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ОСОБИСТОСТІ

Короткі знайомства з ним 
пам’ятають усе життя — сьогодні 
виповнилося б 80 років  
видатному поету, публіцистові,   
Героєві України Василеві Стусу

Новорічне 
українське 
телебачення: від 
політичних серіалів 
до кіношних

ЕКРАН

Президент України під час зустрічі  
з головою правління НАК «Нафтогаз»  
Андрієм Коболєвим про нову енергостратегію країни 

Росія утримує в Криму 
десятки політичних 
в’язнів 

ПРАВА ЛЮДИНИ. В ув’язненні в незаконно анексованому Ро-
сією Криму перебувають не менше 60 кримських татар, які є по-
літичними в’язнями. Про це повідомив голова Меджлісу крим-
ськотатарського народу Рефат Чубаров. «Кількість тих, кого ми 
вважаємо політв’язнями, тобто позбавлених волі й які перебу-
вають за гратами або в СІЗО, або тих, хто вже отримав так зва-
ні судові вироки, або обмежені судовими вироками в пересуван-
ні по Криму, — понад 60 осіб», —  повідомив Рефат Чубаров.

За його словами, в цю кількість не входять ті, хто отримав 
грошові штрафи за участь у заходах 26 лютого 2014 року чи 
інших політичних акціях. З урахуванням оштрафованих таких 
людей буде вже «кілька сотень», зазначив політик.  «Кількість 
дітей, які залишилися без батьків, бо батьки за гратами, вже 
більше сотні», — зазначив він. Загалом, за даними експертів 
Кримської правозахисної групи, з 2014 року, після анексії Кри-
му Росією, не менше 70 осіб були незаконно позбавлені волі в 
межах політично мотивованих кримінальних справ.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

50 млн євро   
становитиме річна донорська допомога 
від ЄС в межах дії Угоди про співпрацю 

щодо співфінансування Фонду 
енергоефективності

«Завдяки рішенню 
Стокгольмського арбітражу 

Україна зіскочила з газового 
гачка Газпрому. Ми впевнено 

розпочинаємо 2018-й — 
 рік енергетичної  

незалежності України».

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 
61035ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 

на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2018 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн

на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн

З Різдвом  
Христовим!
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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

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходиться криміналь-
не провадження № 761/34991/16-к за обвинуваченням Устінова Федора Вікторовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, який проживає за адресою: Російська Федерація, Краснодарський 
край, м. Новоросійськ, вул. Ісаєва, буд. 4, кв. 7.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 18 жовтня 2017 року розгляд кри-
мінального провадження за обвинуваченням Устінова Федора Вікторовича проводиться в порядку спеціального судового 
провадження (in absentia) за відсутності обвинуваченого.

Згідно з ухвалою Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 13 грудня 2017 року по кримінальному 
провадженню відносно Устінова Федора Вікторовича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України було проведено підготовче судове засідання та призначено до судового розгляду.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторовича у підготовче судове засідання на 12 січня 2018 року о 09 го-
дині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 12014051060000214 (номер справи 1-кп/243/699/2017) 
за обвинуваченням Смирнова Андрія Васильовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мірошниченко Л. Є. викликає обвинуваченого 
Смирнова Андрія Васильовича, 27.06.1977 року народження, уродженця м. Луганськ, який зареєстрований за адре-
сою: м. Луганськ, с. Ювілейне, вулиця Садова, будинок № 1, квартира № 33, яке відбудеться 12 січня 2018 року о 09 
годині 15 хвилин у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибуде за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до за-
безпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
О. В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження № 233/5869/17 за обвину-
ваченням Семенової Тетяни Вікторівни у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яка мешкає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Міжнародна, 40/12.

Суд викликає обвинувачену Семенову Тетяну Вікторівну в підготовче судове за-
сідання на 12 січня 2018 року о 13 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні 
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. №17.

Явка обвинуваченої в підготовче судове засідання обов’язкова.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. 
Пушкіна, 4) розглядає доручення словацького суду про вручення судових 
документів засудженому Маслову Сергію, на підставі Європейської конвен-
ції про взаємну допомогу в кримінальних справах. Маслов Сергій, 1959 р.н., 
адреса якого зазначена: Донецька область, м. Селидове, вул. Набережна,  
б. 26, який викликається на 10.01.2018 р. о 14.00 год. до суду для вручення 
пакету документів.

З опублікуванням оголошення про виклик Маслова Сергія, він вважаєть-
ся повідомленим про дату, час і місце розгляду окремої процесуальної дії.

Суддя Пирогова Л. В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь, проспект Пе-
ремоги, 6) розглядає справу за кримінальним провадженням відносно Гордієнка Тараса 
Івановича, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. ст. 258 КК України, Швець Олени Костян-
тинівни, Лифенка Олексія Володимировича, які обвинувачуються у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачені: Гордієнко Тарас Іванович, Швець Олена Костянтинівна, Лифенко 
Олексій Володимирович викликаються на 11 січня 2018 року о 08.10 годині до Орджо-
нікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області для участі в розгля-
ді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Zi – загальний обсяг необхідних платежів у відповідному році з виконання бор-
гових зобов’язань за відповідним договором (угодою, проспектом емісії облігацій) 
щодо здійснення запозичень на розвиток мережі та утримання автомобільних до-
ріг загального користування;

i – індекс, що застосовується до відповідного договору (угоди, проспекту емісії 
облігацій) щодо здійснення запозичень на розвиток мережі та утримання автомо-
більних доріг загального користування;

ki – частка коштів запозичень, отриманих за відповідним договором (угодою, 
проспектом емісії облігацій) щодо здійснення запозичень на розвиток мережі та 
утримання автомобільних доріг загального користування, які спрямовуються на 
розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування міс-
цевого значення, визначена з точністю до шостого знака після коми за такою фор-
мулою:

 

де  – загальний обсяг запозичень, отриманих за відповідним договором 
(угодою, проспектом емісії облігацій) щодо здійснення запозичень на розвиток ме-
режі та утримання автомобільних доріг загального користування станом на 1 січня 
року, що передує плановому;

 – загальний обсяг запозичень, які планується отримати за відповідним до-
говором (угодою, проспектом емісії облігацій) щодо здійснення запозичень на роз-
виток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування протягом 
року, що передує плановому;

 – загальний обсяг запозичень, які планується отримати за відповідним до-
говором (угодою, проспектом емісії облігацій) щодо здійснення запозичень на роз-
виток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування протя-
гом планового року;

 – обсяг запозичень, отриманих за відповідним договором (угодою, про-
спектом емісії облігацій) щодо здійснення запозичень на розвиток мережі та утри-
мання автомобільних доріг загального користування та спрямованих на оплату ро-
біт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загаль-
ного користування місцевого значення станом на 1 січня року, що передує планово-
му, за даними Укравтодору щодо обліку використаних запозичень;

 – обсяг запозичень, отриманих за відповідним договором (угодою, про-
спектом емісії облігацій) щодо здійснення запозичень на розвиток мережі та утри-
мання автомобільних доріг загального користування, які передбачається спрямува-
ти на оплату робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобіль-
них доріг загального користування місцевого значення протягом року, що передує 
плановому, згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України;

 – обсяг запозичень, отриманих за відповідним договором (угодою, про-
спектом емісії облігацій) щодо здійснення запозичень на розвиток мережі та утри-
мання автомобільних доріг загального користування, які передбачається спрямува-
ти на оплату робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобіль-
них доріг загального користування місцевого значення протягом планового року.

9. Обсяг бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 2 цьо-
го Порядку, розраховується за такою формулою:

 

де Zdz – обсяг необхідних платежів у відповідному році з виконання боргових 
зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії на 
розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (щодо 
автомобільних доріг загального користування державного значення);

Z – загальний обсяг необхідних платежів у відповідному році з виконання бор-
гових зобов’язань за всіма запозиченнями, отриманими державою або під держав-
ні гарантії, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального ко-
ристування.

10. Видатки за напрямами, визначеними підпунктами 3 і 4 пункту 2 цього Поряд-
ку, здійснюються за бюджетною програмою щодо виконання боргових зобов’язань 
за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії на розвиток 
мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, обсяг видат-
ків за якою визначається як сума видатків, визначених згідно з пунктами 8 і 9 цьо-
го Порядку.

11. Казначейство здійснює закупівлю іноземної валюти за офіційним курсом На-
ціонального банку на дату проведення операції в сумі, необхідній для виконання 
боргових зобов’язань за запозиченнями відповідно до умов укладених договорів, з 
віднесенням витрат на закупівлю іноземної валюти до видатків за бюджетною про-
грамою щодо виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими дер-
жавою або під державні гарантії на розвиток мережі та утримання автомобільних 
доріг загального користування.

12. Обсяг бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 2 
цього Порядку, розраховується за такою формулою:

 

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Димитровський міський суд Донецької області повідомляє, що в суд 

викликається обвинувачений Васильєв Андрій Юрійович, 17.08.1977 р.н., 
до Димитровського міського суду Донецької області 12 січня 2018 року на 
14.00 год. за адресою: м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна, 
73, для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального проваджен-
ня за обвинуваченням Васильєва А.Ю. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Також суд повідомляє, що 3 січня 2018 року Димитровським міським 
судом Донецької області постановлено ухвалу про призначення судового 
розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Васильєва Ан-
дрія Юрійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ст. 258-3 ч. 1 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. А. Рибкін

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою Мікулянич Ірини 
Миколаївни до Мікулянича Володимира Володимировича 
про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі 219/12815/17 – Мікулянич Володи-
мир Володимирович, 17 травня 1987 року народження, про-
живає за адресою, вказаній в позовній заяві: Донецька об-
ласть, м. Жданівка, вул. Щорса, 9, викликається на 10 січ-
ня 2018 року о 10 годині 00 хвилин до суду для участі в роз-
гляді справи по суті. Відповідачу по даній справі пропону-
ється надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд 
про причину неявки, інакше справа буде розглянута в йо-
го відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Орджонікідзевський районний суд міста Марі-
уполя (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) 
розглядає справу за кримінальним проваджен-
ням відносно Комісаренка Сергія Володимирови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Комісаренко Сергій Володими-
рович викликається на 9 січня 2018 року о 08.45 
годині до Орджонікідзевського районного суду 
міста Маріуполя Донецької області для участі в 
розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Засобі Андрію Володимировичу,  
вул. Гречнєва, 2, кв. 121, м. Горлівка,  

Донецька область, 84600.
Слідчий слідвідділу УСБУ в Чернівецькій області 

Петращук Л. П. повідомляє підозрюваного Засобу 
Андрія Володимировича, 13.12.1969 р.н., уроджен-
ця та зареєстрованого в м. Горлівка Донецької об-
ласті, вул. Гречнєва, 2, кв. 121, про завершення до-
судового розслідування, відкриття матеріалів кри-
мінального провадження № 22018260000000002 
та викликає на 12.01.2018р. о 10 год. 00 хв. 
у СВ УСБУ в Чернівецькій обл. за адресою:  
м. Чернівці, вул. Шевченка, 1-А, для здійснення всіх 
необхідних процесуальних дій, надання доступу та 
ознайомлення з матеріалами провадження.

де A – акцизний податок з вироблених в Україні пального і транспортних засо-
бів (крім акцизного податку, визначеного пунктом 6 частини першої статті 66 Бю-
джетного кодексу України), що зараховується до спеціального фонду державного 
бюджету у плановому році;

B – акцизний податок із ввезених на митну територію України пального і тран-
спортних засобів, що зараховується до спеціального фонду державного бюджету 
в плановому році;

C – ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них, що зара-
ховується до спеціального фонду державного бюджету в плановому році;

D – плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують 
нормативні;

E – плата за проїзд платними автомобільними дорогами загального користуван-
ня державного значення.

13. Розподіл бюджетних коштів, обсяг яких розрахований згідно з пунктом 12 
цього Порядку, за напрямами (об’єктами, заходами), визначеними підпунктом 1 
пункту 2 цього Порядку, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів 
у межах бюджетних призначень відповідно до вимог закону про Державний бюджет 
України на відповідний рік та методики визначення обсягу фінансування будівни-
цтва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, яка затверджується 
спільним наказом Мінінфраструктури та Мінфіну, з урахуванням установлених дер-
жавними програмами пріоритетів, фактичного стану автомобільних доріг, а також 
необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік ор-
ганами Казначейства.

14. Обсяг бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 2 
цього Порядку, розраховується у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам (далі – субвенція) між бюджетом Автономної республіки Крим, обласни-
ми бюджетами та бюджетами мм. Києва та Севастополя залежно від протяжності 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній ад-
міністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує планово-
му, за такою формулою:

 

де Sj – обсяг субвенції з державного бюджету бюджету Автономної республіки 
Крим, обласному бюджету, бюджету м. Києва або м. Севастополя;

j – індекс, що застосовується для позначення відповідного місцевого бюдже-
ту (бюджету Автономної республіки Крим, обласних бюджетів, бюджету м. Києва 
або м. Севастополя);

Pj – протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого зна-
чення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (області, м. Києві або 
м. Севастополі, Автономній Республіці Крим) станом на 1 січня року, що передує 
плановому;

P – загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцево-
го значення в цілому в Україні.

Зазначені бюджетні кошти, передбачені для відповідного місцевого бюджету, 
спрямовуються за такими напрямами:

не менше 80 відсотків – на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання авто-
мобільних доріг загального користування місцевого значення,

не більше 20 відсотків – на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання ву-
лиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Розподіл бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утриман-
ня автомобільних доріг загального користування місцевого значення здійснюється 
відповідно до методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструк-
ції, ремонту та утримання автомобільних доріг, яка затверджується спільним нака-
зом Мінінфраструктури і Мінфіну.

15. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування 
міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 
2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бю-
джету за витратами, затвердженого Мінфіном.

Перерахування субвенції місцевим бюджетам населених пунктів, на території 
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно 
з переліком, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 лис-
топада 2014 р. № 1085 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території 
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та пере-
ліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2015 р., № 36, ст. 1090, № 98, ст. 3368), Казначейством 
не здійснюється, крім місцевих бюджетів, які продовжують обслуговуватися орга-
нами Казначейства.

16. Обсяг бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 2 
цього Порядку, розраховується за такою формулою:

 

Розподіл зазначених бюджетних коштів за напрямами (об’єктами, заходами) 
здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів у межах бюджетних 
призначень відповідно до вимог закону про Державний бюджет України на відпо-
відний рік з урахуванням державних програм та затвердженого в установленому по-
рядку плану заходів щодо використання бюджетних коштів, що передбачаються для 

фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху, а та-
кож з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, 
узятих на облік органами Казначейства.

17. Бюджетні кошти, що сформовані за рахунок державних запозичень, залуче-
них згідно з пунктом 1 частини третьої статті 15 Бюджетного кодексу України для 
реалізації інвестиційних проектів на розвиток мережі та утримання автомобільних 
доріг загального користування, використовуються згідно з вимогами відповідних 
міжнародних угод.

18. Бюджетні кошти, що сформовані за рахунок інших надходжень, визначених 
законом про Державний бюджет України, використовуються згідно з вимогами за-
кону про Державний бюджет України на відповідний рік.

19. Видатки, пов’язані з будівництвом та реконструкцією об’єктів, здійснюються 
відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офі-
ційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

20. Розроблення проектно-кошторисної документації на виконання робіт, затвер-
дження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюється відповідно до 
Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний 
вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

21. Прийняття об’єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до Порядку при-
йняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 «Питання прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» (Офіційний вісник України, 2011 р., 
№ 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).

22. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється розпоряд-
никами та одержувачами бюджетних коштів в установленому законом порядку.

23. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отри-
мані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстра-
ція, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, 
пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому за-
конодавством порядку.

24. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бю-
джетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здій-
снюються в установленому законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 грудня 2017 р. № 1085
ПЕРЕЛІК  

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. № 1731 «Про за-

твердження Порядку спрямування коштів державного бюджету, призначених для 
фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального корис-
тування» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 45, ст. 2363).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. № 1129 «Про 
внесення змін до пункту 3 Порядку спрямування коштів спеціального фонду дер-
жавного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання ав-
томобільних доріг загального користування» (Офіційний вісник України, 2005 р.,  
№ 48, ст. 3006).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 509 «Про вне-
сення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. № 1731» 
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 37, ст. 1521).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 127 «Про вне-
сення змін до Порядку спрямування коштів державного бюджету, призначених для 
фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального корис-
тування» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 19, ст. 637).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2014 р. № 147 «Про внесен-
ня зміни до пункту 3 Порядку спрямування коштів державного бюджету, призначе-
них для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального 
користування» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 44, ст. 1165).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 р. № 69 «Про внесен-
ня змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. № 1731» 
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 18, ст. 488).

7. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 326 «Деякі питання 
використання у 2017 році коштів спеціального фонду державного бюджету для під-
тримки реалізації державної політики у сфері транспорту» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2017 р., № 41, ст. 1292).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 475 «Про перерозпо-
діл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному агентству ав-
томобільних доріг на 2017 рік, та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 
України» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1777).

В газеті «Урядовий кур’єр» від 03.11.2017 р. №207 було опубліковано Повідо-
млення  про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів 
щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походжен-
ням з Російської  Федерації. Через технічні причини в ньому вкралася помилка. То-
му в першому абзаці повідомлення щодо дати закінчення строку дії остаточних ан-
тидемпінгових заходів замість 28.05.2018 слід читати 27.04.2018.

УТОЧНЕННЯ
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Лозівський міськрайонний суд Харківської області викли-
кає відповідачку Усаченко Ларису Юріївну на розгляд цивіль-
ної справи № 629/4201/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії Донецького обласного управління AT «Ощадбанк» 
до Усаченко Лариси Юріївни про стягнення заборгованості, 
яка відбудеться 11 січня 2018 року о 10.30 годині в примі-
щенні Лозівського міськрайонного суду Харківської облас-
ті за адресою: м. Лозова Харківської області, вул. Яросла-
ва Мудрого, 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка 
вважається повідомленою про час і місце розгляду справи 
і у випадку неявки розгляд справи може бути проведений 
за її відсутності.

Суддя О. Г. Попов

Повідомлення про проведення зборів

20 січня 2018 р. о 13.00 годині за адресою: 

м. Київ, вул. Малишка, 1, відбудуться 

Збори потерпілих громадян по земельній ділянці, 

вул. Курнатовського, 7-б у м. Києві, 

групи будівельних компаній «Еліта-Центр».

Реєстрація почнеться о 12.00 годині.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачів: Пшеничну Наталію Вікторівну, Пшенич-
ного Сергія Вікторовича по цивільній справі за позовною 
заявою Козирєва Вячеслава Івановича, Козирєвої Оль-
ги Миколаївни в особі представника Какулія Отарі Єв-
геновича до Пшеничної Наталії Вікторівни, Пшенично-
го Сергія Вікторовича про визнання права власності  на 
майно. Судове засідання відбудеться в приміщенні суду 
12.01.2018 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: смт Марківка, 
пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме 
справу без вашої участі на підставі ст. 223 ЦПК України.

Суддя О. В. Рукас

У провадженні Бережанського районного суду Терно-
пільської області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Ковальової Людмили Леонідівни до Ковальова Ана-
толія Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 11 січня 
2018 року в залі № 3 Бережанського районного суду за 
адресою: м. Бережани, вул. Банкова, 2.

Суд викликає по цій справі відповідача Ковальова Ана-
толія Анатолійовича, 2 червня 1962 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа 
буде розглянута по суті в його відсутність на підставі на-
явних матеріалів.

Суддя В. М. Крамар

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

Сватівський районний суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Ковальо-
ва Євгена Миколайовича як відповіда-
ча в судове засідання по цивільній справі  
№ 676/3878/17 за заявою про ухвалення 
додаткового рішення за позовом Кова-
льової Анжели Юріївни до Ковальова Єв-
гена Миколайовича про розірвання шлю-
бу, що відбудеться 9 січня 2018 року о 16 
годині 30 хвилин. 

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Самойлен-
ко Наталію Олексіївну як відповідачку 
в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/19783/17 за заявою про ухвален-
ня додаткового рішення за позовом Са-
мойленка Олександра Олександровича 
до Самойленко Наталії Олексіївни про ро-
зірвання шлюбу, що відбудеться 9 січня 
2018 року о 15 годині 30 хвилин.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Бубліченко Ін-
ну Андріївну як відповідачку в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/19535/17 
за заявою про ухвалення додаткового рі-
шення за позовом Бубліченка Андрія Гри-
горовича до Бубліченко Інни Андріївни 
про розірвання шлюбу, що відбудеться  
9 січня 2018 року о 15 годині 00 хвилин.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Єлисєєву Ма-
рію Володимирівну як відповідачку в 
судове засідання по цивільній справі  
№ 426/19144/17 за заявою про ухвалення 
додаткового рішення за позовом Єлисєє-
ва Олександра Олександровича до Єлисє-
євої Марії Володимирівни про розірвання 
шлюбу, що відбудеться 9 січня 2018 року 
о 16 годині 00 хвилин.

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

Суддя В. О. Половинка

Марківський районний суд Луганської 
області викликає відповідача Глущен-
ка Сергія Сергійовича на судове засідан-
ня для розгляду цивільної справи за по-
зовом Глущенко Ганни Вікторівни до Глу-
щенка Сергія Сергійовича про стягнення 
аліментів.

Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Марківського районного суду Лу-
ганської області 09.01.2018 р. о 13.00 год. 
за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, 
буд. 31 Луганської області.

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

Головуючий суддя Чернік А. П.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської 
області перебуває кримінальне провадження стосовно Гузьо 
В’ячеслава Михайловича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
нів, передбачених ст. 260 ч. 2, ст. 115 ч. 1 КК України, яке 
здійснюється за відсутності обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

Обвинувачений Гузьо В’ячеслав Михайлович зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, місто Новодружеськ, 
вул. Миру, 14/10.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Гузьо В’ячеслава 
Михайловича на судовий розгляд 12 січня 2018 року об 11 
годині 00 хвилин за адресою суду: Луганська область, м. Ли-
сичанськ, вул. Штейгерська, 38.

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як обвинуваченого Смолкіна Геннадія Олексан-
дровича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 22а/31) 
у судове засідання з розгляду кримінальної справи 
№428/11236/17 за обвинуваченням Смолкіна Геннадія 
Олександровича за ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке відбудеться 12.01.2018 року о 14 годині 15 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного передбачені ст. 139 КПК України, а також ст. 323 
КПК України. У разі відсутності можливості прибу-
ти до суду на встановлений день та час обвинувачений 
зобов’язаний повідомити про неможливість з’явлення до 
суду шляхом подання заяви на адресу суду, в тому числі 
на офіційну електронну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.
gov.ua або на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Т. О. Комплєктова

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 433/947/16-к стосовно Скорбенка Дениса Миколайови-
ча, 10.06.1979 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений 
Скорбенко Д. М. зареєстрований та проживає за адресою: 
проспект Ю. Гагаріна, буд. 193, кв. 103, м. Харків.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Скорбен-
ка Дениса Миколайовича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 9 січня 2018 року об 11 годині 00 хвилин у за-
лі судових засідань Марківського районного суду Луганської 
області за адресою пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Мар-
ківського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження 
№ 417/4377/17 стосовно Крисіна Віктора Валерійовича, 
23.12.1976 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому 
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в поряд-
ку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Кри-
сін В. В. зареєстрований за адресою: к. Пролетаріату Донба-
су, буд. 50, кв. 8, м. Свердловськ.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Крисіна Ві-
ктора Валерійовича в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 9 січня 2018 року о 14 годині 00 хвилин у залі судо-
вих засідань Марківського районного суду Луганської облас-
ті за адресою пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківсько-
го району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8742/2016-к 
стосовно Божича Дмитра Вікторовича, 05.02.1980 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Божич Дми-
тро Вікторович зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, кв-л Молодіжний, б. 18, кв. 314.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Божича Дмитра Вікторо-
вича у підготовче судове засідання, яке розглядається в порядку 
спеціального судового провадження та відбудеться 12 січня 2018 
року об 11.00 годині в залі судових засідань Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрипника C. M.

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

ті знаходиться кримінальне провадження № 426/12131/2016-к 
стосовно Костенко Олени Миколаївни, 13.11.1968 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійсню-
валось спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Костенко Олена Ми-
колаївна зареєстрована за адресою: Луганська область, Красно-
донський район, вул. Ювілейна, б. 9.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Костенко Олену Мико-
лаївну в підготовче судове засідання, яке розглядається в поряд-
ку спеціального судового провадження та відбудеться 12 січня 
2018 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Юрченко C. O., Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/8739/2017 стосовно Петрозаводського Іллі Юрійови-
ча, 02.08.1985 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ст. 260 ч. 2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 
ст. 437 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досу-
дове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК 
України. Обвинувачений Петрозаводський Ілля Юрійович за-
реєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
кв-л Гагаріна, 14б/46.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Петрозаводсько-
го Іллю Юрійовича в судове засідання, яке відбудеться 12 
січня 2018 року о 10.00 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, 
м. Рубіжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу  
№ 425/3080/17 за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Лу-
ганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Іванової 
Інни Григорівни (зареєстрована: м. Первомайськ, Луганська 
обл.), Іванова Олександра Олександровича (зареєстрований: 
м. Первомайськ, Луганська обл.) про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Відповідачі викликаються в 
судове засідання, призначене на 10.01.2018 р. о 08.30 годи-
ні в приміщенні Рубіжанського міського суду, зала судових 
засідань № 3, для розгляду вказаної справи по суті. Відпові-
дачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неявки в судове засідання відповідачі по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута за їхньої відсутності з ухваленням заочного рі-
шення. З опублікуванням оголошення відповідачі вважають-
ся повідомленими про час та місце розгляду справи.

Суддя В. В. Москаленко

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

мінальне провадження № 426/8736/2016-к стосовно Сурженка Михайла Вікторови-
ча, 29.08.1964 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідуван-
ня в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Сурженко Михай-
ло Вікторович зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л 50-річ-
чя Жовтня, б. 26, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Сурженка Михайла Вікторовича у підготовче судове засідання, яке 
розглядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 12 січня 
2018 року о 12.00 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

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

мінальне провадження № 426/8735/2016-к стосовно Малахової Світлани Анатоліївни, 
27.08.1964 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 
ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Ма-
лахова Світлана Анатоліївна зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Ширшова, б. 13а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Малахову Світлану Анатоліївну в підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 12 січня 2018 
року об 11.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Половинки В. О., 
суддів Попової О. М., Скрипник C. M.

Фастівський міськрайонний суд Київської області викликає в судо-
ве засідання Мельника Дениса Анатолійовича як відповідача у цивіль-
ній справі № 2/381/1685/17 за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» до Мельника Дениса Ана-
толійовича про стягнення заборгованості по кредиту.

Справа до розгляду в судовому засіданні призначена на 15 січня 2018 
року о 12.00 год. за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Івана 
Ступака, 25, каб, 4. Головуючий суддя Осаулова Н. А.

Відповідач, який викликаний через опублікування оголошення у пре-
сі, вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.    

Повістка про виклик обвинувачених
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 409/1369/16-к стосовно Лукашова Станіслава Микола-
йовича, 13.05.1977 року народження, останнє місце реє-
страції: Луганська область, смт Білокуракине, вул. Підгір-
на, б. 168, Орлова Валентина Олександровича, останнє 
місце реєстрації: Луганська область, Білокуракинський 
район, с. Паньківка, вул. Зарічна, б. 27.

Лукашов Станіслав Миколайович обвинувачується за 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, Орлов 
Валентин Олександрович обвинувачується за ст. 110  
ч. 2 КК України, по яких здійснювалось спеціальне  
досудове розслідування в порядку, передбаченому  
ст. 297-1  КПК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Лука-
шова Станіслава Миколайовича, 13.05.1977 року наро-
дження, останнє місце реєстрації: Луганська область, 
смт Білокуракине, вул. Підгірна, б. 168, Орлова Валенти-
на Олександровича, останнє місце реєстрації: Луганська 
область, Білокуракинський район, с. Паньківка, вул. За-
річна, б. 27, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 11 січня 2018 року о 14.30 годині в залі судових засі-
дань Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

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

Інформація щодо здійснення спеціального судового 
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луган-
ської області 21 червня 2016 року постановлено ухва-
лу про здійснення спеціального судового провадження 
відносно Литвина Сергія Анатолійовича, 02.07.1973 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни за кримінальним провадженням № 426/351/2016-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає обвину-
ваченого Литвина Сергія Анатолійовича, 02.07.1973 року 
народження, який зареєстрований та проживає за адре-
сою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Осипенка, буд. 
5, кв. 214, у судове засідання, яке буде проводитися в по-
рядку спеціального судового провадження та відбудеть-
ся 11 січня 2018 року о 12.00 годині в залі судових засі-
дань Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Литвина Сергія Анатолі-
йовича в судове засідання судовий розгляд буде прово-
дитися без участі обвинуваченого.

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

Інформація щодо здійснення спеціального судового 
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-
ганської області 21 червня 2016 року постановлено 
ухвалу про здійснення спеціального судового прова-
дження відносно Дробота Олександра Миколайови-
ча, 21.04.1960 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 
ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України за кримінальним про-
вадженням № 426/18/2016-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
обвинуваченого Дробота Олександра Миколайови-
ча, який проживає за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Комунальна, буд. 75, кв. 50, у судо-
ве засідання, яке буде проводитися в порядку спеці-
ального судового провадження та відбудеться 11 січ-
ня 2018 року о 10.00 годині в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Дробота Олексан-
дра Миколайовича в судове засідання судовий роз-
гляд буде проводитися без участі обвинуваченого.

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

Інформація щодо здійснення спеціального судового 
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-
ганської області 21 червня 2016 року постановлено 
ухвалу про здійснення спеціального судового про-
вадження відносно Пілавова Маноліса Васильови-
ча, 24.03.1964 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110  
ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викли-
кає обвинуваченого Пілавова Маноліса Васильови-
ча, який проживає за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Ліньова, б. 67а, кв. 24, у судове за-
сідання, яке буде проводитися в порядку спеціаль-
ного судового провадження та відбудеться 11 січня 
2018 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Пілавова Маноліса 
Васильовича в судове засідання судовий розгляд бу-
де проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у 
складі головуючого судді Половинки В. О., суддів  
Скрипника C. M., Юрченко С. О.
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В провадженні Яготинського районного суду Київської області знаходить-
ся справа 382/2423/15-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Агрістейт» до Спілки (об’єднання) громадян – співвласників КСП Агрофір-
ми «Колос», треті особи: Ничипорівська сільська рада Яготинського району Ки-
ївської області, Шкляр Євген Володимирович, Лаврик Сергій Всеволодович, Ва-
силенко Василь Тимофійович, Семесько Борис Петрович, Артюх Іполіт Іванович, 
Ігнатюк Петро Федорович, Пахолюк Тетяна Федорівна, Полішко Володимир Іва-
нович, Полішко Григорій Павлович, Потапенко Василь Михайлович, Снісаревська 
Світлана Григорівна, Юшковський Сергій Петрович, Дараган Володимир Івано-
вич, Дараган Наталія Іванівна, Зеленська Лідія Іванівна, Полішко Микола Васи-
льович, Полішко Олександр Іванович, Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Таргет Агро-Сервіс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяс-
лавщини», приватне підприємство «Соснова» про виділення в натурі та визнання 
права власності на майно,

за позовом третьої особи із самостійними вимогами Шкляра Євгена Воло-
димировича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрістейт», Спілки 
(об’єднання) громадян – співвласників КСП Агрофірми «Колос», треті особі: Ни-
чипорівська сільська рада Яготинського району Київської області, Василенко Ва-
силь Тимофійович, Диченко Дмитро Васильович, Лаврик Сергій Всеволодович 
про визнання права власності та виділення майна в натурі,

за позовом третьої особи із самостійними вимогами Диченка Дмитра Ва-
сильовича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрістейт», Спілки 
(об’єднання) громадян – співвласників КСП Агрофірми «Колос», треті особі: Ни-
чипорівська сільська рада Яготинського району Київської області, Василенко Ва-
силь Тимофійович, Диченко Дмитро Васильович, Лаврик Сергій Всеволодович 
про визнання права власності та виділення майна в натурі,

за позовом третьої особи із самостійними вимогами Лаврика Сергія Всево-
лодовича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрістейт», Спілки 
(об’єднання) громадян – співвласників КСП Агрофірми «Колос», треті особи: Ни-
чипорівська сільська рада Яготинського району Київської області, Шкляр Євген 
Володимирович, Василенко Василь Тимофійович, Диченко Дмитро Васильович 
про визнання права власності та виділення майна в натурі,

за позовом третьої особи із самостійними вимогами Василенка Василя Тимо-
фійовича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрістейт», Спілки 
(об’єднання) громадян – співвласників КСП Агрофірми «Колос», треті особи: Ни-
чипорівська сільська рада Яготинського району Київської області, Шкляр Євген 
Володимирович, Лаврик Сергій Всеволодович, Диченко Дмитро Васильович про 
визнання права власності та виділення майна в натурі,

за позовом третьої особи з самостійними вимогами Семеняки Володими-
ра Павловича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрістейт», Спілки 
(об’єднання) громадян – співвласників КСП Агрофірми «Колос», треті особі: Ни-
чипорівська сільська рада Яготинського району Київської області, Василенко Ва-
силь Тимофійович, Диченко Дмитро Васильович, Лаврик Сергій Всеволодович, 
Шкляр Євген Володимирович про визнання права власності та виділення май-
на в натурі,

за позовом третьої особи з самостійними вимогами приватне підприємство 
«Соснова» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрістейт», Спілки 
(об’єднання) громадян – співвласників КСП Агрофірми «Колос», треті особі: Ни-
чипорівська сільська рада Яготинського району Київської області, Василенко Ва-
силь Тимофійович, Диченко Дмитро Васильович, Лаврик Сергій Всеволодович, 
Шкляр Євген Володимирович про визнання права власності та виділення май-
на в натурі;

за позовом третьої особи із самостійними вимогами СП ТОВ «Нива Переяс-
лавщини» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрістейт», Спілки 
(об’єднання) громадян – співвласників КСП Агрофірми «Колос», треті особі: Ни-
чипорівська сільська рада Яготинського району Київської області, Василенко Ва-
силь Тимофійович, Диченко Дмитро Васильович, Лаврик Сергій Всеволодович, 
Шкляр Євген Володимирович про визнання права приватної власності та виділен-
ня в натурі з пайового фонду майна.

В судове засідання, призначене на 15 січня 2018 року о 10 годині 00 хвилин, 
Яготинський районний суд Київської області викликає, як відповідачів:

Кирвела Андруса Рейновича, Потапенка Василя Михайловича, Мажуга Воло-
димира Васильовича, Колеснікова Павла Івановича, Остапенко Оксану Михайлів-
ну, Полішка Миколу Васильовича, Полішка Олександра Івановича, Полішка Сер-
гія Миколайовича, Шаповал Валентину Миколаївну, Дробуша Миколу Петровича, 
Оводенка Ігоря Івановича, Редька Наталію Іванівну, Балацьку Надію Іванівну, Ко-
закевича Юрія Станіславовича, останнє відоме місце проживання яких: с. Ничипо-
рівка Яготинського району.

А також спадкоємців померлих пайовиків Спілки (об’єднання) громадян – спів-
власників КСП Агрофірми «Колос»: Гребньова Михайла Михайловича, Дарагана 
Олександра Миколайовича, Германовича Анатолія Григоровича, Журика Володи-
мира Сергійовича, Мислика Василя Федоровича, Омельченка Миколу Ілларіоно-
вича, Шейко Тамару Петрівну, Шевченка Василя Івановича, Базілін Наталію Гри-
горівну, Бобир Поліну Василівну, Бобир Марію Яківну, Бобир Марію Миколаїв-
ну, Бобиря Василя Григоровича, Дворник Марію Григорівну, Дараган Марію Анто-
нівну, Євтін Віру Іванівну, Костенко Марію Семенівну, Клименко Євдокію Гнатів-
ну, Любченка Андрія Кириловича, Лисенко Ольгу Маркіянівну, Медведеву Мела-
нію Левківну, Матвієнко Євдокію Іванівну, Малик Марію Савівну, Мельник Варва-
ру Федорівну, Мельниченка Василя Івановича, Мормуль Уляну Василівну, Огне-
рубову Марію Андріївну, Охтень Любов Пилипівну, Охтень Палажку Семенівну, 
Охтень Ольгу Григорівну, Охтень Палажку Пантелеймонівну, Охтень Надію Петрів-
ну, Охтень Олександра Тимофійовича, Охтень Павла Дмитровича, Прокопова Пав-
ла Семеновича, П’ятака Івана Івановича, Полішко Ганну Іванівну, П’ятак Анаста-
сію Семенівну, Полішко Надію Григорівну, Рубан Надію Миколаївну, Рубана Пав-
ла Леонтійовича, Семеняка Павла Галактіоновича, Семеняка Віру Денисівну, Сах-
на Миколу Артемовича, Семеська Володимира Леонтійовича, Бобир Варку Наза-
рівну, Семеська Миколу Григоровича, Семеняка Софію Кирилівну, Супруна Васи-
ля Пантелеймоновича, Семеська Миколу Юхимовича, Тимченко Надію Олексіїв-
ну, Цаплай Марію Луківну, Шийка Марію Григорівну, Шара Ольгу Яківну, Шийка 
Павла Петровича, Шадловську Марію Кирилівну, Симоненко Ганну Марківну, Се-
месько Ганну Кондратівну, Олефіренка Олександра Павловича, Бобир Ольгу Да-
нилівну, Бобир Ганну Опанасівну, Кругляк Ганну Тимофіївну, Охтень Марію Яків-
ну, Охтень Марію Панасівну, Олефіренко Марію Федорівну, Полішко Уляну Ана-
толіївну, Полішко Ганну Луківну, Семеняки Фоїну Опанасівну, Сиводід Ольгу Ми-
трофанівну, Семесько Ольгу Юхимівну, Семесько Анастасію Василівну, Тимчен-
ко Марію Іванівну, Бобир Левка Левковича, Гнідаш Марію Михайлівну, Дзюба По-
ліну Гаврилівну, Дараган Оксану Григорівну, Думан Марію Василівну, Колесник 
Уляну Антонівну, Лисенко Марію Федорівну, Манніка Андрія Мефодійовича, Ма-
сюк Надію Михайлівну, Супрун Надію Петрівну, Супруна Олександра Миколайови-
ча, Шевченко Марію Опанасівну, Шийка Надію Олександрівну, Даценка Григорія 
Арсеньовича, Даценко Ольгу Профирівну, Дараган Ганну Максимівну, Згурсько-
го Миколу Севастьяновича, Золотуху Олександра Савовича, Кажуріна Дмитра Іва-
новича, Косяченко Ніну Антонівну, Меланіна Івана Тарасовича, Бобир Марфу Пе-
трівну, Шийка Євгена Федоровича, Клименко Надію Михайлівну, Якименко Марію 
Олексіївну, Левченко Ольгу Левківну, Гопкало Ольгу Михайлівну, Кутову Параску 
Андріївну, Шийка Ганну Мусіївну, Григораш Параску Федорівну, Лисенка Володи-
мира Миколайовича, Шевченка Анатолія Миколайовича, Охтень Надію Остапівну, 
Малика Віктора Олександровича, Тимченка Віктора Миколайовича, Шоми Івана 
Івановича,Тарасенко Олександру Сергіївну, Ковальову Надію Павлівну, Семеняка 
Ганну Григорівну, Семесько Ганну Антонівну, Даценко Надію Михайлівну, Дараган 
Уляну Павлівну, Заболотня Олександру Василівну, Золотуху Катерину Ларіонівну, 
Клименко Ганну Ігнатівну, Охтень Марію Василівну, Мормуль Ганну Яківну, Поліш-
ко Марію Андріївну, Рик Марію Йонівну, Полішко Ольгу Іванівну, Шийка Ганну Пе-
трівну, Шийка Ганну Якимівну, Рогульника Михайла Петровича, Чернецького Во-
лодимира Борисовича, Шкіндель Надію Миколаївну, Шевченка Василя Олексан-
дровича, Германовича Анатолія Григоровича, Охтень Надію Остапівну, Шийка Ми-
колу Михайловича, Семесько Ганну Федорівну, Полішко Віру Андріївну, Охтень 
Явдоху Андріївну, Охтень Віру Кирилівну, Белендик Ольгу Іванівну, Пахолока Оле-
га Васильовича, Олефіренка Василя Якимовича, Полішко Ганну Юхимівну.

Суддя Литвин Л. І.

Нетішинський міський суд Хмельницької обл. (адреса суду: 30100, 
Хмельницька обл., м. Нетішин, пр-т Незалежності, 12) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться:

12.01.2018 о 10:30 до Ткачук Сергій Петрович (останнє відоме місце 
реєстрації: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Будівельників, 
буд. 9, кв. 32) справа № 679/277/17, суддя Базарник Б. І.

15.01.2018 об 11:30 до Костюк Ігор Вікторович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Миру, буд. 14, 
кв. 57) справа № 679/663/17, суддя Базарник Б. І.

16.01.2018 о 09:30 до Борисов Олександр Сергійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 29000, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Набе-
режна, буд. 1, кв. 40) справа № 679/1563/17, суддя Гавриленко О. М.

16.01.2018 о 08:30 до Босов Роман Васильович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Незалежності, 
буд. 10, кв. 190) справа № 679/1562/17, суддя Гавриленко О. М.

17.01.2018 о 14:30 до Шуст Леонід Дмитрович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 29000, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Незалежності, 
буд. 8, кв. 203) справа № 679/1598/16-ц, суддя Базарник Б. І.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважаєть-
ся належним чином повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна спра-
ва № 591/1729/17, провадження № 2/591/1479/17 за позовом Іваніна Олега Ми-
колайовича до Іваніни Ірини Олексіївни, третя особа: Служба у справах дітей Сум-
ської міської ради, Служба у справах дітей Шевченківської районної в місті Киє-
ві державної адміністрації про встановлення порядку та способу участі у вихован-
ні дитини, справу призначено до розгляду на 10 год. 00 хв. на 15 лютого 2018 ро-
ку за адресою суду: м. Суми, вул. Академічна (Першотравнева), буд. 13, каб. 505. 
Головуючий суддя Бурда Б. В. (р.т. 0542-600-466)

Відповідно до ст.74 ЦПК України Зарічний районний суд м. Суми викликає в 
судове засідання як відповідача гр. Іваніну Ірину Олексіївну, останнє відоме місце 
проживання: вул. Герасима Кондратьєва 165-Б, буд. 148, кв. 22.

В разі неявки відповідача Іваніни Ірини Олексіївни справа буде розглянута у її 
відсутності за наявними матеріалами в справі.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області (11500, Жито-
мирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, 38) відповідно до ст. 74 
ч. 9 ЦПК України викликає в судове засідання у цивільній справі: 279/4303/17 
на 13.30 годину 26.01.2018 року як третю особу Гордій Валентину Микола-
ївну для розгляду справи за позовом Парсова Андрія Івановича до Відділу 
примусового виконання рішень Управління ДВС ГТУЮ у Житомирській об-
ласті, треті особи: Відділ ДВС Коростенського МУЮ у Житомирській області, 
Гордій Валентина Миколаївна,  про звільнення майна з-під арешту.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за наявними матеріалами справи.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідо-
мленим про час і місце розгляду справи.

Суддя О. А. Невмержицька 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Мустафаєва Темірла-
на Мустафайовича, 12 червня 1983 року народження, місце реєстрації 
якого по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відо-
ме місце проживання: АР Крим, м. Алушта, вул. Б. Хмельницького, 11,  
кв. 94, як відповідача по цивільній справі за позовом Хорошунової 
Олександри Максимівни до Мустафаєва Темірлана Мустафайови-
ча, третя особа Управління у справах дітей Соборної у м. Дніпрі ради, 
про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться під головуванням  
судді Коренюк A. M. о 10 год. 00 хв. 18 січня 2018 року за адресою:  
м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал 27.

З опублікуванням оголошення, відповідач Мустафаєв Темірлан 
Мустафайович вважається повідомленим про час та місце розгляду 
справи.

Тарутинський районний суд Одеської області повідомляє Севастья-
нова Дениса Геннадійовича, як відповідача, що судове засідання по ци-
вільній справі 514/1407/17 за позовом Севастьянової Ірини Микола-
ївни з залученням третьої особи Органу опіки та піклування Тарутин-
ської районної державної адміністрації Одеської області до Севастья-
нова Дениса Геннадійовича про позбавлення батьківських прав, від-
будеться в приміщенні суду (Одеська область, Тарутинський район,  
смт Тарутине, вул. Красна, 235, каб. № 2) під головуванням судді  
Тончевої Н. М. 31 січня 2018 р. о 14 год. 30 хвилин.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у вашу від-
сутність у заочному порядку.

Токмацький районний суд Запорізької об-
ласті викликає в судове засідання Клєщуко-
ву Анастасію Дмитрівну як відповідачку по ци-
вільній справі №328/2845/17 за позовом Клє-
щукова Дмитра Віталійовича до Клєщукової 
Анастасії Дмитрівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 10.01.2018 
року о 08 годині 40 хвилин у приміщенні Ток-
мацького районного суду Запорізької облас-
ті за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

На виконання постанови Київського апеля-
ційного адміністративного суду 

від 11.10.2016 р. у справі № 826/3585/15, 
відповідно до наказу Держекоінспекції 

від 21.12.2017 р. № 470-о 
«Про поновлення Галася О. І.»  

Галася Олега Івановича поновлено 
на посаді начальника Державної екологічної 

інспекції у Київській області – 
Головного державного інспектора з охорони 

навколишнього природного середовища 
Київської області з 10.02.2015 р.

В провадженні Ірпінського міського суду 
Київської області перебуває цивільна спра-
ва за позовом Товариства з додатковою від-
повідальністю Страхова компанія «КРЕДО» до 
Неменущого Володимира Анатолійовича, тре-
тя особа без самостійних вимог: Чайка Сергій 
Володимирович, про стягнення компенсації за 
виплачене страхове відшкодування.

Суд викликає на 01.02.2018 р. о 16.00 год. 
Неменущого Володимира Анатолійовича, як 
відповідача та одночасно повідомляє, що від-
повідачу до вказаного часу запропоновано на-
дати відзив на позовну заяву. У разі неподан-
ня, справу буде розглянуто у відсутності від-
повідача. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Апеляційний суд Львівської області викликає в 
судове засідання Чебишеву Марину Олександрів-
ну, для участі у розгляді цивільної справи за апеля-
ційною скаргою Приватного сільськогосподарсько-
го підприємства «Комишанське» на рішення Лича-
ківського районного суду міста Львова від 14 груд-
ня 2016 року у справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Ідея Банк» до Чебишевої Мари-
ни Олександрівни, Михальської Надії Василівни про 
звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 7 березня 2018 ро-
ку об 11 год. 00 хв. у приміщенні Апеляційного суду 
Львівської області за адресою: 79008,м. Львів, пло-
ща Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомлен-
ням.

Суддя Крайник Н. П.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Врона А. О.) викликає в су-
дове засідання відповідача Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Донбас-Анко» у справі за позовом 
Костенко Ірини Вікторівни про звернення стягнення 
на предмет застави за договором.

Останнє місцезнаходження відповідача: проспект 
Київський, будинок 68, м. Донецьк, Дніпропетров-
ська область.

Судове засідання призначене на 23 січня  
2018 р. о 15.00 год. (резервна дата 06.02.2018 року 
о 10.00 годині) за адресою: м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135, каб. 407.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за його відсутністю.

Суддя А. С. Зінченко

Яремчанський міський суд Івано-Франківської 
області викликає в судове засідання Могилевич 
Наталію  Михайлівну, останнє відоме місце реє-
страції якої — м. Яремче, вул. Грушевського, буд. 
36, кв. 2, як відповідачку по цивільній справі за 
позовом Пацьора Вячеслава Георгійовича до Мо-
гилевич Наталії Михайлівни, третя особа, яка не 
заявляє самостійних вимог щодо предмету спо-
ру – Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк» 
про стягнення коштів за кредитним договором та 
договором поруки, звернення стягнення на пред-
мет застави шляхом визнання права власності на 
заставне майно, яке відбудеться 10 січня 2018 ро-
ку о 15 год. 30 хв. у приміщенні  Яремчанського 
міського суду за адресою: м. Яремче, вул. Довбу-
ша, 32, Івано-Франківської області.

Суддя А. П. Іванов

Горностаївський районний суд Херсонської обл. 
(адреса суду: 74600, Херсонська обл., смт Горнос-
таївка, вул. Торгова, 10) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 11.01.2018 о 09:00 до Медвєдєв Валерій Вален-
тинович (останнє відоме місце реєстрації: 74641,  
Херсонська обл., Горностаївський р-н., с.Червона По-
ляна, вул. Степова, буд. 7, кв. 2) справа № 655/811/17,  
суддя Посунько Г. А.

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

Свідоцтво про право власності на нерухо-
ме майно від 04.02.2010 р., а саме: кварти-
ра, яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, 
вул. Артема, буд. 96-б, кв. 16, номер бланку  
САС 861019, видане Головним управлінням 
благоустрою та комунального обслуговування 
Донецької міської ради, начальником головно-
го управління М. В. Баранецьким, свідоцтво ви-
дане згідно з рішенням виконкому Донецької 
міської ради від 27.01.2010 р., №12/65, на ім’я 
Рибалко Сергій Якович, вважати недійсним  
у зв’язку з втратою.

Свідоцтво про право власності на неру-
хоме майно від 24.10.2013 р., індексний но-
мер 11447943, а саме: квартира, яка зна-
ходиться за адресою: м. Донецьк, пр. Мая-
ковського, буд. 20-б, кв. 121, номер бланку  
САК 163775, видане Реєстраційною службою 
Ворошиловського районного управління юс-
тиції у місті Донецьку, державним реєстрато-
ром Д. О. Мироненко, на підставі рішення про 
державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з 
відкриттям розділу) від 24.10.2013, індексний 
номер 7134134,  на ім’я Рибалко Сергій Якович,  
вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Повістка про виклик
Підозрюваний Ізюменко Василь Петрович, 

30.08.1985 р.н., останнє відоме місце реє-
страції: м. Щастя Новоайдарського району Лу-
ганської області, квартал Геологів, буд. 3, кв. 
4, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 
297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 
09.01.2018 р. о 10.00 год. до слідчого УСБУ у 
Львівській області Вавричука Н. Я. (м. Львів, 
вул. С. Бандери, 1, каб. № 115) для вручен-
ня повідомлення про підозру, допиту як пі-
дозрюваного та виконання вимог статті 290 
КПК України у кримінальному провадженні  
№ 22017140000000061. Поважні причини не-
прибуття зазначені в ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК Укра-
їни.

Слідчий Управління СБ України  
у Львівській області  

Вавричук Н. Я.

Повістка про виклик
Підозрюваний Бугайов Віталій Олександро-

вич, 10.11.1978 р.н., останнє відоме місце ре-
єстрації: м. Карлівка Полтавської області, вул. 
Леніна, буд. 42, кв. 22, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам 
необхідно з’явитися 09.01.2018 р. об 11.00 
год. до слідчого УСБУ у Львівській області 
Вавричука Н. Я. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, 
каб. № 115) для вручення повідомлення про  
підозру, допиту як підозрюваного та виконан-
ня вимог статті 290 КПК України у криміналь-
ному провадженні № 22017140000000080. 
Поважні причини неприбуття зазначені в  
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вка-
зані в ст. 139 КПК України.

Слідчий Управління СБ України  
у Львівській області  

Вавричук Н. Я.

Повістка про виклик
Підозрюваний Золотарьов Артем Ігорович, 

09.09.1993 р.н., останнє відоме місце реєстра-
ції: м. Краматорськ Донецької області, вул. 
Об’їзна, буд. 22, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 290, 297-5 КПК України вам необхід-
но з’явитися 09.01.2018 р. о 12.00 год. до слід-
чого УСБУ у Львівській області Вавричука Н. Я. 
(м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. № 115) для 
вручення повідомлення про підозру, допиту як 
підозрюваного та виконання вимог статті 290 
КПК України у кримінальному провадженні  
№ 22017140000000081. Поважні причини не-
прибуття зазначені в ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК Укра-
їни.

Слідчий Управління СБ України  
у Львівській області  

Вавричук Н. Я.
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Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 10 січня 2018 року

У Слов’янську окупантам 
не пробачили

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПАМ’ЯТЬ. Наприкінці минулого року в Слов’янську на Донеччині 
місцеві жителі взяли участь у громадських слуханнях на тему вшану-
вання пам’яті загиблих у квітні — липні 2014 року, тобто під час тимча-
сової окупації Слов’янська, захопленого незаконним збройним фор-
муванням на чолі з громадянином Росії Ігорем Гіркиним-Стрєлковим. 
На обговорення було винесено два варіанти напису на пам’ятному 
знаку. Перший: «В пам’ять про мирних жителів міст Слов’янська, 
Миколаївки та Слов’янського району, загиблих у період бойових 
дій з квітня по липень 2014 року». І другий: «Вічна пам’ять жителям  
Слов’янська та інших міст України, що загинули внаслідок окупації 
російськими загарбниками та терористичними бандформуваннями у 
квітні — липні 2014 року».  Ще під час  опитування через соціальні ме-
режі більшість респондентів (60,2%) віддали перевагу другому варіан-
тові. Таке саме рішення за підсумками голосування ухвалили  й учас-
ники громадських слухань — на пам’ятному знаку чітко вказано, що 
стало першопричиною трагедії.

Підпільники попалися 
на… хімії

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ВИКРИТТЯ. На Черкащині виявили підпільний цех з виготовлення 
фальсифікованих засобів побутової хімії. Оперативники з кіберполі-
ції провели комплекс оперативних заходів і за його підсумками вста-
новили місце розташування цеху, в якому виготовляли фальсифікат. 
Поліцейські встановили й осіб, які організували та забезпечували йо-
го роботу. Як повідомив сектор комунікації поліції Черкаської області,  
вилучено майже 15 тонн сурогатної продукції під виглядом товарів ві-
домих торгових марок. Встановили, що зловмисники виготовляли за-
соби побутової хімії і збували її через інтернет. 

Організатором бізнесу був 40-річний громадянин. Під час обшуку 
в підсобному приміщенні його домоволодіння правоохоронці вияви-
ли промислову лінію з виготовлення підробних товарів побутової хімії. 
Поліцейські вилучили пристрої для пакування, змішування і випуску 
фальсифікату, наклейки на тару відомих торгових марок і вже готову 
для реалізації продукцію. 

Рівне зустрічає Різдво  
з янголом на майдані Музики

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

НАСТРІЙ. До одного з най-
більших християнських свят у 
місті оновили в європейському 
стилі майдан Музики, який те-
пер відповідає своїй назві. Тут, 
перед приміщення органної за-
ли обласної філармонії, вста-
новили нову ковану компози-
цію: арфу, на якій велично при-
мостився янгол — символ віч-

ної музики, добра та любові, 
що у вигляді Божої благодаті 
сходять на землю в ці величні 
різдвяні дні. Її автор — коваль 
зі Славути Артем Вольський, 
учасник фестивалю «Метале-
ве серце України», який уже 
не вперше проходить у Рівно-
му.  Фасад органної зали теж 
змінив імідж на європейський: 
тепер вечірньої пори тут пра-
цює оригінальне різнобарвне 
підсвічування, що підкреслює 

скульп турні образи муз. А ве-
ликий годинник розпочав від-
лік часу 4 січня 2018-го, під час 
урочистого відкриття оновле-
ного майдану Музики. Втім, ро-
бити  оригінальні селфі рівняни 
розпочали тут значно раніше. 

— Символічно, що перше 
культурно-мистецьке дійство в 
новому році стартувало перед 
величним Різдвом, з відчуттям: 
добро та музика допоможуть 
здолати всі наші проблеми й бі-

ди, — каже рівненський місь-
кий голова Володимир Хом-
ко. — Місто змінюється завдя-
ки об’єднанню зусиль влади та 
підприємців, самої громади.  

Артисти  обласної філар-
монії вечірньої пори в ці різд-
вяні дні тут дарують містянам 
і гостям українські колядки 
та всесвітньо відомі різдвяні 
композиції — непереверше-
но й незабутньо! Приїздіть до 
Рівного — не пожалкуєте!

Двері до раю іноді 
знаходяться в… 
смартфоні

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

МИСТЕЦТВО БУТИ. В 
Одесі на даху одного з цехів 
місцевого заводу спорудили 
гігантську композицію «Две-
рі раю» відомого скульптора 
Олександра Мілова. Основа 
роботи — стилізоване зобра-
ження янгола, який завис у 
повітрі в позі лотоса з мобіль-
ним пристроєм у руках, пові-
домляє «Думська». 

«Мобільний телефон в йо-
го руках має на фасадній час-
тині символ — замкову щіли-
ну, що світиться, — й відобра-
жає двері в рай, які він охоро-
няє. З невидимого глядачеві 
боку телефона на яскравому 
екрані зображено годинник, 
що йде у зворотному напрям-
ку, дзеркально поточному на 
цей момент часу. Його можна 
буде розгледіти в відображен-

ні окулярів янгола. Це символ 
часу, що минає», — пояснив 
автор арт-об’єкта Олександр 
Мілов.

Десятитонний янгол виго-
товлений зі сталевих труб, за-
хищений антикорозійним по-
криттям і обладнаний світло-
діодним підсвічуванням. Ви-
сота фігури — 27 метрів.

Ця композиція створена за 
технологією, аналогічною до 
тієї, що використовувалася 
для скульптури Олександра 
Мілова «Любов», яка підкори-
ла 2015 року американський 
арт-фестиваль Burning Man.

Цього разу митець, вітаючи 
співвітчизників і все людство 
з новим роком, побажав нам  
навчитися ставитися до кож-
ного року як до одного дня, а 
до кожного дня як до малень-
кої копії життя і щодня свят-
кувати свій день народження. 
Гадаємо, варто дослухатися.

Серед тих, хто догодив уподобанням   
юних читачів,  троє українців

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

ВИЗНАННЯ. Міжнарод-
на рада з дитячої та юнаць-
кої книжки (The International 
Board on Books for Young 
People — IBBY) опублікува-
ла список пошани — Honour 
List 2018.

До переліку найвидатніших 
письменників, художників і 
перекладачів у галузі дитя-
чої літератури зі всього світу 
потрапили й троє українських 
авторів, йдеться на сайті Ви-
давництва Старого Лева.

Зокрема письменника Во-
лодимира Рутківського від-
значили за твір «Гості на міт-
лі» (Видавництво Старого 
Лева), художника Владисла-
ва Єрка — за ілюстрації до 
книжки «Маленький принц» 
(А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА), Га-
лину Кирпу — за переклад 
повісті Ульфа Старка «Дива-
ки і зануди» (ВСЛ). 

Щодва  роки Міжнародна 
рада з дитячої та юнацької 
книжки створює перелік не-
щодавно виданих книжок для 

дітей, щоб відзначити най-
кращих письменників, худож-
ників і перекладачів із кра-
їн—членів IBBY.

Головна мета переліку, як 
і самої ради, — сприяти між-
народному порозумінню за 
допомогою дитячої літерату-
ри. 

Найважливішими критерія-
ми під час вибору видань, щоб 
книжка могла репрезентува-
ти культуру своєї країни та під-
ходила для публікації в інших 
державах. Перелік представля-
тимуть  протягом року на най-
більших книжкових вистав-
ках світу, а колекції цих видань 

зберігатимуться в Міжнародній 
молодіжній бібліотеці в Мюнхе-
ні, Швейцарському інституті ди-
тячих та юнацьких медіа в Цю-
ріху, дослідницькій колекції в 
Братиславі, у токійській секції 
IBBY та в  бібліотеці Північно-
Західного університету в Еван-
стоні, штат Іллінойс.

У цьому шаленому, 
шаленому світі іноді 
варто бачити далі 
власного носа
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