. 26) 
справа № 315/1442/17, суддя Телегуз С. М.

28.12.2017 о 09:15 до Шевченко Володимир Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 70243, Запорізька обл., 
Гуляйпільський р-н, с. Червоне, вул. Садова, буд.  52) справа 
№ 315/1431/17, суддя Телегуз С. М.

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

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: F37G6830-F37G6832

Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Права вимоги за кредитними до-
говорами та договорами забез-
печення виконання зобов’язань

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

10.01.2018 р.

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

Точний час початку проведен-
ня відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті 
http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/26-vseukr-bank-
rozv/30196-asset-sell-id-141795

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 01.01.2018 року змінюється розмір плати за по-

слуги:
1. Надання ліній безпосереднього зв’язку для  

юридичних осіб і бюджетних установ, включаючи 
операторів телекомунікацій;

2. На користування проводовим радіомовленням 
для  бюджетних установ;

3. «Хмарної АТС» для юридичних осіб; 
4. Підключення обладнання охоронної сигналізації 

для юридичних осіб;
5. Дата-центру для юридичних осіб і бюджетних 

установ.
Детальну інформацію можна дізнатися за телефо-

ном Контакт-Центру 0 800 506 801 (дзвінки безко-
штовні в межах України з номерів українських опера-
торів), на веб-сайті www.b2b.ukrtelecom.ua.

Обвинувачений Філін Ігор Віталійович, 07.11.1988 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область,  
м. Маріуполь, провулок Ризький, 80, викликається до Приазовського районного суду Запорізької області (Запорізь-
ка область, Приазовський район, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 23813), для участі в судовому засі-
данні на 10.00 годину 16 січня 2018 року у кримінальному провадженні № 22015050000000008 щодо обвинувачен-
ня Філіна І.В. у вчиненні кримінальних правопорушень – злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК Укра-
їни. Справа розглядатиметься у складі колегії суддів: головуючого судді Пантилус О. П., суддів Васильцової Г. А.,  
Діденко Є. В. Участь обвинуваченого в судовому засіданні обов’язкова. Наслідками неприбуття обвинуваченого за 
викликом без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, згідно зі ст.ст. 139, 323 КПК України, 
– є накладення грошового стягнення, примусовий привід, а також здійснення спеціального судового провадження у 
відсутності обвинуваченого. З моменту опублікування повістки про виклик у газеті «Урядовий кур’єр», обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомлений з її змістом.

Крім того, обвинувачений повідомляється, що згідно з дорученням для надання безоплатної вторинної правової 
допомоги від 28.11.2017 року № 028-0007990 Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги у До-
нецькій та Запорізькій областях його захисником призначений адвокат Ковальов Д.В.

Родина розшукує матір –
Купрій Галину Іванівну, 23.05.1966 р.н., 

котра зникла під час переговорів про звіль-
нення з полону «ДНР» свого сина. Про-
хання до всіх, хто має інформацію про 
неї та її місцезнаходження, повідоми-
ти за номером: 097 4126016, 097 6659205, 
093 4333173, або ж у відділення поліції  
м. Ізюм: 050 6361808, 050 0277457.

Дзержинський районний суд м. Харкова повідомляє, 
що цивільну справу №638/12282/17, 2/638/4413/17 за по-
зовною заявою Юсупової Галини Михайлівни до Юсупо-
ва Бадаві Абдулайовича, Колодько Тетяни Олександрів-
ни, Оніщенко Світлани Володимирівни (приватний нота-
ріус ХМНО), третя особа ЖБК №ФЕД» про визначення 
договору купівлі-продажу недійсним та визнання пра-
ва власності на 1/2 частину квартири, призначено до 
розгляду в приміщенні Дзержинського районного суду  
м. Харкова за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 52-В , 
каб. 124, на 12.03.2018 р. о 15.00. З опублікуванням ого-
лошення відповідачі вважаються належним чином пові-
домленими про дату, час та місце судового засідання.

Суддя О. В. Шишкін

Заява про екологічні наслідки
1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної діяльності. Даною частиною проекту передбача-

ється  «Будівництво автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) за адресою: вул. Хорольська, буд. 39 
в м. Миргороді Полтавської обл.» з відпуску зріджених газів (пропан-бутан) населенню.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього середовища, підсумки їх кількісної та якіс-
ної оцінки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та перелік заходів, що забезпечують норматив-
ний стан навколишнього середовища. Атмосферне повітря: Буде відбуватись забруднення атмосферно-
го повітря при експлуатації – технологічне обладнання АГЗП, при наливанні в резервуари, зберіганні та 
заправці в автомобілі. Кількісний та якісний склад забруднюючих речовин, які викидаються в атмосфер-
не повітря.

Можливі викиди:  шкідливих речовин: пропан-0,1 г/сек., 0,3138 т/рік; бутан-0,284 г/сек., 0,669 т/рік                                               
Для зменшення впливу на атмосферу  передбачаються заходи; установка газоурівнюючої системи; 

впровадженння сучасної технології; на австоцистерні зрідженого газу на зливній лінії встановлено швид-
кісний клапан, який в свою чергу автоматично відключає потік газу із АЦЗГ при розриві гумо-тканевого 
рукава; для автоматичного відключення потоку газу з автоцистерни на зливній магістралі станції на тру-
бопроводі парової фази встановлюється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище — не впливає;
- атмосферне повітря — впливає. Вплив не значний, вклад в фонові концентрації не перевищувати-

ме 1 ГДК;
- грунти не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив – розвиток сучасної інфраструктури; створення ро-

бочих місць;
- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає;
 -водне средовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень:
  ГІП забезпечує проектування будівництва у відповідності з погодженою проектно-кошторисною до-

кументацією, яка розроблена з урахуванням всіх діючих норм і правил по охороні навколишнього сере-
довища. Замовник разом з підрядною організацією забезпечує будівництво  у відповідності з екологічни-
ми вимогами. Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності з нормами і правилами охорони 
праці з врахуванням техніки безпеки, промислової санітарії і охорони навколишнього середовища, за що 
несе відповідальність у встановленому законом порядку.

4. Участь громадськості – ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з  заявою про 
екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються протягом 30 днів з моменту публікації. Громадські 
слухання не проводились. Звернення та пропозиції приймаються за адресою: 37600, м. Миргород, вул. 
Незалежності, 17. Тел: (05355) 5-25-01 з 09:00-18:00.

Заява про наміри
1. Інвестор (замовник) – ТОВ «ДЕ-ЛЮКС»;
Поштова адреса – 01033, Україна, м. Київ, вул. Тарасівська, 4А, офіс 7.
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) – Київ-

ська обл., м. Ірпінь, пров. Озерний, 20-в.
3. Характеристика діяльності об’єкта – Даним проектом передбачається 

розміщення технологічного обладнання автомобільного газозаправного пунк-
ту (АГЗП) модульного типу. Розрахункова кількість автомобілів, які будуть об-
слуговуватись на АГЗП – 120 автомобілів на добу.

4. Соціально-економічна необхідність запропонованої діяльності – забезпе-
чення альтернативним видом палива населення — більш економічно доціль-
ним.

5. Потреба в ресурсах при виробництві і експлуатації: земельних: площа ді-
лянки–існуюча; сировинних: не потребує; енергетичних: (паливо, електроенер-
гія, тепло): електрична потужність з урахуванням резерву 0,4 кВт; водних: при-
возна вода; трудових: 7 чол.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) – за необхід-
ністю.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: ат-
мосферне повітря, поверхневі і підземні води, зелені насадження, ґрунти.

8. Необхідна  еколого-інженерна підготовка і захист території за варіанта-
ми: необхідна підготовка стандартна для даного виду робіт.

9. Можливі впливи планованої  діяльності (при будівництві й експлуатації)  
на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат: не впливає; повітряне: впли-
ває – вплив незначний, концентрація шкідливих речовин в атмосферному по-
вітрі не перевищує нормативів ГДК; водне: не впливає; ґрунт: не впливає; рос-
линний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає; навколишнє соціальне 
середовище (населення): вплив позитивний – забезпечення автопаливом на-
селення; навколишнє техногенне середовище – не впливає.

10. Відходи виробництва – відсутні.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС – за вимогами ДБН А.2.2.1-03. 

«Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 
при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні поло-
ження проектування».

12. Участь громадськості – ознайомлення громадськості через засоби ма-
сової інформації з заявою про екологічні наслідки будівництва АГЗП. Громад-
ські слухання не проводились за відсутністю необхідності. Звернення та про-
позиції приймаються за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а. 
Тел./факс (04597) 61-407 з 08:00-17:00.

Колиндянська сільська рада інформує: 
до уваги акціонерів ВАТ «Колиндянський 
концетратно-дріжджовий комбінат» код 
ЄДРПОУ 00374195. Фактична адреса: 
48552, с. Колиндяни Чортківського райо-
ну Тернопільської області. У зв’язку з тим, 
що ВАТ «Колиндянський КДК» не функ-
ціонує з 2010 року, відсутній виконавчий 
орган, виконавчий комітет Колиндянської 
об’єднаної громади просить всіх акціоне-
рів ВАТ «Колиндянський КДК», особливо 
тих, які володіють 1% і більше акцій ви-
щезгаданого підприємства прибути (зате-
лефонувати) в с. Колиндяни для вирішен-
ня подальшої долі аварійних будівель під-
приємства, обвал яких може призвести 
до виникнення надзвичайної ситуації тех-
ногенного характеру (загиблі людей, по-
шкодження тротуарів та проїжджої части-
ни дороги обласного значення).

Сільський голова Р. П. Клапків

Інформація для абонентів  

ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  

(код ЄДРПОУ — 19199961)

Повідомляємо, що з 1 січня 2018 року 

змінюються тарифи на послугу Телефо-

нія та Інтернет для існуючих абонентів — 

фізичних та юридичних осіб.

Детальна інформація — за телефоном 

(044) 507 00 00 та 177 (з телефонних лі-

ній Vega)  або  в Особистому кабінеті або-

нента — my.vegatele.com.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької обл. (адре-
са суду: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Комуна-
рів, 64) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

 27.12.2017 о 13:00 до Сафронова Лідія Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 71102, Запорізька обл., 
Бердянський р-н, м. Бердянськ, вул. Шмідта, буд. 4, кв. 406) 
справа № 310/5638/17, суддя Полянчук Б. І.

27.12.2017 о 09:00 до Шахов Єгор Сергійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 71160, Запорізька обл., Бердянський 
р-н, с. Осипенко, вулиця Космонавтів, будинок 50) справа  
№ 310/7817/17, суддя Білоусова О. М.

27.12.2017 о 13:05 до Русєв Олексій Миколайович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 71101, Запорізька обл., м. Бер-
дянськ, вул. Фестивальна, буд. 11) справа № 310/5646/17, 
суддя Полянчук Б. І.

27.12.2017 о 10:30 до Сізоненко Людмила Михайлівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 71113, Запорізька обл.,  
м. Бердянськ, вул. Сєченова, буд. 69) справа № 310/7819/17, 
суддя Білоусова О. М.

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

Олександрійський міськрайонний суд Кiровоградської 
обл. (адреса суду: 28000, Кіровоградська обл., м. Олексан-
дрія, вул. Першотравнева, 30) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості 
у судове засідання, яке відбудеться  26.12.2017 об 11:00 до 
Горяка Олександр Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 
28009, Кіровоградська обл., м. Олександрія, пров. Нижній, 
буд. 9) справа № 398/3718/17, суддя Ремезок А. Ю.

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. 

Виноградівський районний суд Закарпатської обл. (адре-
са суду: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Тюль-
панів, 24) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться  29.12.2017 о 13:00 до Кікіна Ганна Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 90331, Закарпатська обл., 
Виноградівський р-н, с. Мала Копаня, вул. Центральна, буд. 
9) справа № 299/3651/17, суддя Кашуба А. 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.

Мар’їнський районний суд Донецької обл. (адреса суду: 
85612, Донецька обл., м. Курахове, вул. Плеханова (Енерге-
тиків), 22) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  26.12.2017 о 09:00 до Порхун Вiкторiя Микола-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 85612, Донецька обл., 
Мар’їнський р-н., м.Курахове, вул.Чапаєва, буд.  17, кв.76) 
справа № 237/1163/17, суддя Медведский  М. Д.

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

Чернігівський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Воровського, 
4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться  29.12.2017 о 09:30 до Семянникова Дар’я Ігорівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 14039, Чернігівська обл., 
Чернігівський р-н, с. Гущин, вул. Колективна, буд. 13) справа  
№ 748/3080/17, суддя Хоменко 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.

Чорнобаївський районний суд Черкаської обл. (адреса су-
ду: 19900, Черкаська обл., смт Чорнобай, вул. Леніна, 134) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  27.12.2017 о 08:00 до Коченко Віктор Віталійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 19900, Черкаська обл., Чорноба-
ївський р-н, смт Чорнобай, вул. Лесі Українки, буд. 18) спра-
ва № 709/2093/17, суддя Кваша І. М.

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

Приморський районний суд м. Маріуполя (адреса су-
ду: 87525, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Будівельни-
ків, 52 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  28.12.2017 о 09:00 до Стоянова Емілія Олегів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 87501, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. Нестерова, буд. 3) справа № 266/4787/17, 
суддя Митрофанова Е. Г.

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

Апеляційний суд Чернівецької області викликає Дорошка Андрія Антоно-
вича, останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, вул. Клари Цеткін, 6, кв. 
2, як відповідача в судове засідання по цивільній справі №22-ц/794/1035/17 
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Петросяна Арсена Мартиновича, Дорош-
ка Андрія Антоновича про стягнення заборгованості за кредитним договором 
за апеляційною скаргою ПАТ «Дельта Банк» на рішення Шевченківського ра-
йонного суду м. Чернівці від 3 квітня 2017 року, на 09.30 год. 27 грудня 2017 
року за адресою: Центральна площа, 9, м. Чернівці.

В разі неявки в судове засідання відповідача Дорошка Андрія Антоновича, 
справу буде розглянуто в його відсутності за наявними матеріалами.

Суддя І. М. Литвинюк

В Ірпінський міський суд Київської області на 27.12.2017 р. о 13 год. 
45 хв. (справа № 367/5243/17) викликається Федулкін Віталій Микола-
йович по справі за позовом Федулкіної Т. М. про надання дозволу на 
тимчасовий виїзд за межі України малолітньої дитини без згоди та су-
проводу батька.

В разі неявки Федулкіна Віталія Миколайовича (Київська обл., м. Ір-
пінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Оболонський районний суд м. Києва викликає на судове засідан-
ня Доценка Василя Анатолійовича як відповідача по цивільній спра-
ві №2/756/4491/17 (756/10153/17) за позовом ТОВ «Агроінфінітум» до 
Доценка Василя Анатолійовича про стягнення грошових коштів.

Судове засідання відбудеться 19 січня 2018 року о 14.00 годині в 
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. М.Тимошенка, 2-є, каб. 22.

Суддя А. М. Майбоженко
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Білгород-Дністровський міськрайонний суд 
Одеської області викликає як відповідача Свіщева Ві-
ктора Миколайовича в судове засідання, яке відбу-
деться 15.01.2018 року о 10.00 годині в приміщен-
ні Білгород-Дністровського міськрайонного суду за 
адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністров-
ський, вул. Військової Слави, 27 (зал судових засі-
дань № 37), по цивільній справі №495/7757/17 за по-
зовом ТОВ «Довіра та гарантія» до Свіщева В. М. та 
Свіщевої А. Я. про звернення стягнення.

У разі неявки в судове засідання, справа може бу-
ти розглянута у вашу відсутність.

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

В Ірпінський міський суд Київської області на 
26.01.2018 р. об 11 год. 30 хв. (справа № 367/6718/17) 
викликається Радзівіл Наталія Миколаївна по справі 
за позовом Радзівіла Володимира Ігоровича до Ра-
дзівіл Наталії Миколаївни про визнання права влас-
ності на 1/2 частину квартири та визначення порядку 
користування квартирою.

В разі неявки Радзівіл Наталії Миколаївни (Київ-
ська обл. м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде 
розглядатися в її відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Білгород-Дністровський міськрайонний суд 
Одеської області викликає як відповідачку Свіще-
ву Аллу Яківлівну в судове засідання, яке відбудеть-
ся 15.01.2018 року о 10.00 годині в приміщенні Біл-
город-Дністровського міськрайонного суду за адре-
сою: Одеська область, місто Білгород-Дністров-
ський, вул. Військової Слави, 27 (зал судових засі-
дань № 37), по цивільній справі №495/7757/17 за по-
зовом ТОВ «Довіра та гарантія» до Свіщева В. М. та 
Свіщевої А. Я. про звернення стягнення.

У разі неявки в судове засідання, справа може бу-
ти розглянута у вашу відсутність.

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Кагарлицький районний суд Київської області викликає 
як відповідача гр. Донських Олексія Ігоровича по цивільній 
справі № 368/1602/17 за позовом Донських Людмили Васи-
лівни до Донських Олексія Ігоровича про розірвання шлю-
бу. Останнє відоме місце проживання відповідача Донських 
Олексія Ігоровича: вулиця Ульянових, 64, м. Керч, Автоном-
на Республіка Крим.

Судове засідання відбудеться 11 січня 2018 року об 11 
год. 00 хв. у приміщенні Кагарлицького районного суду Ки-
ївської області за адресою: Київська область, м. Кагарлик, 
вул. Володимира Великого, 3, головуючий по справі суддя 
Закаблук О. В.

У разі неявки відповідача гр. Донських Олексія Ігорови-
ча в судове засідання, справа буде розглянута в його відсут-
ність.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н Полуполтінних Володимир Сергійович, відомі адреси ре-

єстрації та проживання: 1) Україна, Луганська область, м. Лиси-
чанськ, вул. Терешкової (перейменовано на пров. Штейгерський), 
буд. 14, 2) Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Глин-
ки, буд. 17 відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно 
з’явитися 15 січня 2018 року о 14.00 год. до управління з роз-
слідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих тери-
торіях, Генеральної прокуратури України за адресою: Україна, 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, 
каб. №105 для вручення письмового повідомлення про підозру, 
допиту та проведення інших процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 42017000000003436 за ознаками криміналь-
них правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст.437,  
ч. 2 ст. 438 КК України

в якості підозрюваного 
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покаран-

ня;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 

судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-

хійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого 

часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я 

у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-
часово залишити цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких 
осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення 

особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, 

цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України по-
рядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання 
ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим 
шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про 
причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стяг-
нення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - 
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку не-
прибуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до 
підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано 
привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть від-
повідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судо-
вий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваче-
ним та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів 
у к/п №№ 42017000000003436
Генеральної прокуратури України                           Г. С. Маілян

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н Морозу Дмитру Володимировичу, відомі адреси реєстра-

ції та проживання: 1) Україна, Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Будівельників, буд. 30 Б, кв.155, 2) Україна, Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Будівельників, буд. 30, кв. 112 відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 15 січня 2018 ро-
ку о 12.00 год. до управління з розслідування злочинів, вчине-
них на тимчасово окупованих територіях, Генеральної проку-
ратури України за адресою: Україна, Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, каб. №105 для вручен-
ня письмового повідомлення про підозру, допиту та прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42017000000003564 за ознаками кримінальних правопору-
шень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК 
України

в якості підозрюваного 
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покаран-

ня;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 

судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-

хійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого 

часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я 

у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-
часово залишити цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких 
осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення 

особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, 

цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України по-
рядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання 
ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим 
шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про 
причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стяг-
нення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - 
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку не-
прибуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до 
підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано 
привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть від-
повідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судо-
вий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваче-
ним та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів 
у к/п №№ 42017000000003564
Генеральної прокуратури України                           Г. С. Маілян

Втрачено документи, видані на  
Шубка Катерина Григорівна. 

Два чеки ощадкаси на сплату грошових коштів 
– пай в ЖСК «Арсеналец-18», копія ордеру; Оригі-
нал договору доручення № 25-409 від 15.03.2005 
р. ФК «Житло – інвест», м. Київ;  Два приходні ка-
сові ордери на сплату всіх грошових коштів згід-
но д.договору «Житло – Інвест»; Оригінали двох 
аудиторських перевірок і документи до них на 
02.01.2006 р. ПП «Українська Фінансова Студія»,  
№ свідоцтва 23740685.

Рішення Верховного суду України про розподіл 
майна між подружжям Шубка К.Г. і Шубка М.М від 
27.01.1988 р., вважати недійсними.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-

кає Семенюк Світлану Анатоліївну на розгляд справи 

за позовом Ребренюка Дмитра Миколайовича до Се-

менюк Світлани Анатоліївни про захист прав спожи-

вача на 29 січня 2018 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 

м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 327.

Суддя Р. А. Галасюк

Звенигородський районний суд Черкаської області викли-
кає в судове засідання Тищенка Романа В’ячеславовича, як 
відповідача в цивільній справі за позовом Приватного акці-
онерного товариства «Українська пожежно-страхова компа-
нія» до Тищенка Романа В’ячеславовича, треті особи: Шах-
рай Любов Павлівна, Кучерук Сергій Миколайович, про вста-
новлення нікчемності договору №АЕ/8874261 обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів від 27.06.2016 року, яке від-
будеться 12 січня 2018 року о 08.30 годині в приміщенні Зве-
нигородського районного суду Черкаської області за адре-
сою: Черкаська обл. м. Звенигородка, пр-т Шевченка, 12а. 
У разі неявки до суду справа буде розглянута на підставі на-
явних у ній доказів згідно з ч. 9 ст. 74, ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. В. Гончаренко

Білозерський районний суд Херсонської області 
повідомляє, що 10 січня 2018 року о 09.30 год. суддя 
Рибас А. В. проводить розгляд справи № 648/3410/17 
за позовом Фіголь Світлани Володимирівни до Ша-
баліна Володимира Володимировича про розірван-
ня шлюбу.

Шабалін Володимир Володимирович викликаєть-
ся в судове засідання. В разі неявки останнього в су-
дове засідання, справа буде розглянута за його від-
сутності за наявними в ній доказами. Крім того, суд 
роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити 
суд про причини неявки в судове засідання.

Адреса суду: Херсонська область, смт Білозерка, 
вул. Д. Яворницького, 97/13.

Котовський міськрайонний суд Одеської області по ци-
вільній справі за позовом Король Світлани Анатоліївни до 
Погороднього Віталія Петровича про позбавлення батьків-
ських прав (третя особа – Подільська міська рада в особі Ор-
гану опіки та піклування Подільської міської ради Одеської 
області) викликає до суду як відповідача: Погороднього Ві-
талія Петровича.

Судове засідання відбудеться 13 лютого 2018 року о 15 
годині 00 хвилин у приміщенні Котовського міськрайсуду за 
адресою: 66300, Одеська область, м. Подільськ, вул. Собор-
на, 92.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута 
за відсутності відповідача Погороднього Віталія Петровича.

Суддя В. П. Нікітішин

В провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться обвинувальний акт 
у кримінальному провадженні відносно Мартинен-
ка В’ячеслава Віталійовича, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Мартиненко 
В’ячеслав Віталійович, 28.02.1991 року народжен-
ня, у судове засідання, яке призначено на 14 год. 00 
хв. 31 січня 2018 року та відбудеться в приміщенні 
Бердянського міськрайонного суду за адресою: вул. 
Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока С. М.

Біловодський районний суд Луганської області по-
відомляє відповідача Пащенка Сергія  Валентинови-
ча (03.11.1961 р.н., м. Луганськ), що розгляд справи 
за заявою ТОВ «Порше Мобіліті» про видачу дубліка-
та виконавчого листа у цивільній справі за позовом 
ТОВ «Порше Мобіліті» до Пащенка Сергія Валенти-
новича про стягнення заборгованості, призначено на 
16 годину 55 хвилин 10 січня 2018 року в приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для 
вирішення питання про видачу дубліката виконавчо-
го листа згідно з ч. 2 ст. 370 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що 14.03.2018 року о 10 год. 30 хв. буде розглядатись 
цивільна справа за позовом Фірми «Т.М.М.» – Товари-
ство з обмеженою відповідальністю до Шаблатовича 
Олега Михайловича про стягнення заборгованості за до-
говором про надання послуг.

Шаблатович Олег Михайлович, останнє відоме місце 
проживання: вул. Богданівська, 4, кв. 61, м. Київ, викли-
кається в судове засідання як відповідач. У випадку неяв-
ки в судове засідання позов буде розглянуто за його від-
сутності на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб. 
305.

Суддя Н. Г. Притула

Савранський районний суд Одеської області (смт Саврань, вул. Ге-
нерала Карначова, 5 Савранського району Одеської області) викликає 
на 10 січня 2018 року о 15 год. 00 хв. БЕРЕЖНУ Олександру Олексан-
дрівну, як відповідачку по цивільній справі за є.у.н.512/438/17 за позо-
вом Органу опіки та піклування Савранської районної державної адмі-
ністрації в інтересах малолітнього Бережного Данила Сергійовича до 
Бережної Олександри Олександрівни, третя особа – Служба у справах 
дітей Савранської РДА, про позбавлення батьківських прав та стягнен-
ня аліментів на утримання дитини.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута за її відсутності.
Суддя Бростовська Н. О.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34, повідомляє, що 3 жовтня 2017 по цивільній справі 
№426/11626/17 за позовом Суровської Світлани Анатоліївни до 
Позняка Олексія Володимировича про надання дозволу дитині 
на перетинання лінії розмежування без згоди батька, третя осо-
ба  — Відділ у справах дітей Сватівської районної державної ад-
міністрації, було винесено заочне рішення про задоволення по-
зовних вимог позивача. Заочне   рішення може бути переглянуте 
судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, пода-
ною протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя О. М. Попова

Оболонський районний суд м. Києва викликає Белова Едуарда 
Ігоровича, як відповідача по цивільній справі № 2/756/3066/17 за 
позовом Тимошенко Катерини Іванівни до Белова Едуарда Ігоро-
вича, ТОВ «Кей-Колект», третя особа: Оболонська у м. Києві РДА, 
про усунення перешкод у здійсненні права користування та роз-
порядження майном шляхом зняття з реєстрації, у судове засі-
дання на 16 січня 2018 р. о 14 год. 30 хв.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27, суддя  
Луценко О. М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в 
судове засідання, справа буде розглянута за вашої відсутності за 
наявними в ній доказами відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Свідоцтво про право 
власності на човен 

марки GALIA 700 SUNDECK, 
та Свідоцтво на право 

плавання під державним 
прапором на ім’я 
Шатілова Дмитра 

Геннадійовича у зв’язку 
з втратою

вважати недійсними.

Спілка співвласників пайового майна КСП «Ма-

як» повідомляє про проведення зборів членів спіл-

ки, які відбудуться 31 січня 2018 року о 10 год. 00 хв. 

за адресою: Сумська область, Путивльський район, 

с. Рев’якине, вул. Молодіжна, 8.

Порядок денний зборів:

1. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Звіт Голови спілки.

3. Обрання керуючих органів спілки.

4. Розпорядження майном спілки.

Комітет Співвласників майна КСП «Маяк»

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк. вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу 
за позовною заявою Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» до Ващенкова 
Олександра Вікторовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Ващенков Олександр Вікторович 
(зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Пухова, 
31/77), викликається на 11 січня 2018 року о 14.00 год. 
до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебу-
вання), місцезнаходження чи місце роботи якого невідо-
ме, викликається в суд через оголошення в пресі. З опу-
блікуванням оголошення про виклик, відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя О. Г. Геря

Орджонікідзевський районний суд м. Запо-
ріжжя викликає в судове засідання (проваджен-
ня №335/8559/15-к, 1-кп/335/23/2017) обвинуваче-
ного Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. 
Розваги, 27, кв. 19, по кримінальному провадженню  
№ 42014080000000272 за обвинуваченням Серби В. І. 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 
294, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України, яке відбудеть-
ся 9 січня 2018 року о 13.00 годині за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Перемоги, 51.

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

Суддя Шалагінова А. В.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, Баркова 
Сергія Миколайовича, 28.10.1973 року народження, який за-
реєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Володимирська, 
35, у судові засідання, які проводитимуться в порядку спеці-
ального судового провадження та відбудуться 5 січня 2018 
року о 09 год. 45 хв. та 26 січня 2018 року о 09 год. 20 хв. у 
залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікува-
ти на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Баркова С.М. у судове засі-
дання, оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Т. Багрій

Зіньківський районний суд Полтавської області викликає відповідача Кісі-
льова Сергія Анатолійовича, останнє відоме місце реєстрації та знаходження: 
м. Зіньків, вул. Гагаріна, 41 Зіньківського району Полтавської області, у судо-
ве засідання по цивільній справі за позовом Кісільової Оксани Олексіївни до 
Кісільова Сергія Анатолійовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів 
на утримання неповнолітньої дичини.

Судове засідання відбудеться 30.01.2018 року о 10 годині 50 хвилин у 
приміщенні Зіньківського районного суду Полтавської області за адресою: 
м. Зіньків Полтавської області, вул. Соборності, 2.

У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Суддя С. Р. Должко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 10 
серпня 2017 року по цивільній справі №426/8415/17 за позовом Кравченко 
Любові Єгорівни до Краснодонської міської ради про визначення додатково-
го строку для подання заяви про прийняття спадщини, було винесено заочне 
рішення про задоволення позовних вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за пись-
мовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отриман-
ня його копії.

Суддя В. О. Половинка

В Ірпінський міський суд Київської області на 27.12.2017 р. о 14 год. 00 
хв. (справа № 367/5789/17) викликаються Гончаренко Володимир Ілліч, По-
лзунов Федір Назарович, Кідалов Олександр Валентинович, Гончарук Марія 
Олександрівна по цивільній справі за позовом Баликірєва Юрія Володимиро-
вича про виділ частки із спільної власності на будинок.

В разі неявки Гончаренка Володимира Ілліча, Ползунова Федора Наза-
ровича, Кідалова Олександра Валентиновича, Гончарук Марії Олександрів-
ни (Київська обл. м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде розглядатися в 
їхню відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ДРАКОН І ТИГР. Дитячо-юнацька збірна команда Луганської 
області, до складу якої входять 11 учнів Школи гун-фу «Дракон 
і Тигр» з Сєверодонецька та Лисичанська,  успішно виступила в 
чотирьох змагальних розділах на IV Всеукраїнському фестивалі 
кікбоксингу WPKA серед школярів і студентів у Києві. Представ-
ники області вибороли  13 перших, 9 других та 12 третіх місць. 

«Хоча цей турнір і не є офіційним чемпіонатом країни, він 
давно збирає значну кількість спортсменів різних стилів єдино-
борств і є гідною ареною надбання змагального досвіду», — на-
голосив президент Луганської обласної федерації кікбоксингу 
WPKA, наставник Школи гун-фу «Дракон і Тигр», заслужений 
тренер України з кікбоксингу Андрій Сербін.

За його словами, яскравою та незабутньою подією, яка дода-
ла сил для відмінного виступу на спортивній арені та перемоги 
в змаганнях, став візит на фестиваль китайської делегації. Гос-
тями  заходу стали викладачі Інституту Конфуція Київського на-
ціонального лінгвістичного університету. Це особливо важливо 
для хлопців, бо всі спортсмени команди є послідовниками ки-
тайської Школи гун-фу «Дракон і Тигр» й учнями групи Інститу-
ту Конфуція, яка дистанційно, на базі Сєверодонецького місько-
го клубу східних бойових та оздоровчих систем, навчається ки-
тайської мови. Учасники збірної Луганської області з кікбоксин-
гу WPKA та викладачі Інституту Конфуція навіть сфотографува-
лися разом: українці із задоволенням розглядали подарунки — 
традиційну китайську витинанку з паперу: зображення Конфу-
ція, ієрогліф «щастя» та «баоцзі» — китайські парові пиріжки. 
Викладачі інституту також переконалися в успіхах хлопців з опа-
нування китайської мови.

«Ми щасливі, що ви захоплюєтеся китайською культурою 
та вивчаєте китайську мову. Ви вибрали дуже складний шлях, 
але він правильний. Конфуцій сказав: «Куди б ти не йшов, йди 
з усією Душею». Видно, що ви всім серцем любите те, чим за-
ймаєтеся. Це гідне захоплення, тож приречене на успіх!», — 
так привітав хлопців з Луганської збірної директор Інституту 
Конфуція КНЛУ від китайської сторони Ши Яцзюнь.

Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 27 грудня 2017 року

ГЕРОЇ ПЕРЕМАГАЮТЬ. Днями 
на арені столичного Палацу спорту 
відбувся фінал військово-патріотич-
них міжнародних змагань «Ігри геро-
їв», організований Мінмолодьспорту 
спільно з ГО «Всеукраїнська федера-
ція функціонального багатоборства 
людей з інвалідністю» та КМДА.

Турнір, заснований торік громад-
ським діячем Євгеном Ковалем для 
психологічної і фізкультурно-спор-
тивної реабілітації поранених воїнів 
та ветеранів АТО, поступово роз-
ширює свою географію. Зокрема  
цього року серед фіналістів Ігор бу-
ли й параспортсмени Грузії та США.

Змагалися в кількох категоріях:  ат-
лети на протезах, атлети на візках, 
бійці з пораненнями та в командному 
заліку. Виконуючи комплекс вправ 
зі стронгмену та крос фіту,  учасни-
ки продемонстрували високу фізич-
ну підготовку та витривалість. А сил 
та наснаги їм додавали щирі оплески 
глядачів, серед яких був і легендар-
ний бойовий генерал, Герой України 
Ігор Гордійчук.

Божоле і ялинка завважки… 40 тонн
Вікторія КОВАЛЬОВА 

для «Урядового кур’єра»

УНІКАЛЬНІ ВАНТАЖІ. «У 
1998 році літак «Руслан» пе-
ревозив ялинку з Канади до 
Нью-Йорка на Різдво. Вона 
була чотири метри в обхва-
ті, понад 20 метрів заввишки 
і важила 40 тонн», — розпо-
відає «УК» завідувач народ-
ного музею ДП «АНТОНОВ» 
Любов Івасенко.

Робітники, які обслугову-
ють «Руслан», стверджують, 
що літак здатен вмісти 80 

ялинок на кшталт такої, яка 
щороку красується в центрі 
Києва. Серед інших унікаль-
них вантажів, що літали на 
«Руслані», — звірі для зоо-
парку, які подорожували лі-
таком до Чехословаччини з 
Індонезії. Спочатку їх пла-
нували доставляти «Боїн-
гом», але жирафи в нього не 
вмістилися (висота фюзеля-
жу «Руслана» — 6,5 метра). 
Тоді замовник звернувся на 
підприємство «АНТОНОВ». 

Коли у 1993 році Майкл 
Джексон летів на гастролі 

до Москви з Нью-Йорка, за-
мовив три (!) «Руслани», які 
доставили 310 тонн сценіч-
ного обладнання. Крім то-
го, щороку Ан-124 напри-
кінці листопада перевозить 
по 120 тонн божоле з Фран-
ції до Японії до традиційно-
го свята. 

Багато унікальних ванта-
жів перевезла і «Мрія». У 
червні 2010 року вона тран-
спортувала найдовший ван-
таж в історії повітряного 
транспорту. Дві лопаті ві-
тряка завдовжки 42,1 ме-

тра кожна було доставлено 
літаком з Китаю (аеропорт  
м. Шицзячжуан) до Данії 
(аеропорт «Воєнс/Скрид-
струп») для проведення спе-
ціальних випробувань. А 27 
вересня 2012 року, в день 
відкриття аерокосмічного 
салону «Авіасвіт-ХХІ», Ан-
225 підняв виставку галереї 
«Глобус» (500 картин 120 
українських художників), 
розміщену у вантажній кабі-
ні, на висоту 10 150 метрів. 
Цей політ вписали у Книгу 
рекордів Гіннесса.

В оновленому центрі дозвілля знову людно
Вікторія ПОМАЗАН 

для «Урядового кур’єра»

АНШЛАГ. У селі Кирилівка 
Нікольського району на До-
неччині місцеві жителі зно-
ву дружно попрямували до 
тутешнього центру дозвіл-
ля. Хоч ще донедавна люди 
змушені були обходити це 
приміщення з вибитими ві-
кнами, що тривалий час пе-
ребувало в аварійному і ду-
же непривабливому стані. 
Проте після капітального ре-
монту улюблене місце зустрі-
чі селян немов новенька ко-
пійка. Приміром, відвідувачі 
відразу ж позитивно оцінили 
майстерно виконані фрески 
на античні теми, зручні кріс-
ла у глядацькій залі, новень-
ку завісу на сцені, впорядко-
вану прилеглу територію до-
вкола тощо. 

Закономірно, що урочисте 
відкриття оновленого цен-
тру дозвілля стало поміт-
ною подією не тільки для жи-
телів Кирилівки, тому сю-
ди завітали й поважні ба-
жані гості. Зокрема це ке-
рівники Нікольського райо-
ну, глава Маріупольського 
офісу управління Верховно-
го комісаріату ООН у спра-
вах біженців Діну Ліпкану, 
Генеральний консул Греції 

в Маріуполі Елені Георгопу-
лу, в також голова Федерації 
грецьких товариств України 
Олександра Проценко-Піча-
джі. Саме уродженка Кири-
лівки, яка своєю ініціативою 
та наполегливістю найбіль-
ше посприяла оновленню 
центру дозвілля, подякувала 
всім причетним до реалізації 
спільного проекту. Насампе-
ред це Діну Ліпкану, завдя-
ки якому й було надано ко-
шти на капітальний ремонт 
закладу культури.

 «І тому сьогодні відчу-
ваю особливу радість за рід-
не село і з гордістю дивлюся 
на оновлений центр дозвіл-

ля. Адже після ремонту ста-
ре приміщення стало окра-
сою Кирилівки. А в місцевих 
артистів, а їх тут чимало, те-
пер з’явиться стимул твори-
ти, вірити у краще і прикра-
шати життя односельців», — 
сказав він під час відкриття 
оновленого закладу. 

Не обійшлося й без пода-
рунків. Виконувач обо в’яз ків 
голови Нікольської райдер-
жадміністрації та голова ра-
йонної ради Володимир Пав-
лішин і Василь Мітько до сво-
єрідного другого дня наро-
дження центру дозвілля вру-
чити його директорові сер-
тифікат на 40 тисяч гривень 

для закупівлі музичних ін-
струментів. А представник 
дочірнього підприємства «Іл-
ліч-Агро-Донбас» компанії 
HarvEast Олег Капленко по-
відомив про чергову допо-
могу жителям села  — цього 
разу підприємство візьметь-
ся за проведення опален-
ня до приміщення вогнища 
культури. 

Ще одним і найкращим 
подарунком присутнім у пе-
реповненій залі центру до-
звілля став концерт за учас-
ті місцевих майстрів сцени, 
серед яких заслужений пра-
цівник культури України Га-
лина Косякова, тріо у скла-
ді Олени Маймудар, Зінаї-
ди Сарбаш і Антоніни Чек-
мак, солісти Іван Русаков, 
Неллі Чекмак та гості свята 
автор і виконавець Анатолій 
Корона, учасники народно-
го грецького ансамблю пісні 
і танцю «Сартанські самоцві-
ти». На сільську сцену вихо-
дили виконавці, які виступа-
ли тут ще понад півстоліття 
тому, і юні місцеві таланти — 
учні молодшого і середнього 
шкільного віку. І тому, схоже, 
аншлаг у центрі дозвілля бу-
де гарантовано і під час на-
ступних концертних програм, 
підготовлених до Новорічних 
свят.       

Під час свята в оновленому сільському центрі дозвілля
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