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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

РЕКС ТІЛЛЕРСОН: 
«Без мирного врегулювання 

ситуації в Україні,  
що має розпочатися 
з дотримання Росією 

мінських угод,  
не може бути 

звичайного ведення 
справ з РФ»

Медреформа на селі 
має підґрунтя 

ЗМІНИ. Закони «Про державні фінансові гарантії надання 
медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний номер 
6327) та «Про підвищення доступності та якості медичного об-
слуговування у сільській місцевості» (№7117) підписав учора 
Президент Петро Порошенко. Церемонія підписання відбула-
ся під час його робочої поїздки в Одеську область, повідомляє 
УНІАН, в ході відкриття нового відділення невідкладної медич-
ної допомоги в одному із селищ міського типу.

У контексті загальнонаціональних реформ він анонсував і 
перезавантаження всієї судової системи в державі. Початок 
цього було покладено обранням за безпрецедентно прозорою 
процедурою нового складу Верховного Суду.  В цьому ракурсі 
глава держави додав, що кожний суддя муситиме пройти і не-
залежне оцінювання, і перевірку на відповідність критеріям до-
брочесності.

«Який ти суддя, якщо маєш віллу, машину, інколи яхту і не 
можеш пояснити, звідки воно взялося? Іди до людей і поясни, 
де і як, відзвітуй за кожний вирок. І нема проблем», — наводить 
Укрінформ позицію Президента.

1,773 млн тонн
становлять запаси вугілля на складах 

українських ТЕС. З 20 по 27 грудня вони 
зросли на 0,7%

ЦІКАВІ ЗНАННЯ. 12-річка принесе кардинальні зміни в навчанні, 
а вчителів спонукатиме до діалогу з учнями

Чому діти хотітимуть 
іти до школи

Державний секретар США про відсутність ілюзій  
щодо режиму в Російській Федерації
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2 7Фізичні й моральні 
тортури не зламали  
в наших воїнах любові  
до своєї країни й віри  
в те, що вони потрібні їй

ЗВОРУШЛИВА ЗУСТРІЧ

Від косо-криво варто застрахуватися
НОВОВВЕДЕННЯ. Упровадження такої практики стосовно будівельно-монтажних робіт 
позитивно позначиться на якості зведенних осель

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Нещодавно заступник міні-
стра регіонального розви-

тку, будівництва та ЖКГ Укра-
їни Лев Парцхаладзе заявив, що 

в нашій країні потрібно ввести 
практику страхування відпові-
дальності професійних виконав-
ців будівельних робіт — архітек-
торів, проектувальників, інжене-
рів технічного нагляду та експер-
тів. І це має стати обов’язковим. 

«Усі ми знаємо, що найбільш 
цивілізований метод захисту ін-
вестицій та покращення біз-
нес-клімату — це страхування. 
І будівельна галузь — не виня-
ток. Упровадження такого стра-
хування дасть змогу захисти-

ти права та інтереси вкладників 
й інших учасників будівництва, 
мінімізувати ризики та посили-
ти відповідальність виконавців 
робіт; підвищити якість проек-
тування та будівництва», — ре-
зюмував він.

Ця проблема давно назріла у 
нашому суспільстві, де остан-
німи роками панували нечесні 
компанії-забудовники, які зво-
дили неякісні оселі або ки-
дали напризволяще інвес-
торів — приватних осіб. 

Уроки 
Міжнародного 
трибуналу  
для колишньої 
Югославії
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Гребенюку Андрію Валерійови-

чу, 05.06.1979 р.н., громадянину України, уроджен-
цю с. Петрівка Станично-Луганського району Лу-
ганської області, зареєстрованому за адресою: Лу-
ганська область, Новоайдарський район, м. Щастя, 
вул. Центральна (Радянська), буд. 5, кв. 4, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитися 15.01.2018 о 10 год. до слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слід-
чого СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвє-
родонецьк Луганської області) ГУ СБ України в До-
нецькій та Луганській областях Зубка І.В. для від-
криття та надання доступу до матеріалів кримі-
нального провадження, а також проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні                                   
№ 22017130000000274 від 04.12.2017.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Кулінченку Володими-

ру Васильовичу, 05.02.1953 р.н., зареє-
строваному за адресою: м. Луганськ, вул. 
Луначарського, буд. 60, кв. 11, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України 
необхідно з’явитися 25.01.2018 о 15 год. 
00 хв. до слідчого відділу 3 управління Го-
ловного управління Служби безпеки Укра-
їни в Донецькій та Луганській областях за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до 
слідчого Тивонюка Р.А., для відкриття та 
надання доступу до матеріалів криміналь-
ного провадження, а також проведення 
інших процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 22017130000000281.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Назарєвічу Сергію Ста-

ніславовичу, 05.02.1980 р.н., зареєстрова-
ному за адресою: м. Луганськ, вул. Лади-
гіна, буд. 92, відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
25.01.2018 о 12 год. 00 хв. до слідчого від-
ділу 3 управління Головного управління 
Служби безпеки  України в Донецькій та 
Луганській областях за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, буд. 18, до слідчого Тивоню-
ка Р.А., для відкриття та надання доступу 
до матеріалів кримінального проваджен-
ня, а також проведення інших процесу-
альних дій у кримінальному провадженні  
№ 22017130000000280.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Осипенко Тетяні Володими-

рівні, 18.12.1962 р.н., громадянці України, уро-
дженці Казахстану, зареєстрованій за адресою: 
Луганська область, м. Луганськ, кв. Левченка, 
буд. 14, кв. 48, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135 КПК України необхідно з’явитися 25.01.2018 
о 12 год. до слідчого відділу 3 управління (з дис-
локацією у м. Сєвєродонецьк Луганської облас-
ті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській об-
ластях за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого СВ 
3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій 
та Луганській областях Зубка І.В. для відкриття 
та надання доступу до матеріалів кримінально-
го провадження, а також проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22017130000000287 від 15.12.2017.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Солянику Ігорю Олександрови-

чу, 22.02.1987 р.н., зареєстрованому за адресою: 
Луганська обл., Краснодонський р-н, смт Новосвіт-
лівка, вул. Перемоги, буд. 18, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
04.01.2018 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до 
слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислока-
цією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ 
України в Донецькій та Луганській областях лейте-
нанта Якутко Л.О., для відкриття та надання доступу 
до матеріалів кримінального провадження, а також 
проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні №22017130000000089.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Сулицькому Дмитру Еріко-

вичу, 28.03.1967 р.н., громадянину України, уро-
дженцю Республіки Узбекистан, зареєстровано-
го за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Анрі Барбюса, буд. 22, кв. 30, відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитися 25.01.2018 о 12 год. до слідчого відді-
лу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області) ГУ СБ України в Доне-
цькій та Луганській областях за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 
18, до слідчого СВ 3 управління (з дислокацією у  
м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ Укра-
їни в Донецькій та Луганській областях Зубка І.В. 
для відкриття та надання доступу до матеріалів 
кримінального провадження, а також проведення 
інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22017130000000288 від 15.12.2017.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Цемкалі Сергію Олексан-

дровичу, 30.09.1973 р.н., зареєстрованому 
за адресою: м. Луганськ, вул. Сеченова, буд. 
30-А, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України необхідно з’явитися 25.01.2018 
о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управ-
ління Головного управління Служби безпеки  
України в Донецькій та Луганській областях 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слід-
чого Тивонюка Р.А., для відкриття та надан-
ня доступу до матеріалів кримінального про-
вадження, а також проведення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22017130000000279.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Череміскіну Олексію Мико-

лайовичу, 27.03.1985 року народження, уро-
дженцю м. Луганська, зареєстрованому за адре-
сою: м. Луганськ, вул. Радгоспна, буд. 59, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 27.01.2018 о 10 год. до слідчо-
го відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сє-
вєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України 
в Донецькій та Луганській областях за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, 18, до старшого слідчого слідчого від-
ділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області) ГУ СБ України в Доне-
цькій та Луганській областях Ларченко О.М., для 
відкриття та надання доступу до матеріалів кри-
мінального провадження, а також проведення 
інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22017130000000283.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Чернишову Геннадію Бори-

совичу, 27.01.1952 року народження, зареєстро-
ваному за адресою: Луганська область, м. Гір-
ське, вул. Шахтаря, 17а, відповідно до вимог ст. 
ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
10.01.2018 о 10 год. до слідчого відділу 3 управ-
ління (з дислокацією у  м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області) ГУ СБ України в Донецькій та 
Луганській областях за адресою: Луганська об-
ласть,  м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, 
до старшого слідчого в ОВС СВ 3 управління (з 
дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській 
областях Василевського В.В., для відкриття та 
надання доступу до матеріалів кримінального 
провадження, а також проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22014130000000210 від 18.08.2014.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Чернову Андрію Петровичу, 

12.11.1982 р.н., громадянину України, уроджен-
цю м. Антрацит Луганської області, зареєстровано-
му за адресою: Луганська область, смт Ювілейне, 
вул. К. Маркса, буд. 4, кв. 207, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
25.01.2018 о 12 год. до слідчого відділу 3 управлін-
ня (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської 
області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слід-
чого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвє-
родонецьк Луганської області) ГУ СБ України в До-
нецькій та Луганській областях Кузьменка О.В. для 
відкриття та надання доступу до матеріалів кримі-
нального провадження, а також проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22017130000000294 від 22.12.2017.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Акулічу Анатолію Валенти-

новичу, 27.02.1985 року народження, уроджен-
цю м. Антрацит Луганської області, зареєстрова-
ному за адресою: Луганська область, м. Антрацит, 
вул. Автомобілістів, буд. 34, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
27.01.2018 о 10 год. до слідчого відділу 3 управлін-
ня (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської 
області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого слід-
чого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією 
у м. Сєвєродонецьк Луганської області)ГУ СБ Укра-
їни в Донецькій та Луганській областях Ларченко 
О.М., для відкриття та надання доступу до матеріа-
лів кримінального провадження, а також проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні №22017130000000282.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Бербецю Едуарду Миколайо-

вичу, 09.09.1967 р.н., громадянину України, уро-
дженцю м. Луганськ, зареєстрованому за адре-
сою: Луганська область, м. Луганськ, кв. Волко-
ва, буд. 19/12, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135 КПК України необхідно з’явитися 25.01.2018 
о 12 год. до слідчого відділу 3 управління (з дис-
локацією у м. Сєвєродонецьк Луганської облас-
ті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській об-
ластях за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого СВ 
3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій 
та Луганській областях Зубка І.В. для відкриття 
та надання доступу до матеріалів кримінально-
го провадження, а також проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22017130000000289 від 15.12.2017.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Васькіній Антоніні Львівні, 

18.05.1955 р.н., громадянці України, уродженці РФ, 
зареєстрованій за адресою: Луганська область, 
Новоайдарський район, м. Щастя, кв-л Енергети-
ків, буд. 19, кв. 14, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135 КПК України необхідно з’явитися 15.01.2018 о 
12 год. до слідчого відділу 3 управління (з дисло-
кацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ 
СБ України в Донецькій та Луганській областях за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
пр-т Космонавтів, 18, до слідчого СВ 3 управління 
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській об-
ластях Зубка І.В. для відкриття та надання досту-
пу до матеріалів кримінального провадження, а та-
кож проведення інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 22017130000000275 від 
04.12.2017.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Верещазі Дмитру Олександро-

вичу, 15.02.1980 року народження, уродженцю 
м. Луганська, зареєстрованому за адресою: Лу-
ганська область, Антрацитівський р-н, смт Мало-
миколаївка, кв. Сиволапа, б. 9, кв. 13, відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитися 27.01.2018 о 10 год. до слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшо-
го слідчого слідчого відділу 3 управління (з дисло-
кацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ 
СБ України в Донецькій та Луганській областях Лар-
ченко О.М., для відкриття та надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження, а також про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні №22017130000000284.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Говтвіну Юрію Миколайовичу, 

12.04.1968 р.н., громадянину України, уродженцю 
м. Кіровськ Луганської області, зареєстрованому 
за адресою: м. Луганськ, вул. Гостра Могила, буд. 
156, кв. 8, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 25.01.2018 о 12 год. 
до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у  
м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ Украї-
ни в Донецькій та Луганській областях за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космо-
навтів, 18, до слідчого слідчого відділу 3 управління 
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській об-
ластях Кузьменка О.В. для відкриття та надання до-
ступу до матеріалів кримінального провадження, а 
також проведення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22017130000000293 
від 22.12.2017.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача Заваденка Івана 
Дмитровича, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., Бахмутський р-н, рад-
госп «Комуна», у судове засідання, яке відбудеться 10 січня 2018 року о 09 год. 30 хв. 
під головуванням судді Ан О.В.  (зал с/з № 22, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця), у 
цивільній справі № 127/26048/17 за позовом Заваденко О.І., Заваденко Л.І., Заваденко 
Н.І. до Заваденка І.Д. про позбавлення права власності на частку в квартирі з зараху-
ванням вартості частки в борг по аліментах, у випадку неявки в судове засідання, спра-
ва буде розглянута без участі відповідача.

Оголошення про продаж частки статутного капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВА ГРУПА «ВЕСНА» (ЄДРПОУ 

39357636, дата державної реєстрації 20.08.2014) повідомляє про продаж 100% част-

ки статутного капіталу.

За інформацією звертатись за тел. +38(068) 127-91-07.

Документи на право власності на 

квартиру за адресою: м. Київ, вул. Ма-

лишка, буд. 33, кв. 79, на ім’я Бебка Ан-

дрія Петровича, 

вважати втраченими.
Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в судове засідання Поповську Людмилу Миколаївну 

(останнє місце проживання: м. Суми, вул. Декабристів, буд. 78, кв. 45) як відповідачку в цивільній справі за 
позовом Поповського Станіслава Валерійовича до Поповської Людмили Миколаївни про розірвання шлюбу. 
Явка обов’язкова. Про причину неявки необхідно повідомити суд. Засідання суду відбудеться 11 січня 2018 
року о 09.30 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судових засідань № 21.

Суддя Г.Ю. Корольова

Борзнянський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 16400, Чернігівська обл.,  м. Борзна, вул. Леніна, 4) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  02.01.2018 о 
08:00 до Колодка Марина Віталіївна (останнє відоме місце реєстрації: 16400, Чернігівська обл., м. Борзна, вул. Урицького, 
буд. 43) справа № 730/933/17, суддя Новіков О. М.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 грудня 2017 р. № 1043 
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності та визначається періодичність здійснення 
планових заходів державного нагляду (контролю)  

у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною 
службою з надзвичайних ситуацій

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного на-
гляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів Украї-
ни ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових 
заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної без-
пеки Державною службою з надзвичайних ситуацій, згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306 «Про за-

твердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових 
заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної без-
пеки» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 30, ст. 1115);

постанову Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 361 «Про вне-
сення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 
2012 р. № 306» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1479).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2017 р. № 1043

КРИТЕРІЇ, 
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 

 діяльності та визначається періодичність здійснення планових  
заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної  

та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження госпо-

дарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, є:
1) провадження суб’єктом господарювання діяльності на:
потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки, а також 

об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, 
згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 
березня 2015 р. № 83 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 555), та ме-
трополітенах (ДБН В.2.3-7-2010 «Споруди транспорту. Метрополітени»);

об’єктах, віднесених до відповідної категорії за вибухопожежною та пожеж-
ною небезпекою (визначається відповідно до ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначен-
ня категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною 
та пожежною небезпекою»);

2) клас наслідків (відповідальності) об’єкта відповідно до Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності»;

3) умовна висота будинку відповідно до ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпе-
ка об’єктів будівництва. Загальні вимоги»;

4) площа об’єкта;
5) наявність підземних та/або підвальних поверхів, приміщень, споруд від-

повідно до ДБН В.2.2-9:2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки та спору-
ди. Основні положення»;

6) належність об’єкта до пам’яток культурної спадщини національного та 
місцевого значення, що включені до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

7) показник ризику від провадження господарської діяльності суб’єкта гос-
подарювання, розрахунок якого здійснюється відповідно до затверджених МВС 
методик (значення прийнятного, мінімального та гранично допустимого ризи-
ків визначаються Концепцією управління ризиками виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру, схваленою розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 22 січня 2014 р. № 37 (Офіційний вісник Украї-
ни, 2014 р., № 10, ст. 333);

8) надання послуг, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт аварійно-рятувальними службами.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання відносять-
ся до одного з трьох ступенів ризику – високого, середнього або незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться 
суб’єкти:

1) які провадять діяльність на території та/або в приміщеннях, що належать 
їм на праві власності, володіння, користування:

об’єктів підвищеної небезпеки, а також об’єктів, що мають стратегічне зна-
чення для економіки і безпеки держави (у сфері оборони; паливно-енергетич-
ному комплексі; транспортній галузі; підприємства, що забезпечують розмі-
щення і зберігання матеріальних цінностей державного резерву; авіаційній та 
ракетно-космічній, машинобудівній, харчовій промисловості; металургійному, 
хімічному комплексах; поліграфії), та метрополітенів;

промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх установок, які за ка-
тегорією вибухопожежної небезпеки відносяться до категорії «А» або «Б»;

промислових будівель (споруд), зовнішніх установок, які за категорією по-
жежної небезпеки відносяться до категорії «В», площею 5 тис. кв. метрів та 
більше;

складських будівель (споруд), зовнішніх установок, які за категорією по-
жежної небезпеки відносяться до категорії «В», площею 10 тис. кв. метрів та 
більше;

об’єкти, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із 
значними наслідками (СС3);

об’єктів, які є будинками та/або спорудами з умовною висотою понад  
47 метрів;

об’єктів, які є пам’ятками культурної спадщини національного значення;

об’єктів, для яких показник ризику від провадження господарської діяльнос-
ті суб’єкта господарювання становить від 5Х10-6 до 1Х10-5 включно;

2) які є державною, регіональною, комунальною, об’єктовою аварійно-ря-
тувальною службою, а також аварійно-рятувальною службою громадської ор-
ганізації.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться 
суб’єкти, які провадять діяльність на території та/або в приміщеннях, що нале-
жать їм на праві власності, володіння, користування:

1) потенційно небезпечних об’єктів, а також об’єктів, що мають стратегічне 
значення для економіки і безпеки держави (у сфері агропромислового комп-
лексу, телекомунікацій та зв’язку, наукової діяльності, сфери стандартизації, 
метрології та сертифікації, гідрометеорологічної діяльності, промисловості бу-
дівельних матеріалів, фінансово-бюджетної сфери, легкої промисловості);

2) промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх установок, які за 
категорією пожежної небезпеки відносяться до категорії «В», площею:

до 5 тис. кв. метрів – для промислових будівель (споруд), зовнішніх уста-
новок;

до 10 тис. кв. метрів – для складських будівель (споруд);
3) об’єктів, які розташовані на підвальних та/або підземних поверхах, у при-

міщеннях, спорудах;
4) об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із 

середніми наслідками (СС2);
5) об’єктів, які є будинками та/або спорудами з умовною висотою від  

26,5 до 47 метрів включно;
6) об’єктів, які є пам’яткою культурної спадщини місцевого значення;
7) об’єктів, для яких показник ризику від провадження господарської діяль-

ності суб’єкта господарювання становить від 1Х10-6 до 5Х10-6 включно.
5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться 

суб’єкти, що не належать до суб’єктів господарювання з високим і середнім 
ступенем ризику, а також суб’єкти, у власності, володінні, користуванні яких пе-
ребувають об’єкти, для яких показник ризику від провадження господарської 
діяльності суб’єкта господарювання становить менше ніж 1Х10-6.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням 
суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та по-
жежної безпеки здійснюються ДСНС з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику – не частіше ніж один раз на два роки;
із середнім ступенем ризику – не частіше ніж один раз на чотири роки;
з незначним ступенем ризику – не частіше ніж один раз на шість років.
7. У разі коли за результатами не менш як двох останніх планових заходів 

державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення вимог зако-
нодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, наступний плановий за-
хід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здій-
снюється не раніше ніж через установлений для відповідного ступеня ризику 
період, збільшений у 1,5 раза.

8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до 
двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого 
ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.

Перевірка об’єктів, що належать суб’єкту господарювання на праві власнос-
ті, володіння, користування, здійснюється з періодичністю залежно від характе-
ристик таких об’єктів, визначених у пунктах 3–5 цих критеріїв.
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Бучацький районний суд Тернопільської області 
викликає в судове засідання як відповідачку Губську 
Юлію Миколаївну, місце перебування якої невідоме, 
останнє місце проживання – проспект Перемоги, 35, 
кв. 113, м. Севастополь, по справі за позовом Губ-
ського Сергія Григоровича до Губської Юлії Микола-
ївни про поділ майна подружжя.

Розгляд справи призначено на 15 год. 00 хв. 18 
січня 2018 року в приміщенні Бучацького районно-
го суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, 
вул. Міцкевича, 11. Явка до суду обов’язкова. Відпо-
відачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неявки, відповідачка пови-
нна повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде 
розглянуто за її відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК 
України за наявними в ній доказами.

Суддя Р. О. Содомора

Великоновосілківський районний суд Донецької 
області, у зв’язку з розглядом цивільної справи за 
позовом ПАТ «Ощадбанк» до Шаталової Лілії Васи-
лівни про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, повідомляє, що судове засідання при-
значено на 18.01.2018 р. об 11 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, Велико-
новосілківський район, смт Велика Новосілка, вул. 
Фонтанна, 21, суддя Яненко Г. М.

Суд викликає як відповідачку Шаталову Лілію Во-
лодимирівну, останнє відоме місце проживання якої: 
вул. Ціолковського, б. 38, с. Октябр (Благодатне) Ве-
ликоновосілківського району Донецької області.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповіда-
чки в судове засідання, справа буде розглянута за її 
відсутності.

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кринич-
ки, вул. Виконкомівська, 17) повідомляє  про те,  що   по 
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

20.12.2017 до Дiхтярюк Олександр Вiкторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52331, Дніпропетровська 
обл., Криничанський р-н, с. Дружба, вул. Садова, буд. 9) 
справа № 178/865/17, суддя Лісняк В. В.

20.12.2017 до Павловський Іван Андрійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 52323, Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Божедарівка, вул.Фрунзе, буд. 19) 
справа № 178/1190/17, суддя Лісняк В. В.

було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задо-
волені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що за-
очне рішення може бути переглянуто шляхом подання 
заяви протягом десяти днів з дня опублікування цього 
оголошення.

Зміївський районний суд Харківської обл. (адреса 
суду: 63400, Харківська обл., м. Зміїв, вул. Леніна, 6) 
повідомляє  про те, що   по цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк»:

27.10.2017 до Волков Роман Григорович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 63401, Харківська 
обл., м. Зміїв, пл. Радянська, буд. 10, кв. 4) справа  
№ 621/1121/17, суддя Овдієнко В. В.

04.12.2017 до Лепеха Олександр Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 64701, Харківська 
обл., Зміївський р-н, смт Слобожанське, вул. Ціол-
ковського, буд. 66, кв. 42) справа № 621/1911/17, 
суддя Овдієнко В. В.

було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги за-
доволені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто шляхом по-
дання заяви протягом десяти днів з дня опублікуван-
ня цього оголошення.

Миронівський районний суд Київської області викликає відповідачку 
Свєтліцьку Олександру Григорівну на судовий розгляд цивільної справи 
ЄУН 371/1549/17 за позовом Голунова Григорія Григоровича, Голуно-
вої Світлани Анатоліївни, які діють в інтересах неповнолітніх: Свєтліць-
кої Олени Родіонівни, Свєтліцької Софії Родіонівни, Свєтліцької Каро-
ліни Родіонівни, Свєтліцької Віталіни Олександрівни, Свєтліцького Ми-
хайла Олександровича до Свєтліцького Родіона Віталійовича, Свєтліць-
кої Олександри Григорівни, третя особа: Орган опіки та піклування Ми-
ронівської районної державної адміністрації, про позбавлення батьків-
ських прав, який відбудеться о 15 годині 30 хвилин 15 лютого 2018 
року в приміщенні Миронівського районного суду Київської області за 
адресою: Київська область, місто Миронівка, вулиця Першотравнева, 3.

Суддя А. С. Поліщук

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

ч. 1 ст. 258-3 КК України, громадянин України, Мелешко Артем Воло-
димирович, 13.01.1977 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК 
України викликається о 10 год. 00 хв. 3 січня 2018 року до старшого 
слідчого в ОВС ГСУ СБ України Кондрацького M. B. у каб. 302 за адре-
сою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-255-55-26), для про-
ведення процесуальних дій (отримання обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів досудового розслідування) у кримінальному про-
вадженні № 22015000000000090 від 16.03.2015 за ч. 2 ст. 28 та ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передба-
чені ст. 139 КПК України.

Коропський районний суд Чернігівської області (адреса суду: 16200, Черні-
гівська обл., смт Короп, вул. Кибальчича, 12) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться:

11.01.2018 о 10:00 до Васькова Аліна Василівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: Чернігівська область, Коропський район, смт Короп, провулок Кибальчича, бу-
динок 14, квартира 4) справа № 735/1238/17, суддя Грушко О. П.

09.01.2018 о 14:00 до Угняченко Микола Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 16263, Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Горохове, вул. Шевченка, 
буд. 12) справа № 735/1368/17, суддя Грушко О. П.

 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.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) повідомляє Конова-
ленка Віталія Анатолійовича, що 13 лютого 2018 року о 14.00 
годині відбудеться слухання цивільної справи №182/6485/17 
(провадження 2/0182/3963/2017 року) за позовом Тутуро-
вої Інни Миколаївни до Коноваленка Віталія Анатолійовича, 
третя особа – Нікопольська міська рада, про визнання права 
власності на земельну ділянку, під головуванням судді Ніко-
польського міськрайонного суду Кобеляцької-Шаховал І. О.

В Овідіопольському районному суді Одеської області суд-
дею Гандзій Д. М. 10 січня 2018 року о 10.00 годині буде слу-
хатися цивільна справа № 509/4045/17 за позовом Каіки Іри-
ни Олександрівни до Гвоздовського Євгена Сергійовича про 
позбавлення батьківських прав.

Овідіопольський районний суд Одеської області пропо-
нує Гвоздовському Євгену Сергійовичу надати заперечен-
ня та всі наявні у нього докази у справі особисто або через 
представника. У разі неявки Гвоздовського Євгена Сергійо-
вича в судове засідання справа може бути розглянута за йо-
го відсутністю.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як від-
повідача Першина Тараса Васильовича (м. Ровеньки, Луганська об-
ласть) у справі за заявою Першиної Аліни Сергіївни про надання до-
зволу дитині на тимчасові неодноразові виїзди за межі держави Укра-
їна, а також території Луганської та Донецької областей, що тимчасо-
во не контролюється українською владою, разом з матір’ю без згоди 
та супроводу батька.

Судове засідання призначено на 09 годину 00 хвилин 22 січня 
2018 року в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Втрачений 

студентський квиток 

КВ11762862, 

зареєстрований 

на ім’я – Кричевська 

Вікторія Георгіївна, 

вважати недійсним.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Кура-
шенка Юрія Дмитровича, 30.09.1969 р.н., у судове засідання, яке при-
значене на 09 годину 00 хвилин 24 січня 2018 року, для розгляду ци-
вільної справи № 319/1420/17 за позовом ПАТ «Державний ощадний 
банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Курашенка Юрія Дмитровича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 
26-а, смт Більмак Більмацького району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 

14 грудня 2017 року розглянуто цивільну справу №409/1456/17 за по-

зовом Федорченко Олени Олександрівни до Сотнікова Євгена Олексан-

дровича про позбавлення батьківських прав та винесено заочне рішен-

ня про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташований за 
адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Паторжинського, 18а, викликає Ново-
сьолова Дмитра Валерійовича в судове засідання по цивільній справі за 
позовом Соловей Анни Вікторівни до Новосьолова Дмитра Валерійови-
ча про стягнення боргу за договором позики, яке призначене на 12.00 
годину 6 лютого 2018 року та відбудеться в залі № 19 (суддя Ходаків-
ський М. П.). У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто в за-
очному порядку.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, 
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну спра-
ву № 749/803/17 за позовом заступника керівника Мен-
ської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі 
КЛПЗ «Щорська центральна районна лікарня» до Баси-
рова Шаміля Расимовича про відшкодування коштів, ви-
трачених на стаціонарне лікування потерпілого від зло-
чину. Відповідач Басиров Шаміль Расимович, остан-
нє відоме місце мешкання якого: Донецька область,  
м. Українськ, вул. Енгельса, 21/15; Чернігівська область, 
м. Щорс, вул. Антошина, 26, викликається в судове засі-
дання, призначене на 29.01.2018 р. о 09.00 годині. Відпо-
відачу пропонується надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття до суду він повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в його відсутність. З опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідомленим 
про дату, час і місце розгляду справи.

Суддя Черков В.Г.

Оголошення щодо продажу активів (майна)  
ПАТ «ВБР»

Номер лота: F37G7425-F37G7427
Короткий опис активів 
(майна) в лоті:

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

Електронна адреса для 
доступу до відкритих тор-
гів (аукціону)/ електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення від-
критих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

15.01.2018 р.

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону:

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

Детальна інформація що-
до лота:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/26-vseukr-bank-
rozv/30601-asset-sell-id-143403

Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ  МЕРЕЖІ» 
 на січень 2018 року 

(для території України, на якій органи державної влади  здійснюють свої повноваження 
відповідно до  постанови КМУ № 263 від  07.05.2015 р. (зі змінами) та розпорядження КМУ   

№ 1085-р від 07.11.2014 р. (зі змінами))

1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на січень 2018 р.
без ПДВ

Найменування показника
(нормативний документ)

Клас /група
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на січень 2018 р.(розрахована 
відповідно до постанови НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810) (без ПДВ) коп/кВтгод 145,464

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат 
електроенергії на I квартал 2018 р. 1 клас % 1,30

(постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 ) 2 клас % 3,10
2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні особи та фізичні особи-суб’єкти 
підприємницької діяльності) 

без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника  

Роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для 
кожного класу споживачів, крім населення, на території України
відповідно до п.2 постанови НКРЕКП від 24.04.2017 № 538  «З 
01 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, 
що відпускається для кожного класу споживачів, крім населен-
ня, на території України, формуються ліцензіатами з постачання 
електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-
правовими актами НКРЕКП»

1 клас коп/кВтгод 147,380  

2 клас коп/кВтгод 152,095

без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Період 
часу

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постано-
ва НКРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесе-
ними постановою НКРЕКП від  13.06.2017 № 763, яка була офі-
ційно опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» 06.07.17 № 123, 
та набрала чинності з 07.07.17

1 клас Нічний коп/кВтгод 51,583
Денний коп/кВтгод 198,963

2 клас
Нічний коп/кВтгод 53,233

Денний коп/кВтгод 205,328

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постано-
ва НКРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесе-
ними постановою НКРЕКП від 22.01.2015 № 37) 

1 клас
Нічний коп/кВтгод 36,845

Напівпіковий коп/кВтгод 150,328
Піковий коп/кВтгод 265,284

2 клас
Нічний коп/кВтгод 38,024

Напівпіковий коп/кВтгод 155,137
Піковий коп/кВтгод 273,771

  Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об’єктом 
 оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків.

Львівське відділення  

Антимонопольного комітету України 

оприлюднює інформацію про прийняті рішення:
19.05.2017 №№ 15 р/к, 16 р/к, 17 р/к, 18 р/к, 19 р/к, 

20 р/к, 21 р/к, 22 р/к, 23 р/к – державно-комуналь-

не підприємство роздрібної плодоовочевої торгівлі  

№ 35 (13834238) (штрафи – 5800 грн)

26.10.2017 № 38 р/к – ПП «Плис» (20795332) 

(штраф – 68 000 грн), ПП «Плас» (39066797) (штраф 

– 68 000 грн)

16.11.2017 № 46 р/к – ТзОВ «Західпласт» 

(39599114) (штраф – 68 000 грн), ТзОВ «Компанія 

Вестінвест» (40310994) (штраф – 68 000 грн)

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Шепіло Валерії Володимирівни до Шепіла Іго-
ря Сергійовича про розірвання шлюбу. Відповідач по 
справі: Шепіло Ігор Сергійович, останнє відоме міс-
це проживання: Донецька область, м. Горлівка, ву-
лиця Жукова, будинок № 32, квартира № 94, викли-
кається на 2 січня 2018 року о 08 годині 30 хвилин 
до Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідача він повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута в його від-
сутність.

Суддя Хаустова Т.А.

На розгляді в Пологівському районному суді Запо-
різької області перебуває кримінальне провадження за 
обвинуваченням Малахова О.Л. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове 
розслідування.

Суддя Пологівського районного суду Запорізької об-
ласті Каретник Ю.М.  викликає як обвинуваченого Ма-
лахова Олексія Леонідовича, який народився  02 верес-
ня 1974 року у РФ, зареєстрований за адресою: Доне-
цька область,  м. Докучаєвськ, вул. Мельникова, 16/5, 
до суду (Запорізька область, м. Пологи, вул. Єднос-
ті, 28 (тел:(06165) 2-30-76) для участі у підготовчому су-
довому засіданні у кримінальному провадженні, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22016050000000251 від 16.11.2016 року, що відбудеть-
ся о 09-00 год. 23 січня 2018 року в залі судових засідань 
Пологівського районного суду Запорізької області.

Особа, що викликається, зобов’язана заздалегідь по-
відомити про неможливість з’явлення на виклик суду.

Відповідно до наказу РВ Фонду державного майна по Одеській області від 15 
грудня 2017 р. № 1487 «Про прийняття рішення про припинення юридичної осо-
би Державного підприємства «НДКТІХТТ «Агрохолод», код ЄДРПОУ 21014029», 
договору купівлі-продажу об’єкта державної власності групи А – єдиного майно-
вого комплексу Державного підприємства «НДКТІХТТ «Агрохолод», код ЄДРПОУ 
21014029, прийнято рішення про створення ліквідаційної комісії, завершен-
ня розрахунків із кредиторами та припинення юридичної особи ДП «НДКТІХТТ 
«Агрохолод», код 21014029, яке знаходиться за адресою: 65025, Одеська обл., 
Комінтернівський р-н, Фонтанська сільрада, 21-й км Старокиївського шосе, 55 
«д», шляхом ліквідації. Головою Ліквідаційної комісії призначено директора ПП 
«Транспромсистем» Нечаєва B.C.

Вимоги кредиторів прийматимуться за адресою: 65025, Одеська обл., Комін-
тернівський р-н, Фонтанська сільрада, 21-й км Старокиївського шосе, 55 «д», 
протягом 2-х місяців з дня опублікування в газеті «Урядовий кур’єр» оголошен-
ня про початок ліквідації Державного підприємства «НДКТІХТТ «Агрохолод», 
код ЄДРПОУ 21014029, та призначення Ліквідаційної комісії з ліквідації підпри-
ємства.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів:ЋЋ

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

Номер лота: F11GL7428- F11GL7450
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 20.02.2018.
Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/30607-asset-sell-
id-143409
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +1  +6 Черкаська +1  +6 +1  +6
Житомирська -2  +3 +1  +6 Кіровоградська +1  +6 +1  +6
Чернігівська +1  +6 +1  +6 Полтавська +1  +6 +1  +6
Сумська +1  +6 +1  +6 Дніпропетровська +1  +6 +1  +6
Закарпатська +2  -3 +1  +6 Одеська +1  +6 +4  +9
Рівненська +2  -3 +1  +6 Миколаївська +1  +6 +5  +10
Львівська +2  -3 0  +5 Херсонська +1  +6 +6  +11
Івано-Франківська +2  -3 0  +5 Запорізька +1  +6 +5  +10
Волинська +2  -3 0  +5 Харківська +1  +6 +1  +6
Хмельницька +2  -3 +1  +6 Донецька +1  +6 +1  +6
Чернівецька -1  -6 0  +5 Луганська +1  +6 +1  +6
Тернопільська +2  -3 +1  +6 Крим +1  +6 +6  +11 
Вінницька -1  +4 +1  +6 Київ +3  +5 +3  +5
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У Вінниці заохочують 
талановиту молодь 

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Найращих учнів, студентів, спортсменів, юних худож-
ників, танцюристів відзначили стипендіями міської ради під час місь-
кого свята-зустрічі.  Понад 20 років Вінницька міська рада виплачує 
щомісячну стипендію талановитим дітям. Традиційно усіх, хто пока-
зав чудові результати, відзначають напередодні Новорічних та Різдвя-
них свят. Цього року стипендіатами міської ради стали 388 юних він-
ничан. З них — 297 учнів загальноосвітніх та позашкільних навчаль-
них закладів, 36 учнів дитячих мистецьких шкіл та вихованців клубних 
установ,  16 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 39 студен-
тів вищих навчальних закладів. У їх числі — переможці міських, об-
ласних та всеукраїнських етапів олімпіад з різних навчальних пред-
метів, всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсів, фестивалів, 
спортивних змагань. «Сьогодні ми вшановуємо талановиту, перспек-
тивну молодь нашого міста. А таких юнаків і дівчат у Вінниці дуже ба-
гато. Протягом цього семестру ви серйозно працювали і отримали 
відповідний результат. Ваш інтелектуальний капітал ви використову-
ватимете у своєму дорослому житті», — сказав Вінницький  міський 
голова Сергій Моргунов.

Дерева від 
Запоріжзеленгоспу —  
всій країні

Євген ЛОГАНОВ,  
«Урядовий кур’єр»

КРАСА ТА ЕКОЛОГІЯ. Комунальне сільгосппідприємство Запо-
різької облради «Запоріжзеленгосп» протягом 2017 року взяло участь 
у 21 тендерних торгах на території України,  уклавши низку угод.

Відтак продукція Запоріжзеленгоспу прикрасить вулиці Харкова, 
Вінниці, Івано-Франківська, Львова. Зокрема в  Харкові вже висадже-
но 1528 лип, 160 кленів, 356 ясенів, 150 ялин, у Вінниці — 436 лип, по 
10 червонолистих кленів, ялин, туї. Вулиці та парки Запоріжжя цього-
річ також поповнилися новими саджанцями. Для озеленення міста бу-
ло передано 18 168 одиниць саджанців на майже 1,8 мільйона  гри-
вень. За даними генерального директора КСП «Запоріжзеленгосп» 
Юрія Гарбера, майже всі рослини добре приживаються на вулицях та 
у парках українських міст і сіл.

Тернопілля створює  
електронну енциклопедію

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

УСЕ ЗНАТИ. Тернопіль-
ська область чи не єдина в 
Україні, яка зуміла видру-
кувати впродовж останньо-
го десятиліття систематизо-
вану новітню інформацію з 
різних царин власного жит-
тя в чотиритомному Терно-
пільському енциклопедично-
му словнику, а також у ви-
данні «Тернопільщина. Істо-
рія міст і сіл». Посприяли та-
кій авторитетній добрій спра-
ві органи влади краю. Та, на 
жаль, цей великий довідко-
вий пласт не з’явився в елек-
тронному варіанті. Цю про-
галину певною мірою вирі-
шив заповнити Микола Ва-
силечко і створити в інтерне-
ті «Тернопільську енциклопе-
дію» («Тернопедію»). Він зна-
ний в області фотограф, кра-
єзнавець, кросвордист. А ще 

активно співпрацював з «Ві-
кіпедією». Для неї створив 
майже 1340 статей, мав тут 
статус патрульного та пере-
йменовувача файлів. Напри-
кінці літа 2014 року Мико-
ла запраг скласти для «Вікі-
педії» список, до якого б уві-
йшли імена загиблих краян у 
зоні проведення АТО. Згодом 
ці відомості завдяки йому та 
іншим активістам з’явилися в 
інтернеті.

Микола каже, що задум 
«Тернопедії» у нього ви-
ник ще майже 10 років то-
му. Та сподівався, що її ство-
рять автори Тернопільсько-
го енциклопедичного словни-
ка. Тож брався втілити ідею 
електронного довідника «Ду-
ховне Тернопілля», де міг би 
публікувати інформацію про 
церкви, священнослужите-
лів, єпархії, парафії. Але ба-
жаного не вдалося зреалізу-
вати. Тож готував статті на 

таку тему й для  української 
«Вікіпедії». 

Нещодавно Микола Васи-
лечко запустив «Тернопе-
дію». Зробив 1700 заготовок 
майбутніх статей і перших 
два десятки повнотекстових 
сторінок. Визначився перед-
усім із загальною концепцією 
формування назв матеріалів, 
стилем викладу, а також зо-
бражень, шаблонів та інших 
необхідних засобів. 

Яку ж інформацію можна 
буде почерпнути з нового ен-
циклопедичного електронно-
го джерела? Микола каже, що 
на «Укрвікі» досить обмежені 
можливості створення статей 
про краян, а також різні соці-
альні, культурні та інші об’єкти, 
колективи, організації, устано-
ви місцевого значення, органи 
самоврядування, географіч-
ні об’єкти. На сайті «Тернопе-
дія» буде якнайширша інфор-
мація про них. 

Роботи з оформленням 
сайту, підготовкою статей, 
звісно, багато. «Звертатиму-
ся до місцевих органів влади, 
організацій, відомств з офі-
ційним запитом щодо статис-
тичних даних, — зазначає Ми-
кола Василечко. — На їхній, а 
також на основі архівних до-
кументів створюватиму статті 
за першоджерелом інформа-
ції, що на «Вікіпедії» немож-
ливо зробити». 

Стиль викладу матеріалу 
на «Тернопедії» також відріз-
нятиметься від всесвітньої 
електронної енциклопедії, до-
пускатиметься оригінальне 
трактування фактів.

На відміну від паперових 
видань енциклопедій та «Ві-
кіпедії», у назвах статей про 
знаних краян на «Тернопе-
дії» писатимуть лише ім’я та 
прізвище, а вже в тексті ав-
тор уточнюватиме дані щодо 
батька особи.  

Лінкор «Воля» знову на ходу 
ІСТОРІЯ ВЧИТЬ. Дослідники створили календар до 100-річчя 
підняття українських прапорів над Чорноморським флотом  

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

29 квітня 1918 року Чор-
номорський флот за 

наказом командуючого під-
няв українські прапори. Ця 
подія стала підсумком довгої 
складної боротьби моряків-
українців. Днями в  Укра-
їнському кризовому медіа-
центрі  презентували  пер-
ший календар із кольорови-
ми зображеннями кораблів, 
які першими у 1917—1918 
роках підіймали жовто-си-
ні, а потім і синьо-жовті стя-
ги під золотим українським 
небом  над найсинішим у сві-
ті морем.

«Ми створили цей кален-
дар, щоб нагадати україн-
цям, якою була їхня бороть-
ба за волю України 100 ро-
ків тому. Сподіваємося, це 
посп рияє певній інформа-
ційній хвилі й  громадські та 
державні заклади проведуть  
акції на згадку про 100-річчя 
підняття прапорів, а інфор-
маційна кампанія поширить 
знання про ці події», — роз-
повів під час презентації ав-
тор ідеї Іван Канівець, кіно-
режисер, сценарист та ре-
жисер фільму «Тризуб Не-
птуна». 

Кольорові зображення ко-
раблів створили на основі 
реальних фотографій. На-
клад календаря кілька со-
тень примірників допомо-
гла надрукувати українська 
діаспора у Лондоні. Кален-
дар безкоштовно розповсю-
джують у військових части-
нах, навчальних закладах, а 
також серед ентузіастів, які 
допомагають популяризува-
ти ці події. На даний момент 
у військові частини переда-
ли близько 40 примірників. 

«Ми зв’язалися з керівни-
цтвом Військово-Морських 
сил України, там попроси-
ли в нас макети цього ка-
лендаря і сказали, що спро-
бують знайти в Одесі гроші, 
щоб надрукувати наклад для 
Військово-морських сил», — 
додав Іван Канівець. Маке-

ти календаря для некомер-
ційного розповсюдження на 
території України можна 
отримати безкоштовно. Під-
готували також англомовну 
версію календаря, її допомо-
гла створити українська ді-
аспора у Лондоні. «Є наклад 
англійською мовою, який 

розповсюджуємо серед ди-
пломатів», — зазначив Іван 
Канівець.  

А координатор Таврійської 
гуманітарної платформи Ан-
дрій Іванець зауважив: тре-
ба  ввести в український офі-
ційний календар День укра-
їнського моря, встановлений 
владою УНР у 1919 році.

У календарі вміщено 13 ко-
льорових робіт, на яких пред-
ставлено 12 кораблів. Серед 
них найсучасніший та най-
потужніший корабель Чор-
номорського флоту у 1917—
1918 роках лінкор «Воля», 
який у грудні 1917-го здій-
снив першу під українським 
прапором бойову операцію з 
перевезення українізованих 
військ із Малої Азії у Крим. 
Також є зображення есмін-
ця «Завидний», який першим 
на Чорноморському флоті у 
липні 1917 року підняв жов-
то-синій стяг.

Автор ідеї Іван Канівець  сподівається, що ця сторінка 
нашої історії буде гідно шанована сучасниками


