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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:
«Слід забезпечити, щоб рівень 

соціальних стандартів 
зростав вищими 

темпами, ніж інфляція. Це 
принципова позиція та 

один із пріоритетів, 
зокрема й бюджету 

2018 року».

Кабмін акцентує  
на схваленні рішень

ТЕХПРОЦЕДУРИ. Новий Регламент Кабінету Міністрів місти-
тиме досконаліший алгоритм схвалення рішень, заявив Міністр 
КМУ Олександр Саєнко. За його словами, ця процедура потре-
бує вдосконалення. Відомство розробляє проект акта й надси-
лає його на погодження, а у відповідь отримує правки та зау-
важення інших відомств. Де-факто посадовці працюють з уже 
готовим нормативно-правовим актом, а дискусія відбувається 
виключно між юридичними особами. Удосконалення механізму 
безпосередньо вплине на якість урядових рішень. Кожну ініціа-
тиву розроблятимуть відкрито, вона проходитиме всі процедури 
аналізу політики, консультацій з головними учасниками того чи 
того ринку. Згодом розроблятимуть нормативно-правові акти.

«Я розраховую на схвалення Регламенту Кабінету Міністрів 
у першому кварталі 2018 року. Ми хочемо винести схвалення 
політичних рішень на перший план, а підготовку нормативно-
правових актів зробити технологічнішим процесом, який здій-
снюватиметься в електронному вигляді», — цитує слова Олек-
сандра Саєнка служба Міністра Кабінету Міністрів.

792,9 млрд грн
сягнули торік доходи держбюджету. 
Це на 28,7%, або на 176,6 млрд грн 

більше, ніж у 2016 році  

СЕРДЕЧНІСТЬ. Волонтерки групи «Бойові швачки»,  
які виготовляють білизну для бійців, кажуть, що на війні 
вона не менш важлива, ніж у мирному житті

Хто прикриє тил солдата

Віце-прем’єр-міністр про ймовірність додаткового 
підвищення зарплат і пенсій відповідно до зростання 
економічних показників 
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Завдяки заходам  
з енергозбереження  
в багатоквартирних будинках 
споживання ресурсів 
знижується більш як на третину

ДОСВІД І ПРАКТИКА 

Чого очікують аграрії
ГРОШІ. Якою торік була державна підтримка для українських хліборобів і на що вони мають 
сподіватися цьогоріч

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Бюджетний процес 2017 ро-
ку стосовно підтримки галу-

зі генеральний директор Укра-
їнської аграрної конфедерації 

Павло Коваль делікатно назвав 
неоднозначним. За його слова-
ми, позитивом є те, що в дер-
жавному бюджеті зафіксовано 
суму державної підтримки на 
рівні 1% ВВП, створеного агра-
ріями у звітному періоді. Але 

цей позитив зводиться нанівець 
«неприйнятними для аграрі-
їв розподілом названих коштів 
у розрізі програм підтримки та 
нормативними регламентами і 
порядками щодо використання 
цих коштів».

Менш делікатна оцінка за-
ступника голови Всеукраїн-
ської аграрної ради (ВАР) Дени-
са Марчука. Найбільш помітною 
(і найнегативнішою) подією ста-
ло скасування з 1 січня 2017 року 
так званого спецрежиму ПДВ, 

який протягом 1998—2016 років 
добре себе зарекомендував. За-
мість нього запровадили уріза-
ний варіант — систему бюджет-
ної дотації для  тваринни-
цтва, овочівництва і ягід-
ництва.

Що показало вивчення 
вигод голландського 
аукціону для 
іпотечного 
позичальника

Ф
от

о 
В

ол
од

им
ир

а 
З

А
ЇК

И



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua38 

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

Борівський районний суд Харківської області викликає на судо-
ве засідання як відповідача Новікову Ольгу Валентинівну, яка заре-
єстрована за адресою: вул. Колгоспна (Шкільна), 29, смт Борова Бо-
рівського р-ну Харківської обл., по справі за позовом Гелуненко На-
талії Анатоліївни до Новікової Ольги Валентинівни про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житловим приміщенням. 

Розгляд справи призначено на 15 січня 2018 р. о 10.00 у примі-
щенні Борівського районного суду Харківської обл. за адресою: вул. 
Миру, 11, смт Борова Борівського р-ну Харківської області. У разі не-
явки на судове засідання справу буде розглянуто за її відсутності на 
підставі наданих по справі доказів. 

Суддя Г.М. Гуляєва

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відпові-
дача Гіасі Лайс Ахмад по цивільній справі за позовом Волон-
тир Корнелії Михайлівни до Гіасі Лайс Ахмад про зміну роз-
міру аліментів, у судове засідання, яке відбудеться 15 січ-
ня 2018 року об 11 годині 30 хвилин у приміщенні Суворов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 22 
(2-й поверх).

У разі неявки, судове засідання буде проведено у вашу 
відсутність.

Суддя І.Г. Шепітко

Золочівський районний суд Львівської області викликає Вініцько-
го Володимира Єфремовича, останнє відоме місце проживання: с. Ба-
ламутівка, вул. Хмельницька, 26 Ярмолинецького району Хмельниць-
кої області, як відповідача по справі № 445/1918/17 (2/445/1234/17) за 
позовом Мищишин Галини Володимирівни до Вініцького Володими-
ра Єфремовича про збільшення розміру аліментів.

Судове засідання відбудеться 16.01.2018 року о 10.30 год. у при-
міщенні Золочівського районного суду Львівської області (Львівська 
область, м. Золочів, бульвар Сковороди, 5).

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа згідно з вимо-
гами ЦПК України буде розглянута в його відсутність на підставі на-
явних у ній доказів.

Суддя М.В. Бакаїм

Втрачене посвідчення 

судноводія малого мало-

мірного судна №00527/11 

від 04.08.2017 на ім’я – Гриб 

Геннадій Вікторович, 

вважати недійсним.

ТОВ «ДОНТОРГ-КОМ», Годунов Аркадій Миколайович, Олійник Олек-
сандр Олегович, ТОВ «Фрегат С.В.», Сенін Руслан В’ячеславович, ТОВ «АВТОТРАЙФ-
ЛАЙТ», приватний нотаріус Бедненко С.В., приватний нотаріус Подолян О.О., арбітраж-
ний керуючий Лисиченко Яна Володимирівна викликаються до суду по справі за по-
зовом ТОВ «Готельний комплекс «Спартак» до Горбенка Миколи Миколайовича, ТОВ 
«ДОНТОРГ-КОМ», Годунова A.M., Олійника О.О. про витребування нерухомого май-
на, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: ТОВ «Фре-
гат С.В.», Сенін Руслан В’ячеславович, ТОВ «АВТОТРАЙФ-ЛАЙТ», приватний нотарі-
ус Бедненко Сергій Валерійович, приватний нотаріус Подолян Ольга Олександрівна, 
арбітражний керуючий Лисиченко Яна Володимирівна, у судові засідання, які відбу-
дуться 15.01.2018 року о 15.30. год., 18.01.2018 року о 14.30 год., 22.01.2018 року об 
11.30 год., 24.01.2018 року об 11.30 год., 29.01.2018 року о 14.30 год., 30.01.2018 року 
о 10.30. год. у приміщенні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області 
за адресою: 87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. приймальня. Суддя по справі 
– Кір’якова Н.П. Позивач по справі: ТОВ «Готельний комплекс «Спартак». 

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причини неявки, справу 
буде вирішено на підставі наявних документів.

До уваги Членів Оптового ринку  
електричної енергії України

1 лютого 2018 року о 10.00 год. у 
приміщенні великої зали комплек-
су Ультрамарин за адресою – м. Київ, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 
1А, відбудуться Щорічні загальні збо-
ри Членів Оптового ринку електричної 
енергії України.

Реєстрація учасників – у Секретаріаті 
Зборів за місцем їх проведення з 08.30 
до 09.45 год.

Секретаріат Ради ОРЕ

ПРЕДСТАВНИЦТВО  
«ТУКАНА ІНЖИНИРИНГ, ЛЛС», 

код за ЄДРПОУ 26619257, зареєстрова-
не Міністерством економічного розвитку 
і торгівлі України 4 липня 2014 року, ре-
єстраційний номер ПІ-5026, місцезнахо-
дження: 03680, місто Київ, Солом’янський 
район, вулиця Машинобудівна, будинок 
44, тел. +38(044) 520 57 67, повідомляє 
про припинення згідно з Рішенням Збо-
рів президента та генерального директо-
ра Товариства «Тукана Інжиниринг, ЛЛС» 
від 3 листопада 2017 року.

Майнові претензії кредиторів прийма-
ються протягом 2 місяців з моменту пу-
блікації цього повідомлення за місцезна-
ходженням представництва.

Куйбишевський районний суд Запорізь-
кої області повідомляє Каліманова Володи-
мира Валерійовича, останнє відоме місце 
проживання якого: Донецька обл., м. Сніж-
не, вул. Гагаріна, буд. 45, кв. 99, про роз-
гляд по суті 23 січня 2018 року о 9 годині 
30 хвилин цивільної справи №319/1635/17 
за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк» до Калі-
манова Володимира Валерійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитом у розмірі  
22 971,82 грн. Розгляд справи відбудеться в 
залі засідань Куйбишевського районного су-
ду Запорізької області за адресою: 71001, 
Запорізька обл., смт Більмак, вул. Централь-
на, буд. 26а. Відповідачу пропонується нада-
ти відзив на позов та відповідні докази.

Суддя Хамзін Т.Р.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ  
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
28 грудня 2017 року     Київ № 705

Про внесення змін до наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України  

від 13 квітня 2016 року № 157
Відповідно до статті 12 Закону України «Про технічні регламен-

ти та оцінку відповідності», пункту 8 Положення про Міністерство 
аграрної політики та продовольства України, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року 
№ 1119,

НАКАЗУЮ:
1. Доповнити наказ Міністерства аграрної політики та продо-

вольства України від 13 квітня 2016 року № 157 «Про затверджен-
ня Вимог до продуктів з какао та шоколаду», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за № 688/28818, 
після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Установити, що надання на ринку продуктів з какао та шоко-
ладу, які введені або будуть введені в обіг до 01 липня 2019 року, 
не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності 
усім чи окремим положенням Вимог, затверджених цим наказом, 
до закінчення строку придатності таких продуктів.».

У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5.
2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства 

забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опубліку-
вання.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступни-
ка Міністра з питань європейської інтеграції Трофімцеву О.В.

Перший заступник Міністра М. Мартинюк

Зареєстровано 
 в Міністерстві юстиції 

України 
4 січня 2018 р. 
за № 17/31469

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 грудня 2017 р. № 1072 
Київ

Про затвердження Порядку участі 
представників України в діяльності 

міжнародних режимів експортного контролю
З метою забезпечення ефективної участі представників України в діяль-

ності міжнародних режимів експортного контролю Кабінет Міністрів України  
ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок участі представників України в діяльності міжнародних режимів 
експортного контролю, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2017 р. № 1072

ПОРЯДОК 
участі представників України в діяльності  

міжнародних режимів експортного контролю 
1. Цей Порядок визначає процедуру забезпечення належної участі представників 

України в діяльності міжнародних режимів експортного контролю (далі — режими). 
2. Підготовку та участь представників України в діяльності режимів забезпечують цен-

тральні органи виконавчої влади (далі — відповідальні органи):
1) режим «Австралійська група»:
Пленарне засідання, міжсесійне засідання — МЗС;
засідання Групи з питань обміну інформацією, засідання Групи з питань імплемента-

ції засобів експортного контролю, засідання Групи з питань правозастосування — Дер-
жекспортконтроль;

2) режим «Вассенаарська домовленість» щодо контролю за експортом звичайних 
озброєнь та товарів і технологій подвійного використання:

Пленарне засідання, засідання Робочої групи із загальних (політичних) питань — МЗС;
засідання Експертної групи, засідання Робочої групи експертів з питань ліцензування і 

правозастосування — Держекспортконтроль;
3) режим «Група ядерних постачальників»:
Пленарне засідання, засідання Консультативної групи — МЗС;
засідання Групи з питань інформаційного обміну, засідання Групи технічних експер-

тів, засідання Групи з питань ліцензування та правозастосування, а також щорічне засі-
дання Комітету Цангера (проходить одночасно з другим засіданням Консультативної гру-
пи) — Держекспортконтроль;

4) режим «Режим контролю за ракетними технологіями»:
Пленарне засідання і засідання Підсиленого контактного пункту — МЗС;
засідання Групи з питань інформаційного обміну — ДКА; 
засідання Групи технічних експертів, засідання Групи з питань ліцензування правозас-

тосування, спільне засідання трьох робочих груп — Держекспортконтроль.
3. У разі одночасного проведення кількох заходів режимів, відповідальними органа-

ми у яких є різні центральні органи виконавчої влади, загальна координація питань щодо 
участі в них представників України здійснюється МЗС.

4. Відповідальні органи:
забезпечують підготовку участі представників України у заходах режимів;
визначають та інформують державні органи про доцільність участі їх представників 

у заходах режимів;
залучають у разі потреби представників підприємств, установ і організацій до учас-

ті у заходах режимів;
організовують вироблення узгодженої позиції Української Сторони для її відстоюван-

ня представниками України під час заходів режимів.
5. Проекти відповідних директив, вказівок і технічного завдання для участі представ-

ників України у діяльності режимів, а також звітів за результатами такої участі готуються 
згідно із законодавством відповідальним органом з урахуванням пропозицій інших дер-
жавних органів, підприємств, установ і організацій.

6. Фінансування участі представників України у заходах режимів у частині витрат, 
пов’язаних з відрядженням за кордон представників центральних органів виконавчої 
влади та інших державних органів, здійснюється за рахунок коштів бюджетної програ-
ми КПКВК 0411010 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне забез-
печення діяльності Кабінету Міністрів України» відповідно до встановленого законодав-
ством порядку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 грудня 2017 р. № 1074 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Міністерство охорони здоров’я України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого по-

становою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 (Офіційний вісник 
України, 2015 р., № 38, ст. 1141, № 65, ст. 2157), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 27 грудня 2017 р. № 1074

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про Міністерство охорони здоров’я України

1. Підпункт 10 пункту 4 доповнити абзацом такого змісту:
«здійснює функції технічного регулювання у сфері охорони здоров’я, створення, ви-

робництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів та медичних виробів (у то-
му числі медичних виробів; медичних виробів для діагностики in vitro; активних медич-
них виробів, які імплантують; лікарських засобів; косметичної продукції; тютюнових ви-
робів) відповідно до закону;».

2. У пункті 5:
у підпункті 2 слова «формує кадровий резерв на відповідні посади,» виключити;

підпункт 7 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«вирішення питань цивільного захисту, забезпечення виконання створеними МОЗ 

функціональними підсистемами завдань цивільного захисту;».
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.
3. В абзаці другому пункту 9 слова «, заступників та заступника Міністра — керівника 

апарату» замінити словами «та заступників».
4. Пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Міністр:
1) очолює МОЗ, здійснює керівництво його діяльністю;
2) спрямовує та координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України цен-

тральних органів виконавчої влади, зокрема:
забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реа-

лізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та ко-
ординується Міністром;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними 
органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, 
проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяль-
ність яких спрямовує і координує Міністр, та шляхи виконання покладених на них за-
вдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;

погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується та координується Міністром;

видає обов’язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність 
яких спрямовується та координується Міністром, накази та доручення з питань, що нале-
жать до сфери діяльності таких органів;

погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність 
яких спрямовується та координується Міністром, щодо утворення, реорганізації, ліквіда-
ції їх територіальних органів як юридичних осіб публічного права та вносить на розгляд 
Кабінету Міністрів України відповідні подання;

погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, як 
структурних підрозділів апарату таких органів;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів централь-
них органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міні-
стром, повністю чи в окремій частині;

дає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовуєть-
ся та координується Міністром, доручення щодо скасування актів територіальних органів 
повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує акти територіальних органів цен-
тральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується та координується Міністром, та їх заступників;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів вико-
навчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, та їх терито-
ріальних органів;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, 
діяльність яких спрямовується та координується Міністром, завдань та планів їх роботи;

визначає структурний підрозділ апарату МОЗ, що відповідає за взаємодію з централь-
ними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Мі-
ністром;

визначає посадових осіб МОЗ, які включаються до складу колегії центральних органів 
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром;

визначає порядок обміну інформацією між МОЗ та центральними органами виконав-
чої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, періодичність її 
подання;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності централь-
них органів виконавчої влади;

3) визначає пріоритети роботи МОЗ та шляхи виконання покладених на нього завдань, 
затверджує плани роботи МОЗ, звіти про їх виконання;

4) в межах компетенції організовує та контролює виконання МОЗ Конституції та зако-
нів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

5) забезпечує виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України;
6) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади пер-

шого заступника Міністра, заступника Міністра;
7) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МОЗ;
8) затверджує структуру апарату МОЗ;
9) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в 

МОЗ та бюджетних установах, що належать до сфери його управління;
10) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належать 

до сфери управління МОЗ, затверджує їх положення (статути), здійснює у межах своїх 
повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності;

11) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до 
дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та держав-
ного секретаря МОЗ;

12) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного 
службовця державному секретарю МОЗ;

13) представляє МОЗ у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприєм-
ствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

14) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл 
повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які 
вони здійснюють у разі його відсутності;

15) залучає державних службовців, а за згодою керівників – державних службовців 
та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих орга-
нів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого са-
моврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до 
компетенції МОЗ;

16) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником 
яких є МОЗ;

17) утворює комісії, робочі та експертні групи;
18) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
19) підписує накази МОЗ;
20) дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апа-

рату МОЗ доручення;
21) здійснює інші повноваження, визначені законом.».
5. Доповнити Положення пунктами 101–103 такого змісту:
«101. Повноваження керівника державної служби в МОЗ здійснює державний секре-

тар МОЗ.
Державний секретар МОЗ є вищою посадовою особою з числа державних службовців 

МОЗ. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.
Державний секретар МОЗ призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за по-

данням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з пра-
вом повторного призначення.

102. Державний секретар МОЗ відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу апарату МОЗ;
2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань МОЗ та подає їх на роз-

гляд Міністру;
3) організовує та контролює виконання апаратом МОЗ Конституції та законів України, 

актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ та доручень Міні-
стра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи МОЗ, звітує про їх вико-
нання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль 
за її збереженням в апараті МОЗ;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від дер-
жавних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформа-
цію, документи і матеріали, а від органів державної статистики — статистичну інформа-
цію, необхідну для виконання покладених на МОЗ завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодав-
ством про державну службу, державних службовців апарату МОЗ, присвоює їм ранги 
державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисци-
плінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством 
про працю, працівників апарату МОЗ, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення 
до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра 
за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

10) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення 
з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севасто-
польської міських держадміністрацій;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, органі-
зацій, що належать до сфери управління МОЗ;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, 
установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників МОЗ;

14) представляє МОЗ як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;
15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання дер-

жавними службовцями та іншими працівниками МОЗ доручення;
16) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпо-

рядчого характеру та контролює їх виконання;
17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних служ-

бовців та інших працівників апарату МОЗ до відзначення державними нагородами Укра-
їни.

103. На час відсутності державного секретаря МОЗ чи неможливості здійснення ним 
своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостій-
них структурних підрозділів апарату МОЗ відповідно до наказу державного секре-
таря МОЗ.».

6. В абзаці третьому пункту 12 слова «заступником Міністра — керівником апара-
ту» замінити словами «державним секретарем МОЗ».
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ОГОЛОШЕННЯ

Сєвєродонецький міський суд Луганської області по-
відомляє про ухвалення заочного рішення від 11 грудня 
2017 року по справі № 428/12323/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Сарапо-
вої Катерини Арсентіївни, відоме місце проживання: ву-
лиця Науки, будинок № 1, квартира № 69, м. Сєвєродо-
нецьк, про стягнення заборгованості.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що йо-
го ухвалив, за письмовою заявою відповідачки, поданою 
протягом десяти днів з дня отримання його копії. У разі 
залишення заяви про перегляд заочного рішення без за-
доволення заочне рішення може бути оскаржене відпо-
відачкою в загальному порядку.

Суддя Т.С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідо-
мляє про ухвалення заочного рішення від 28.11.2017 року по 
справі № 428/9225/17 за позовом Харахаш Наталії Дмитрів-
ни до Муранової Наталії Сергіївни (останнє відоме місце реє-
страції: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 
11/298) про зобов’язання повернути суму гонорару.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його 
ухвалив, за письмовою заявою відповідачки, поданою про-
тягом десяти днів з дня отримання його копії. У разі зали-
шення заяви про перегляд заочного рішення без задоволен-
ня заочне рішення може бути оскаржене відповідачкою в за-
гальному порядку.

Суддя Т.С. Журавель

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачку Косінцеву Галину Миколаївну, яка прожи-
ває за адресою: Луганська область, Старобільський район,  
с. Підгорівка, вул. Підгірна, буд. 74, у судове засідання по ци-
вільній справі №431/6230/17; провадження 2/431/2090/17 за 
позовом Органу опіки та піклування Старобільської район-
ної державної адміністрації на користь малолітнього Косін-
цева Данила Олексійовича до Косінцевої Галини Миколаївни 
про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 15 січня 
2018 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а». У разі 
неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме спра-
ву без участі відповідачки на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.В. Ткач

Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької об-
ласті (87555, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 31) розгля-
дає цивільну справу за позовом Нестерової Лілії Уралівни до 
Мусіна Ільяса Болатовича, Нестерова Олега Олексійовича 
про визнання осіб такими, що втратили право користування 
житловим приміщенням та зняття з реєстрації.

Відповідачі: Mусін Ільяс Болатович та Нестеров Олег 
Олексійович викликаються до Жовтневого районного суду 
міста Маріуполя Донецької області (пр. Металургів, 31, каб. 
№5, 29) 06.02.2018 року на 09.00 годину з паспортом, для 
участі у розгляді справи.

У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута в їхню 
відсутність. 

Суддя Томілін О.М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження №233/3432/16-к за обвинуваченням Ве-
селка О.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутнос-
ті обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціаль-
ного судового провадження. Обвинувачений Веселко 
Олександр Михайлович, 22.08.1967 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, Бахмут-
ський район, смт Миронівський, вул. Леніна, 28/4, 
викликається до суду на 13.00 год. 15 січня 2018 ро-
ку (корп. № 2, каб. №18), для участі в судовому за-
сіданні.

Суддя А.І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/558/17 
за обвинуваченням Астахової С.В. за ч. 2 ст. 110 КК України. 
Обвинувачена Астахова Світлана Володимирівна, 08.11.1960 
р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 43, викликається до 
суду на 14 годину 00 хвилин 15 січня 2018 року (корп. № 1, 
каб. №12), для участі в судовому засіданні. Ухилення від яв-
ки на виклик суду обвинуваченою та оголошення її у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Т.Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/6164/17 за обвинуваченням Федоренка С.М. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений: Федоренко Сергій Ми-
колайович, 12.09.1959 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область, м. Макіївка, вул. Рєпіна, 2-й проїзд, б. 17-A, 
кв. 6, м. Макіївка, вул. Єрмака, б. 18, викликається до суду 
на 11.00 год. 15 січня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для 
участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик су-
ду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/
або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального судово-
го провадження.

Суддя А.І. Міросєді

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39а) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 242/2930/17) за обвинуваченням Шмідт Кристини Воло-
димирівни, 09.02.1990 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Обвинувачена: Шмідт Кристина Володимирівна, 9 лютого 
1990 року народження, яка мешкає за останньою відомою 
адресою: м. Запоріжжя, пров. Водонапірний, буд. 5А, викли-
кається 15 січня 2018 року до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 12, для участі в підготовчому судовому 
засіданні по кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Притуляк С.А., судді: Кошля 
А.О., Мацишин Л.С.

Повістка про виклик обвинуваченої
Гуляєва Марія Миколаївна, 12.11.1980 р.н., яка проживає 

за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна, б. 32, 
кв. 52, у порядку ч. 8 ст. 135 КПК України, ст. 297-5, ч. 3 ст. 
323 КПК України, викликається 15.01.2018 р. о 16.30 год. до 
Красноармійського міськрайонного суду Донецької області 
(адреса розташування: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Єв-
ропейська, 20; зал № 10) для прийняття участі в підготовчо-
му судовому засіданні в статусі обвинуваченої в криміналь-
ному провадженні № 42016050000000858 від 23.08.2016 р. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування пові-
стки про виклик, обвинувачена вважається належним чином 
повідомленою з її змістом.

Колегія суддів: Клікунова А.С., Корнєєва І.В., Бо-
родавка К.П.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну спра-
ву № 2/229/1880/2017 за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Укрсоцбанк» до Кожедєєва Юрія Васильовича 
про стягнення заборгованості. Відповідач у справі: Кожедє-
єв Юрій Васильович, 9 лютого 1966 року народження (остан-
нє місце проживання: с. Тоненьке, Ясинуватський район, До-
нецька обл., вул. Центральна, 33), викликається на 15 січня 
2018 р. об 11.00 годині до суду, зал судового засідання № 1, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута в його відсутність.

Суддя Н.В. Лопатко

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу 
№ 2/229/1880/2017 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Кожедєєвої Світлани Іванівни про 
стягнення заборгованості. Відповідачка у справі: Кожедє єва 
Світлана Іванівна, 20.09.1979 року народження (останнє міс-
це проживання: с. Тоненьке Ясинуватського району, Доне-
цька обл., вул. Центральна, 33), викликається на 15 січня 
2018 р. об 11.00 годині до суду, зал судового засідання № 1, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. В разі неявки відповідачки справа бу-
де розглянута в її відсутність.

Суддя Н.В. Лопатко

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну спра-
ву № 2/229/1880/2017 за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Укрсоцбанк» до Кожедєєва Дмитра Юрійови-
ча про стягнення заборгованості. Відповідач у справі: Коже-
дєєв Дмитро Юрійович, 11.09.1991 року народження (остан-
нє місце проживання: с. Тоненьке, Ясинуватський район, До-
нецька обл., вул. Центральна, 33), викликається на 15 січня 
2018 р. об 11.00 годині до суду, зал судового засідання № 1, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута в його відсутність.

Суддя Н.В. Лопатко

Ульяновський районний суд Кіровоградської області  
(м. Благовіщенське, вул. Героїв України, 70), повідомляє, 
що 19 січня 2018 року о 10 год. 30 хв. (суддя Бондарен-
ко А.А.) розглядатиметься цивільна справа № 402/1351/17 
за позовом Кримської Наталії Петрівни до Бакчуріна Віталія 
Фірзановича про позбавлення батьківських прав.

В судове засідання викликається відповідач по справі: 
Бакчурін Віталій Фірзанович.

Встановити строк для подання відповідачем відповід-
но до ст. 178 ЦПК України відзиву на позов до 17.01.2018 
року.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за 
його відсутності за наявними в ній матеріалами.

Голова суду А.В. Терновенко

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті 15.09.2015 року ухвалив заочне рішення по цивіль-
ній справі ЄУ № 420/2327/15-ц за позовом ПАТ «Все-
український акціонерний банк» до Колеснікова Ю.Ю. 
та Колеснікової А.В. про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК 
України: заочне рішення може бути переглянуте су-
дом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо-
відачів. Заява про перегляд заочного рішення може 
бути подана протягом десяти днів з дня отримання 
його копії.

Голова суду В.В. Пронька

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті 28.05.2015 року ухвалив заочне рішення по цивіль-
ній справі ЄУ № 420/692/15-ц за позовом ПАТ «Все-
український банк розвитку» до Малюк Вікторії Ігорів-
ни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідачці роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК 
України: заочне рішення може бути переглянуте су-
дом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо-
відачки. Заява про перегляд заочного рішення може 
бути подана протягом десяти днів з дня отримання 
його копії.

Голова суду В.В. Пронька

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті 17.09.2015 року ухвалив заочне рішення по цивіль-
ній справі ЄУ № 420/2176/15-ц за позовом ПАТ «Все-
український банк розвитку» до Рязанова М.В., Ряза-
нової Н.Г. про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК 
України: заочне рішення може бути переглянуте су-
дом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо-
відачів. Заява про перегляд заочного рішення може 
бути подана протягом десяти днів з дня отримання 
його копії.

Голова суду В.В. Пронька

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

Бучацький районний суд Тернопільської області 
викликає в судове засідання як відповідача Гнатіва 
Романа Адамовича, місце перебування якого невідо-
ме, останнє місце проживання – м. Бучач, вул. Мо-
розенка, 8, Тернопільської області, по справі за по-
зовом Гнатів Наталії Михайлівни до Гнатіва Романа 
Адамовича про визнання особи такою, що втратила 
право на користування житловим будинком.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 29 
січня 2018 року в приміщенні Бучацького районно-
го суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, 
вул. Міцкевича, 11. Явка до суду обов’язкова. Відпо-
відачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неявки, відповідач повинен 
повідомити суд про причини.

В разі неявки відповідача без поважної причини в 
судове засідання справу буде розглянуто за наявни-
ми в ній доказами згідно з чинним законодавством.

Суддя В.Б. Федорончук

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний Ощадний банк Украї-
ни» в особі філії – Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Мазуркевич Альони Ігорівни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка по справі: Мазуркевич Альона Ігорів-
на (адреса: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Туі-
нова, буд. 121, кв. 9) викликається на 15 січня 2018 
року о 8 год. 00 хв. до суду, кабінет № 306, для учас-
ті в розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачки, вона повинна повідомити суд про причи-
ну неявки, інакше справа буде розглянута в її відсут-
ність.

Суддя О.М. Павленко

Первомайський міськрайонний суд Миколаїв-
ської області повідомляє Гладушка Олександра Ві-
кторовича, місце перебування якого невідоме, що 
судовий розгляд по цивільній справі, провадження 
№ 2/484/1818/17 р. за позовною заявою ПАТ «Дель-
та Банк» до Гладушка Олександра Вікторовича про 
стягнення заборгованості за кредитною лінією, від-
кладено на 18.01.2018 року о 09.00 годині. На при-
значений час відповідачу слід з’явитися до суду Пер-
вомайського міськрайонного суду Миколаївської об-
ласті із паспортом.

У разі неявки відповідача, позовна заява на підста-
ві ч. 4 ст. 169 ЦПК України, буде розглянута за його 
відсутності на підставі наявних у справі даних чи до-
казів (постановлене заочне рішення).

Суддя О.В. Мельничук

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє про ухвалення заочного рішення від  
1 грудня 2017 року по справі № 428/9086/17 за по-
зовом Державного підприємства «Сєвєродонецька 
теплоелектроцентраль» до Мордовець Ганни Семе-
нівни, відоме місце проживання: вулиця Енергетиків, 
будинок № 12а, квартира № 13, м. Сєвєродонецьк 
Луганської області, про стягнення заборгованості з 
оплати послуг з централізованого опалення та поста-
чання гарячої води, інфляційних нарахувань та трьох 
процентів річних.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідачки, 
поданою протягом десяти днів з дня отримання його 
копії. У разі залишення заяви про перегляд заочного 
рішення без задоволення заочне рішення може бу-
ти оскаржене відповідачкою в загальному порядку.

Суддя Т.С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє про ухвалення заочного рішення від  
1 грудня 2017 року по справі № 428/9086/17 за позо-
вом Державного підприємства «Сєвєродонецька те-
плоелектроцентраль» до Проскурової Ганни Іллівни, 
відоме місце проживання: вулиця Партизанська, бу-
динок № 20, квартира № 17, м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області, про стягнення заборгованості з 
оплати послуг з централізованого опалення та поста-
чання гарячої води, інфляційних нарахувань та трьох 
процентів річних.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідачки, 
поданою протягом десяти днів з дня отримання його 
копії. У разі залишення заяви про перегляд заочного 
рішення без задоволення заочне рішення може бу-
ти оскаржене відповідачкою в загальному порядку.

Суддя Т.С. Журавель

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинуваченого 
Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, 
пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального про-
вадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/44/17, на підставі об-
винувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 
ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289,  
ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до судо-
вого засідання, яке відбудеться 15 січня 2018 року об 11 год. 
00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя В.В. Козюменська

АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» 
(код ЄДРПОУ 31113488) повідомляє про втрату блан-
ків полісів ОСЦПВВНТЗ серій: АВ/9064019, 1149802, 
3418070, 3676590. АС/5226166, 5226167, 5226168, 
699227, 5222048, 5222066, 5226189, 6245662, 6245666, 
6245677, 6562890, 6562891, 7472753, 747275, 7474628, 
7474630, 9305302, 9305305, 9305315, 9305316, 9305324, 
9305325, 9305328, 930758, 9307461, 9307462, 9307463, 
9307481, 9307464, 9307480, 9307484, 9307492, 9307494, 
9307499, 9307500, 9943404, 9943447, 9943449, 6562476, 
6562477, 6243924, 6243925, 9306688, 9306879, 9306966, 
9945992, 9945993, 9946350, 9946351, 9946352, 9946353, 
9946354, 9946355, 9946356, 9946357, 9946358, 9946359, 
9946360, 9946361, 9946362, 9946363, 9946364, 9946365, 
9946784, 9946785, 9946786, 9946788, 9307235, 9307236, 
9307237. АЕ/9752886-9752894, 9752897, 9752909, 
2501901, 2501902, 2501933, 2501938, 2611056, 2611072, 
2611073, 2611079, 2611080, 2934689, 3551646, 3551659, 
3551648, 3551649, 3551650, 3551677, 3551699, 5181453, 
5181480, 5181481, 5181498, 5187669, 5187672, 5187680, 
6061739, 6061775, 6061776, 6061777, 6061780, 6061781, 
6061783, 6061784, 6827955, 6827958, 6827962, 6827963, 
6827965, 6827967, 6827968, 6827979, 6827980, 6827983, 
6827984, 6827985, 2501400, 2501401, 2501403, 2501404, 
9985958, 9985964, 3553793, 6057086, 6057095, 6057099, 
9417288, 9417289. АІ/781407, 781443, 783565, 784836, 
784837, 784839, 784840, 784844, 786669, 786676, 786677, 
786679, 3573303, 3573321, 3573330, 3576794, 4672417, 
4672420, 4672430, 4672431-4672438, 4672442, 4672443, 
4672444, 5281131, 5281132, 5282844, 5282845, 5282849, 
5286852, 5286854, 5392529, 5392530, 5392540, 5392531, 
5392538, 5392539, 6514038, 6514169, 6514364, 6514388, 
6514464, 6514478, 6514490, 6514730, 6514731, 6514868, 
779631, 779632, 779633, 779634, 779635, 9602594, 
5281181, 2931007, 2931086, 4672452, 5285618, 5285619, 
5285620, 5285621, 5285622, 5285623. АК/1892353, 
1892423, 3125638. АМ/241004, 241005, 633760, 1840609 
та визнання їх недійсними.

Куйбишевський районний суд Запорізької області повідомляє Качарову Марину Олександрівну, 
останнє відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Донська, буд. 20, кв. 84, про 
розгляд по суті 23 січня 2018 року о 9 годині 00 хвилин цивільної справи №319/1637/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк» до Качарової Марини Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості за кредитом у розмірі 22 888,69 грн. Розгляд справи відбу-
деться в залі засідань Куйбишевського районного суду Запорізької області за адресою: 71001, За-
порізька обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. Відповідачці пропонується надати відзив на 
позов та відповідні докази.

Суддя Хамзін Т.Р.

Чугуївський міський суд Харківської області викликає у судове засідання Соловонюка Андрія 
Юрійовича, 09 грудня 1987 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Луцьк Волинської області, вул. Ва-
лерії Новодворської, буд.4, кв. 1, як відповідача по цивільній справі №636/945/17 за позовом Соло-
вонюк Тамари Сергіївни до Соловонюка Андрія Юрійовича, третя особа Грищенко Михайло Григо-
рович, про розірвання шлюбу, призначене на 15 січня 2018 р. о 08.00.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Чугуївського міського суду в залі судових засідань №2 
за адресою: 63503, м. Чугуїв Харківської обл., пл. Соборна, 2. У разі неявки відповідача справу буде 
розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя З.І. Гуменний

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21) 16.01.2018 р. о 13.00 год. розглядає 
кримінальну справу за обвинуваченням Неєра 
Віктора Іонатановича про скоєння злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Явка об-
винуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Нейло І.М.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває цивільна справа за 
позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова Компанія «Залізничні шляхи» до 
Донця Євгенія Миколайовича про стягнення матеріальної шкоди в порядку регресу.

Суд викликає на 01.02.2018 р. о 16.40 год. Донця Євгенія Миколайовича як відповідача 
та одночасно повідомляє, що відповідачу до вказаного часу запропоновано надати відзив 
на позовну заяву. У разі неподання, справу буде розглянуто у відсутності відповідача. Яв-
ка обов’язкова.

Суддя С.І. Оладько

Дніпровський районний суд м. Києва викликає як відповідача Рябініна Дмитра 

Анатолійовича у судове засідання, яке відбудеться 15 січня 2018 року о 10.00 го-

дині в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 30. У випадку 

неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Яровенко Н.О

Втрачене посвідчення офіцера Зброй-

них Сил України, серія УК, номер 197943, 

видане 29.08.2016 р., зареєстроване на 

ім’я – Рибидайло Андрій Анатолійович, 

вважати недійсним.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

-2..3
-2..3 -2..-7

2..-3

-1..-6
-2..3

-1..-6
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2..-3

У запорізькому 
ботсаду 
оновили тропіки

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ДИВО. Торік за програмою розвитку міського ботанічно-
го господарства здійснили перший етап реконструкції тепли-
ці тропічних рослин. А напередодні Різдва Запорізький міський 
голова Володимир Буряк побував у «Зимовому саду» й озна-
йомився з результатами виконаної роботи. Зокрема теплиця 
отримала привабливий зовнішній вигляд. Вона стала вищою 
на два метри, що сприятиме комфорту рослин. Нині її площа 
становить понад 230 квадратних метрів, на яких ростуть понад 
три тисячі рідкісних теплолюбних рослин. 

Цікаво, що спочатку на проектування, виконання робіт в 
міському бюджеті було передбачено близько двох мільйонів 
гривень. Та вдалося заощадити кошти і все обійшлося в пів-
тора мільйона. 

«2018 року ми спрямовуємо з міського бюджету на продо-
вження реконструкції ботанічного саду ще майже п’ять мільйо-
нів гривень, — повідомив Володимир Буряк. — Робимо це че-
рез унікальність об’єкта. Ботанічний сад має бути привабли-
вим як для школярів, які тут займаються, так і для дорослих йо-
го відвідувачів».

За даними міського голови, за ці кошти будуть виконані вну-
трішні роботи в теплиці «Зимовий сад»: замінять систему опа-
лення, освітлення, доріжки, встановлять перила, пандуси тощо. 
Також цього року розпочнеться реалізація наступного етапу 
розвитку ботанічного саду — реконструкція тепличного комп-
лексу «Кімнатні рослини», де планують встановити нові карка-
си, склопакети, виконати внутрішні роботи.

Всього на території міського ботанічного саду розміщені 20 те-
плиць і дендрологічний парк. Тут ростуть тисячі унікальних рос-
лин. За даними директора позашкільного навчального закладу 
«Запорізький міський ботанічний сад» Тамари Єрьоміної, тепли-
ці були побудовані ще в шістдесяті роки минулого століття, кон-
струкції зносилися, скло має непрезентабельний вигляд.

Керівництво Запорізького міського ботанічного саду протя-
гом останніх років порушувало питання необхідності масштаб-
ної реконструкції. Та гроші з міського бюджету вперше були ви-
ділені лише торік.

Це передовсім кошти екологічного фонду, призначені на ре-
алізацію міської програми розвитку ботанічного саду на 2017—
2022 роки. Вона охоплює реконструкцію всіх двадцяти теплиць.

Драму під Крутами 
відтворювали в Сигнаївці 
КІНО. Зйомки фільму присвячено 100-річчю історичного бою

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Зйомки повнометраж-
ної драми «Крути 1918. 

Захист», присвяченої 
100-річчю бою під Крута-
ми, які почалися восени 
минулого року у Межигір’ї 
під Києвом, продовжилися 
недавно в селі Сигнаївка 
Шполянського району на 
Черкащині. Саме тут і роз-
містилася знімальна група 
з усім своїм кіношним май-
ном, акторами та операто-
рами. 

Чому не організували 
зйомки в самих Крутах? 
Як розповіла піар-мене-
джер проекту Анна Беш-
кенадзе, історичне місце 
не підійшло тому, що там 
зведено меморіал героям-
крутівцям, повсюди сучас-
ні будівлі. А станція Сиг-
наївка, її давня вокзаль-
на будівля відповідають і 
архітектурі, й епосі часів 
оборони станції Крути. 

Як відомо, проект пов но-
метражного художньог о 
фільму «Крути 1918. За-
хист» став одним із пе-
реможців дев’ятого кон-
курсного відбору Держкі-
но в се сії ігрових тематич-
них фільмів до 100-річ-
чя проголошення Укра-
їнської Народної Респу-
бліки та 100-ї річниці бою 
студентів під Крутами. 
Режисер стрічк и Олексій 

Шапарєв, автор сценарію 
— Костянтин Коновалов, 
продюсер — Анд рій Кор-
нієнко. У зйомках задіяно 
близько тисячі акторів.

Нова історична драма 
роз криває героїчний под-
виг студентів, які само-
віддано стали на захист 
Батьківщини. У бою під 
Крутами взимку 1918 ро-
ку багато хто з них запла-
тив життям за незалеж-
ність України. На тлі цих 
трагічних для країни по-
дій зароджується кохан-
ня головних героїв карти-
ни — Софії та Андрія. Го-
ловні ролі виконують мо-
лоді, але вже досить відо-
мі актори. Дмитро Ступ-

ка грає Симона Петлюру, 
Остап Ступка — червоно-
го комісара, Муравйова — 
Віталій Салій. Команди-
ром загону київських гім-
назистів і студентів Авер-
кієм Гончаренком став 
Олексій Тритенко, відо-
мий глядачам за теле-
фільмом «Коли ми вдома». 
Андрія Савицького грає 
Євген Ламах. 

Одне з місць зйомок — 
будівля станції. А тлом 
для багатьох із них став 
справжній паровоз, яких 
у робочому стані збере-
глося небагато. Одного з 
них у Сигнаївку (чи то пак 
Крути) пригнав машиніст 
станції Шевченкове Ігор 

Мельник. Він не вперше 
стає за реверс паровоза і, 
як жартома каже, нале-
жить до тих, хто ще мо-
же дати раду хай і ста-
ренькій, але робочій па-
ровій машині на рейках. 
Під орудою Ігоря Микола-
йовича старенький потяг 
справно снував станцій-
ними та під’їзними колія-
ми, тягав вагон-теплушку 
й платформу з гарматою, 
доповнював звуковий ан-
тураж гарматної стріля-
нини своїми гучними гуд-
ками.

Можливість знятись у 
масовці зацікавила міс-
цеву сільську молодь. Ба-
гатьом імпонувала мож-
ливість взяти участь у 
справжніх зйомках ху-
дожнього фільму. Разом 
з тим вони переконали-
ся, яка це нелегка праця, 
адже нерідко доводило-
ся на вимогу режисера по 
кілька разів повторювати 
одне й те саме, поки не ви-
йде задумане. 

Робоча група сподіва-
ється завершити вироб-
ництво стрічки у травні 
2018 року, щоб прем’єру 
приурочити до Дня за-
хисника України — до 
Покрови. Загальна вар-
тість виробництва кі-
нострічки становить 52 
мільйони гривень. Дер-
жавна фінансова під-
тримка — 26 мільйонів. 
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З крісла «народного мера» — на нари
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр»

ЧАС РОЗПЛАТИ. У Марі-
уполі на Донеччині суд виніс 
вирок «народному меру», міс-
цевому жителю, який на про-
російському мітингу 1 червня 
2014 року оголосив себе но-
вим міським головою. В су-
довому рішенні чітко названо 
такі дії підозрюваного: всту-
пив у змову з представника-
ми незаконного самопроголо-

шеного угруповання «ДНР» 
задля захоплення влади в 
Маріуполі та агітував за змі-
ну конституційного ладу Укра-
їни. Утім, уже через два тиж-
ні протиправну діяльність «на-
родного мера» було припине-
но правоохоронцями. 

Чоловік частково визнав 
свою вину, але запевняв, що 
на мітинги під триколорами 
потрапив випадково, а поса-
ду міського голови йому, мов-
ляв, запропонували мешканці. 

Ще він активно заперечував 
тісні зв’язки з «ДНР» і пере-
конував: про незаконне угру-
повання в Донецьку та орга-
нізацію сепаратистських мі-
тингів у Маріуполі дізнавав-
ся виключно із соціальних ме-
реж. Зокрема, нагадував, що 
він громадянин України й ні-
коли не прагнув створення са-
мопроголошеної «республіки» 
чи приєднання до іншої держа-
ви. Проте суд розглянув також 
свідчення інших свідків тих по-

дій та правоохоронців і вій-
ськовослужбовців, які брали 
участь у затриманні підозрю-
ваного. А тому визнав вин ним 
мешканця міста за ч.2. ст. 110 
КК України (посягання на те-
риторіальну цілісність і недо-
торканність України) і засудив 
його до позбавлення волі на 
строк 6 років і 9 місяців. Пере-
бування в СІЗО з моменту за-
тримання зарахували до тер-
міну відбування покарання са-
мопроголошеного «мера».

У Вінниці назвали тих, 
хто вміє жартувати за Руданським 

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПРЕМІЯ. Вдячні земля-
ки українського поета, пе-
рекладача, людини з непе-
ресічним почуттям гумору 
традиційно наприкінці року 
визначають лауреатів Все-
української літературно-
мистецької премії імені Сте-
пана Руданського. Варто за-
значити, що відзнака засно-
вана у 1994 році, а статус 

всеукраїнської отримала у 
2006 р оці. 

На її здобуття можуть пре-
тендувати твори письменни-
ків-сатириків і гумористів, в 
яких продовжуються творчі 
традиції класика української 
літератури, збагачується на-
родний гумор, викриваються 
негативні явища в суспільстві 
та людському житті. 

До розгляду також беруться 
дослідження про життя і твор-
чість письменника, опубліко-

вані протягом останніх трьох 
років. На премію можуть пре-
тендувати й аматорські колек-
тиви та окремі виконавці, які 
активно пропагують творчість 
Степана Руданського. 

За словами заступника го-
лови обласної державної ад-
міністрації Ігоря Івасюка, цьо-
го року 9 претендентів подали 
свої книги на участь в конкур-
сі. Таємним голосуванням жу-
рі визначило одного лауреата 
та двох дипломантів. Цього-

річним лауреатом Всеукраїн-
ської літературно-мистецької 
премії імені Степана Рудан-
ського стала монографія Тетя-
ни Космеди, Тетяни Осіпової 
та Наталії Піддубної «Степан 
Руданський: феномен моде-
лювання «живого» мовлення 
українців». Дипломантами ви-
значено збірку лірики Антоні-
ни Петрушкевич «Сповідь сер-
ця» та збірку ліричних і гумо-
ристичних творів Юрія Берези 
«Усмішкою витру сльозу».


