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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«До 2020 року ми 

зможемо повністю 
забезпечити свої 

потреби,  
але для цього ще 

необхідно багато 
інвестувати».

США збільшили обсяг 
фінансової допомоги 

ПАРТНЕРСТВО. Палата представників Конгресу США схва-
лила консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 
фінансовий рік, у якому загальну допомогу Україні визначено в 
обсязі 620,7 мільйона доларів. Обсяг запланованих для Укра-
їни коштів на 2018 рік перевищує відповідну суму за минулий 
рік, повідомляє у Facebook Посольство України у США. 

«Згідно із законопроектом Пентагону, надають 200 мільйонів 
доларів для військово-технічної допомоги Україні», — йдеться 
у повідомленні. Ці кошти спрямують на фінансування проектів 
американської підтримки ЗСУ. Серед них підготовка військо-
вослужбовців, надання військової техніки й спорядження, ле-
тальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення і по-
слуг військового призначення, логістичне забезпечення та роз-
відувальна підтримка силових структур України.

Крім того, Державний департамент надасть Києву понад 420 
мільйонів доларів. «Це фінансування буде спрямоване на поси-
лення безпекової підтримки України за програмою «Міжнарод-
не військове фінансування», — пояснили дипломати.

3 млрд доларів
може сягнути, на думку Прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана, 

товарообіг між Україною та Францією 
впродовж цього року

НА ЧАСІ. Чому люди не покидають своїх помешкань  
на лінії фронту?

19 оповідань  
про любов до рідного 
дому під час війни

Прем’єр-міністр про можливість формувати власні ціни, 
коли країна експортуватиме, а не імпортуватиме газ
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У неділю, 25 березня 2018 року,  
о третій годині за київським часом 
переведенням годинникової 
стрілки на одну годину вперед 
запроваджується літній час

НА ЛІТО

Постанова Кабінету Міністрів України  
«Деякі питання надання пільг у готівковій формі  
з оплати проїзду усіма видами транспорту загального 
користування на міських, приміських та міжміських 
маршрутах»
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн

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

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Усі домівки, про які йдеться на виставці «О.Ч.А.Г. Історії про дім у період турбулентності» (демонструвалася в лютому  
в Києві, а нині мандрує містами Луганщини), — під захистом любові їхніх власників. Ці люди живуть у прифронтовій 
зоні і зробили усвідомлений вибір: не покидати рідний дім, будь-що-будь
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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

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях  
№ № 42016010000000275, 42016010000000277 за підозрою Осипенка Во-
лодимира Валерійовича та Русецького Олега Леонідовича  відповідно у вчи-
ненні злочинів, передбачених  ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вищезазначених кримінальних проваджень стосовно вказаних 
осіб зібрано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої підозри, у 
зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297-5 КПК України про-
поную підозрюваному Осипенку Володимиру Валерійовичу та Русецькому 
Олегу Леонідовичу прибути разом із своїми захисниками до прокуратури 
Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у пе-
ріод з 27.03.2018 по 30.03.2018 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної 
процесуальної дії, а саме до прокурора у кримінальному провадженні Євдо-
кимова Є.М.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час 
досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувально-
го акта прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити 
підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування 
та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному криміналь-
ному провадженні зібрані усі необхідні докази для складання обвинуваль-
ного акта.

У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначений вище підозрюваний може 
ознайомитись з матеріалами вказаних кримінальних проваджень з можли-
вістю здійснення копіювання та іншого відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 
КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК 
України, обсяг матеріалів кримінального провадження (4 томи), пропонує-
мо зазначеним вище підозрюваним прибути разом із своїми захисниками 
до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, пер-
ший поверх) у період з 27.03.2018 по 30.03.2018 включно (з 09:00 по 18:00) 
для проведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з матеріа-
лами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, а саме до 
прокурора у кримінальному провадженні Євдокимова Є.М.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК 
України надати прокурорам по вказаним кримінальним провадженням до-
ступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які 
речові докази, документи, або копії з них, які ви маєте намір використову-
вати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального прова-
дження зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні — прокуро-
ру факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування та-
ких матеріалів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Бобрульку Олександру Анатолійовичу 01.09.1972 ро-
ку народження, який проживає за адресою: Донецька область, Волно-
васький район, с. Свободне, вул. Петра і Павла (колишня Радянська), 
буд. 25,  на підставі  ст. ст. 133, 135, 297-5, КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 30.03.2018 на 09:00 до каб. № 308 слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях, до старшого слідчого Сокола В.А., за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Нільсена, буд. 33, для 
вручення процесуальних документів при здійсненні спеціального досу-
дового розслідування, відкриття та ознайомлення із матеріалами досу-
дового розслідування, вручення Вам обвинувального акта та реєстру 
матеріалів у кримінальному провадженні № 22018050000000044 від 
12.03.2018 за ч. 2 ст. 110, КК України у порядку ст. 290 КПК України при 
здійсненні спеціального досудового розслідування.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, пе-
редбачених ст. 138 КПК України настає відповідальність, передбачена 
ст. 139 КПК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 березня 2018 р. № 196 
Київ

Про встановлення державних соціальних 
нормативів у сфері транспортного 

обслуговування
З метою забезпечення державних соціальних гарантій у сфері транспорт-

ного обслуговування, дотримання принципу соціальної справедливості під 
час надання пільг, відповідно до статей 5 і 10 Закону України «Про держав-
ні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» Кабінет Міністрів України  
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити особам, які відповідно до законодавства мають пільги з опла-
ти проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських та при-
міських маршрутах, соціальну норму у мінімальній кількості 30 поїздок на місяць 
згідно з розподілом соціальної норми кількості поїздок усіма видами транспорту 
загального користування на міських та приміських маршрутах згідно з додатком.

2. Для підвищення рівня соціальної підтримки населення органи місцевого са-
моврядування мають право приймати рішення про збільшення кількості поїздок 
для окремих категорій осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма ви-
дами транспорту загального користування на міських, приміських та міжмісь-
ких маршрутах.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до постанови Кабінету Міністрів України  
від 14 березня 2018 р. № 196

РОЗПОДІЛ  
соціальної норми кількості поїздок усіма видами транспорту загального 

користування на міських та приміських маршрутах 

Найменування  
адміністративно-
територіальної  

одиниці

Вид міського транспорту Автобус  
міського  

сполучення  
(у звичайному 
режимі руху)

Транспорт 
приміського 
сполучення трамвай тролейбус метро- 

політен

Автономна Респу-
бліка Крим 7 7 8 8

Область:
Вінницька 7 7 8 8
Волинська 11 11 8
Дніпропетровська 5 5 7 5 8
Донецька 7 7 8 8
Житомирська 7 7 8 8
Закарпатська 22 8
Запорізька 7 7 8 8
Івано-Франківська 11 11 8
Київська 11 11 8
Кіровоградська 11 11 8
Луганська 7 7 8 8
Львівська 7 7 8 8
Миколаївська 7 7 8 8
Одеська 7 7 8 8
Полтавська 11 11 8
Рівненська 11 11 8
Сумська 11 11 8
Тернопільська 11 11 8
Харківська 5 5 7 5 8
Херсонська 11 11 8
Хмельницька 11 11 8
Черкаська 11 11 8
Чернівецька 11 11 8
Чернігівська 11 11 8
м. Київ 5 5 7 5 8
м. Севастополь 11 11 8

______________
Примітка.  У разі невикористання встановленої кількості поїздок певним видом транспорту 

особа, яка відповідно до законодавства має пільги з оплати проїзду, може вико-
ристати відповідну кількість поїздок іншими видами транспорту в межах соціаль-
ної норми, встановленої на місяць.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 березня 2018 р. № 197 
Київ

Деякі питання надання пільг у готівковій формі  
з оплати проїзду усіма видами транспорту 

загального користування на міських, приміських  
та міжміських маршрутах

Відповідно до пункту 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усі-
ма видами транспорту загального користування на міських, приміських та між-
міських маршрутах, що додається.

2. Установити, що фінансування витрат, пов’язаних з наданням пільг у готів-
ковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування 
на міських, приміських та міжміських маршрутах, здійснюється за рахунок місце-
вих бюджетів відповідно до підпункту «ґ» пункту 3 частини першої статті 91 Бю-
джетного кодексу України.

3. Обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити у 
двомісячний строк з дня набрання чинності цією постановою затвердження роз-
міру щомісячної готівкової виплати у 2018 році.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 березня 2018 р. № 197

ПОРЯДОК 
надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма  
видами транспорту загального користування на міських,  

приміських та міжміських маршрутах
1. Цей Порядок визначає механізм надання пільг у готівковій формі з оплати 

проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, примісь-
ких (крім залізничного та річкового транспорту) та міжміських маршрутах за ра-
хунок відповідних місцевих бюджетів у разі прийняття такого рішення органами 
місцевого самоврядування.

Орган місцевого самоврядування у місячний строк після прийняття рішення 
щодо надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспор-
ту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах ін-
формує про це Мінсоцполітики, яке складає перелік відповідних органів місце-
вого самоврядування і оприлюднює його на офіційному веб-сайті Міністерства.

У разі неприйняття органом місцевого самоврядування рішення про надання 
пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального 
користування на міських, приміських та міжміських маршрутах відповідні пільги 
продовжують надаватись у безготівковій формі. 

2. Дія цього Порядку поширюється на окремі категорії осіб, які мають право 
на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на 
міських, приміських та міжміських маршрутах, а саме:

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 
категорії 1, відповідно до статті 20 Закону України «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до ка-
тегорії 2, відповідно до статті 21 Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

дітей віком від шести років, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, яким 
встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, відповід-
но до статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

учасників бойових дій відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, відповідно до статті 13 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

дітей віком від шести років з багатодітних сімей відповідно до статті 13 Зако-
ну України «Про охорону дитинства»;

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 
Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної 
охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служ-
би цивільного захисту, ветеранів Держспецзв’язку відповідно до статті 6 Закону 
України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 
справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;

батьків військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти 
під час проходження військової служби, відповідно до статті 14 Закону Украї-
ни «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю віком від шести років та осіб, які су-
проводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю, відповідно до 
статті 381 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідніс-
тю в Україні»;

реабілітованих осіб, які отримали інвалідність внаслідок репресій або є пенсі-
онерами, відповідно до статті 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політич-
них репресій на Україні».

Крім категорій осіб, зазначених у цьому пункті, органи місцевого самовряду-
вання мають право визначати інші категорії громадян, на яких буде поширюва-
тися дія цього Порядку, відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні».

Особам, які мають право на пільги, що передбачені кількома нормативно-пра-
вовими актами, призначається щомісячна готівкова виплата відповідно до одно-
го з нормативно-правових актів більша за розміром.

Розмір отриманої щомісячної готівкової виплати не враховується під час об-
числення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надають-
ся відповідно до законодавства.

3. Щомісячні готівкові виплати здійснюються структурними підрозділами з пи-
тань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміні-
страцій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад 
(далі – структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) у сумі, що 
не менша розміру, визначеного відповідно до пункту 4 цього Порядку:

особам, які одержують пенсії та державні соціальні допомоги, – шляхом пе-
рерахування коштів на поточні рахунки в уповноважених банках або на виплатні 
об’єкти поштового зв’язку на підставі даних Єдиного державного автоматизова-
ного реєстру осіб, які мають право на пільги (далі – Реєстр), та даних Пенсійного 
фонду України без особистого звернення пільговика;

особам, які не одержують пенсії та державні соціальні допомоги, – шляхом пе-
рерахування коштів на їх особистий рахунок в банку на підставі заяви особи, яка 
має право на відповідні пільги, і даних Реєстру;

одному з батьків дитини з інвалідністю та дітей (віком від шести років), які ма-
ють право на пільговий проїзд, на особистий рахунок в банку матері або батька 
на підставі заяви і даних Реєстру.

4. Розмір щомісячної готівкової виплати затверджується обласними, Київ-
ською міською держадміністраціями та визначається шляхом множення серед-
ньої вартості проїзду у міському комунальному транспорті в області (м. Києві) 
на 30 поїздок.

Середня вартість проїзду у міському комунальному транспорті в області  
(м. Києві) визначається станом на 1 січня календарного року як середня вели-
чина встановленої органами місцевого самоврядування вартості однієї поїздки у 
міському комунальному транспорті серед усіх комунальних підприємств облас-
ті (м. Києва).

У разі зміни вартості однієї поїздки у міському комунальному транспорті, вста-
новленої будь-яким органом місцевого самоврядування на території області (м. 
Києва), обласними, Київською міською держадміністраціями переглядається се-
редня вартість проїзду у міському комунальному транспорті в області (м. Києві) 
та розмір щомісячної готівкової виплати з наступного місяця.

Для осіб, які відповідно до законів мають право на пільги з оплати проїзду 
транспортом загального користування на міжміських маршрутах, розмір щомі-
сячної готівкової виплати збільшується на 20 відсотків.

Щомісячна готівкова виплата особам з інвалідністю I групи або дітям з інвалід-
ністю (крім дітей до шести років) здійснюється у подвійному розмірі.

Для осіб з інвалідністю I, II групи та дітей з інвалідністю (крім дітей до шести 
років), які навчаються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-
технічної) та вищої освіти або проходять реабілітацію, розмір щомісячної готів-
кової виплати додатково збільшується вдвічі.

Додатково органи місцевого самоврядування мають право приймати рішен-
ня щодо збільшення кількості поїздок та розміру суми щомісячної готівкової ви-
плати для окремих категорій осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду усі-
ма видами транспорту загального користування на міських, приміських та між-
міських маршрутах. 

5. Готівкові виплати здійснюються щомісяця до 20 числа відповідно до Поряд-
ку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 
(Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636), та Ін-
струкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним опе-
ратором поштового зв’язку, затвердженої в установленому порядку.

6. Особам, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспор-
ту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах і 
перебувають на обліку в Реєстрі за місцем проживання в адміністративно-тери-
торіальній одиниці, де не запроваджено надання пільг у готівковій формі, під час 
оплати проїзду в адміністративно-територіальній одиниці, де запроваджено на-
дання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загаль-
ного користування на міських (у тому числі метрополітені), приміських та між-
міських маршрутах, видається квиток, завірений посадовою особою транспорт-
ного підприємства, яка прийняла відповідну оплату, шляхом зазначення прізви-
ща, імені, по батькові такої особи, проставлення власного підпису та штампа цьо-
го підприємства із зазначенням дати поїздки, назви населеного пункту.

Відшкодування вартості проїзду таким особам проводиться органом місцевого 
самоврядування за місцем перебування особи на обліку у Реєстрі на підставі по-
даної заяви та квитків про оплату проїзду шляхом перерахування коштів один раз 
на місяць, з 5 до 10 числа місяця, що настає за зверненням, в межах суми, розра-
хованої відповідно до пункту 4 цього Порядку.

У разі невідшкодування пільговику вартості проїзду в установлений строк ви-
плата здійснюється на підставі судового наказу.

7. У разі смерті особи, яка мала право на щомісячну готівкову виплату, така ви-
плата здійснюється за повний місяць, в якому настала смерть, незалежно від да-
ти смерті і не підлягає перерахунку розміру або поверненню.

8. У разі реєстрації в Реєстрі нової особи, яка має право на щомісячну готівко-
ву виплату, така виплата здійснюється з наступного місяця за місяцем звернення.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 березня 2018 р. № 172-р 
Київ

Про погодження відчуження нерухомого 
майна дочірньої компанії «Газ України» 

Національної акціонерної компанії  
«Нафтогаз України»

1. Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України «Про трубопровід-
ний транспорт» погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ та Наці-
ональної акціонерної компанії «Нафтогаз України» щодо відчуження нерухомого 
майна (квартир № 39, 64 у будинку № 26а, квартир № 104, 112, 117 у будинку № 
26 по вул. Дніпровській набережній та квартири № 56 у будинку № 26а по просп. 
Григоренка в м. Києві) дочірньої компанії «Газ України» Національної акціонер-
ної компанії «Нафтогаз України» шляхом його передачі до сфери управління На-
ціональної поліції для забезпечення житлом учасників антитерористичної опера-
ції, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та 
стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одер-
жаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні 
її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної опера-
ції в період її проведення.

2. Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції, Національній акціонер-
ній компанії «Нафтогаз України» здійснити заходи, пов’язані з виконанням пунк-
ту 1 цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 30 хви-
лин 2 квітня 2018 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвинуваченого Пальчу-
ка Валерія Васильовича, 27 квітня 1958 року народження, у 
рамках кримінального провадження № 42016010000000283, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 
грудня 2016 року за ознаками вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя Є.О. Мартинов

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року 
народження (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, 
вул. Шевченка, 4, кв. 69), у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України в судове за-
сідання, яке відбудеться 2 квітня 2018 року об 11 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 16, під головуванням 
судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Григорчук Лілії Іванівні, 

02.05.1972 р.н., уродженці м. Привілля Луган-
ської області, громадянці України, яка зареє-
стрована за адресою: Луганська область, м. Но-
водружеськ, вул. Миру, 9/1, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
28.03.2018 о 14 год. 00 хв. до слідчого відді-
лу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області) ГУ СБ України в До-
нецькій та Луганській областях за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, буд. 18, Власенко О.А., для відкриття 
та надання доступу до матеріалів кримінально-
го провадження, а також проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22017130000000192 від 29.08.2017.

31 березня 2018 року об 11 год. 00 хв. 
не будуть проводитися Загальні збори чле-
нів Гаражного кооперативу 
«СПРИНТЕР» (код ЄДРПОУ 32939559) 
та членів Відокремленого структурного під-
розділу «СПРИНТЕР – ЛЮКС» (код ЄД-
РПОУ 38982201), який входить до складу ГК 
«СПРИНТЕР».
Довідки щодо зборів можна отримати за тел. 

097-852-5478. 
Питання приймаються і на електрону адре-

су кооперативу: sprintermariypol@gmail.com.
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оголошення

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

ПП «СТАР. КОМ.» спільно з Кіровоградською митницею ДФС 
проводить аукціон з продажу майна, що  перейшло  

у розпорядження митниці 
ЛОТ №1 Частина обладнання TECH-SU-PSD7 для заво-

ду по виготовленню паливних пелет з біомаси (тирса з де-
ревини, тріска, кускова деревина) та частина обладнання 
TECH-SU-PSD7 для фасування і пакування пелет в «біг бег» 
в комплектації, зазначеній в ВМД №UA/901010/2017/007105 
від 10.08.2017 р. Технологічна лінія з виробництва пелет з 
біомаси продуктивністю 7 тонн на годину. Основні техноло-
гічні процеси: прийом сировини, підготовка тріски дереви-
ни, сушіння підготовленої сировини, процес гранулювання, 
охолоджувальний процес, зважування, дозування і упаков-
ка. Фізичний стан: обладнання нове, не експлуатувалось, але 
зберігалось на відкритому майданчику, що не дозволяє під-
тримувати температурний режим та режим вологості. 

Початкова ціна 37 376 257,60 грн. з урахуванням ПДВ. 
Майно знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. То-
реза, 27-б.

Реєстраційний внесок  17,00 грн. ПП «СТАР.КОМ.», на р/р 
26009052920095 в КРУ ПРИВАТБАНК в м. Кропивницькому, 
МФО 323583, код 34249131.  Прийом заяв про участь в аук-
ціоні закінчується за три робочі дні до початку його прове-
дення. 

Ознайомлення з майном: з понеділка по п’ятницю, 10.00-
16.00 за місцезнаходженням  майна.

Аукціон відбудеться 27 квітня 2018 року об 11-00  год.  за 
адресою: м. Кропивницький, вул. І. Похитонова, 4.

Організатор аукціону: м. Кропивницький, вул. Івана Похи-
тонова 4,  тел. (0522) 32-30-07 з 9.30 до 17.00, крім вихідних 
(субота, неділя).

ПП «КЕТ-С» спільно з Кіровоградською митницею ДФС 
проводить аукціон  з продажу  майна, що перейшло  

у розпорядження митниці 
ЛОТ №2 Запасні частини до машини попередньої 

чистки, пиловидалення/шелушіння насіння зернових 
культур: привідний пас 4 шт., підшипник 16 шт., гу-
мове ущільнення 8 шт., зелений корпус підшипни-
ка 4 шт., система моніторингу WDELITE (знос 0,95) 
2 шт., система моніторингу WDELITE (знос 0,5) 2 шт., 
електронний частотний перетворювач TECO MA7200  
4 шт., роликовий підшипник 8 шт., пиловий екран 
13,86 кг., сито перфороване 108 кг.

Початкова ціна 652 686,00 грн. з урахуванням 
ПДВ. Майно знаходиться за адресою: м. Кропив-
ницький, вул. Тореза, 27-б.

Реєстраційний внесок  17,00 грн. ПП «КЕТ-С», на 
р/р 26007052916658 в КРУ ПРИВАТБАНК в м. Кро-
пивницькому, МФО 323583, код 35561679.  Прийом 
заяв про участь в аукціоні закінчується за три робочі 
дні до початку його проведення. 

Ознайомлення з майном: з понеділка по п’ятницю, 
10.00-16.00 за місцезнаходженням  майна.

Аукціон відбудеться 27 квітня 2018 року об 11-00  
год.  за адресою: м. Кропивницький, вул. І. Похито-
нова, 4.

Організатор аукціону: м. Кропивницький, вул. Іва-
на Похитонова, 4,  тел. (0522) 32-30-07 з 9.30 до 
17.00, крім вихідних (субота, неділя).

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кри-
мінальне провадження 1кп/229/105/2018 за об-
винуваченням Шинкаря Владислава Леонідовича, 
10.05.1976 р.н., за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений у справі: Шинкарь В. Л. (остан-
нє відоме суду місце проживання: м. Донецьк, вул. 
50-ї Гвардійської Дивізії, буд. 20, кв. 55) викликаєть-
ся на 3 квітня 2018 року о 08.30 год. до суду, зал су-
дових засідань № 2, для участі в підготовчому судо-
вому засіданні.

Суддя В. О. Лебеженко

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Дубового Геннадія Васи-
льовича у скоєнні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дубовий Геннадій Васильович, 
07.02.1967 року народження (вул. Покровська, буд. 
327, м. Новотроїцьке, Донецька обл., 85010), ви-
кликається для участі в підготовчому розгляді спра-
ви, що відбудеться 4 квітня 2018 року о 16.00 годи-
ні в приміщенні суду за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 10, 16.

Суддя Л. Г. Шатілова

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове про-
вадження за кримінальним провадженням щодо 
Олійника Дмитра Івановича, обвинуваченого за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, судовий розгляд якого відкла-
дено на 15.00 год. 5 квітня 2018 року.

Обвинуваченому Олійнику Дмитру Івановичу не-
обхідно з’явитись до зали судового засідання № 6 
Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: 85302, Донецька область, м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20, на 15.00 год. 5 квіт-
ня 2018 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/4574/17 за обвинуваченням Ігнато-
ва Д. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсутнос-
ті обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціаль-
ного судового провадження. Обвинувачений Ігнатов 
Денис Олександрович, 31.10.1979 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: м. Донецьк, вул. Собінова, 
129/36, викликається до суду на 11.30 год. 5 квітня 
2018 року (корп. № 2, каб. №18) для участі в судо-
вому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Тіщенко Олену Сергіївну як обвинувачену в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/11855/16-к за обвинувальним актом у кри-
мінальному провадженні стосовно Тіщенко Олени Сергіївни за ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 5 квітня 
2018 року о 12.15 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Шубіна Олександра Васильовича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/15/16-к за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні стосовно Шубіна Олександра Васильови-
ча за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться  
5 квітня 2018 року о 12.30 год.

Суддя О. М. Попова

Суднові реєстраційні 
документи на судно 

«Tracer Pro Guide V-16WT», 
№ US-BUJ61623A808, 

з реєстраційним бортовим 
номером uа 0562 DN, 

судновласник Хідько Ю. П., 
вважати недійсними.

24.02.2017 р. померла 
АвгуСТОвич Ірина Іванівна, 

27.04.1937 р.н.  
Можливим спадкоємцям зверну-
тись до Теребовлянської держав-

ної нотаріальної контори  
за адресою: м. Теребовля,  

вул. Кн. Василька, 108.

Чайковський Костянтин Олександрович, 10.06.1983 року народження, 
останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. І. Крамського, 4, кв. 22, ви-
кликається до Святошинського районного суду м. Києва як відповідач в ци-
вільній справі за позовом Чайковського Олександра Івановича до Чайков-
ського Костянтина Олександровича про визнання особи такою, що втратила 
право користування жилим приміщенням. Судове засідання відбудеться о 10 
годині 30 хвилин 25 червня 2018 року в приміщенні суду за адресою: м. Ки-
їв, вул. Жилянська, 142, зал 7. У разі неявки відповідача до суду справу буде 
вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Миколаєць І.Ю. 

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає кримінальне про-
вадження (справа № 229/1805/17) за обвинуваченням Самойленка Руслана 
Юрійовича, 29.05.1992 року народження, у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Самойленко Руслан Юрійович, 29.05.1992 року народжен-
ня, який мешкає за останньою відомою адресою: вул. Абхазька, буд. 26, м. 
Краматорськ Донецької області, викликається 6 квітня 2018 року на 10 год. 
00 хв. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 12, для участі в 
підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Притуляк С. А., судді Корнєєва В. В., Мацишин Л. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження 
(справа № 227/3400/17) за обвинуваченням Берковича Бориса Костянтиновича, 17 
серпня 1966 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Беркович Борис Костянтинович, 17 серпня 1966 року наро-
дження, остання відома адреса проживання якого: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Вокзальна, 61/78, викликається на 5 квітня 2018 року о 09 год. 00 хв. 
до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет №16, для 
участі в підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Корнєєва В. В.
ПОвІСТКА ПРО виКЛиК

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) 
знаходиться кримінальне провадження № 22017050000000260 (справа № 1-кп/243/393/2018) за обвинуваченням Барташевич Лілії Вікторів-
ни за ч. 2 ст. 110 КК України.Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену Барташевич Лілію Вікторівну, яка проживає за адресою: 
вул. Дарвіна, б. 13, кв. 46, м. Слов’янськ Донецької області, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 2 квітня 2018 року о 08.30 год. у за-
лі судового засідання №11.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибула за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду. Суд також має право по-
становити ухвалу про привід обвинуваченої та/або ухвалу про накладення на неї грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Крюківський районний суд м. Кременчук Полтавської області викликає Дементова Артура Володимиро-
вича, 11.06.1996 року народження (останнє відоме місце проживання: Полтавська область, Карлівський ра-
йон, с. Верхня Ланна, вул. Леніна, 24) як обвинуваченого в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
27.03.2018 року о 9:00 годині, по кримінальному провадженню №22017170000000016 за обвинуваченням 
Дементова Артура Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 
115, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 187, ч. 4 ст. 187 КК України, що відбудеться в приміщенні Крюківського районного 
суду м. Кременчука (м. Кременчук, вул. Троїцька (Красіна), 37/49).

Явка до суду є обов’язковою. 
Суддя Хіневич В. І.

ПОвІСТКА ПРО виКЛиК ПІДОЗРЮвАНОгО
Підозрюваному Сороколату Валентину Геннадійовичу, 08.06.1993 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 

КПК України, необхідно з’явитися 29 березня 2018 року о 10 год. 00 хв. до каб. № 10 слідчого відділу Управління СБ Укра-
їни в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-18-10), до заступника начальника слід-
чого відділу Управління Попп О.О. для проведення слідчих (процесуальних) дій (повідомлення про завершення досудово-
го розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування) як підозрюваному за Вашою участю у кримінальному 
провадженні №220171700000000012 від 29.03.2017 за ч.1 ст.258-3 КК України.

Заступник слідчого відділу УСБУ в Полтавській області  
О.О. Попп

ч. 7 ст. 42 КПК україни
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у при-

значений строк — заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.
ст. 138 КПК україни 
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможли-

вості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
ст. 139 КПК україни. 
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних при-
чин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, про-
курора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого суд-
ді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або між-
народний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового про-
вадження.

ПОвІСТКА ПРО виКЛиК ПІДОЗРЮвАНОгО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування 
Підозрюваний  Грицюк Олександр Дмитрович, 02.01.1957  ро-

ку народження, зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Донецьк, вул. Церетелі, буд. 12, кв. 53,   на підставі  ст. ст. 133, 
135, 136, КПК України, Вам необхідно з’явитися в період часу з 
09 год. 00 хв. до 14 год 00 хвилин  29 березня 2018 року в каб.  
№ 309 слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією в м. Маріу-
поль Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях  до  старшого слідчого в ОВС Лиманюка О.П. за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул.  Архітектора Нільсена, 33, для 
проведення слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю, озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження, отриман-
ня обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслі-
дування  при здійсненні спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні №  22016050000000193, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2016   
за ч.1 ст.258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухи-
лення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст.139 
КПК України. 

ПОвІСТКА ПРО виКЛиК ПІДОЗРЮвАНОгО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Тимофєєв Олександр Юрійович, 

15.05.1971 р.н., громадянин України, уродженець м. Невин-
номиськ Ставропольського краю СРСР, зареєстрований за 
адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Петровського, 
буд. 134, кв. 98, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 29.03.2018 у період часу з 09 
год. 00 хв. до 11 год. 00 хв до слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 
33, до слідчого Ліпари Д. Р. для відкриття та ознайомлен-
ня із матеріалами кримінального провадження, вручення 
Вам письмового повідомлення про підозру, обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів у кримінальному проваджен-
ні № 22017050000000282 від 22.09.2017 за ч. 3 ст. 27, ч. 4 
ст. 110-2; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК України у порядку  
ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального досудово-
го розслідування.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Гавриша Миколу Миколайовича, 
25.01.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Московська, 134, кв. 17, м. Джан-
кой, АР Крим) у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 402 ч. 2, 408 ч. 1 
КК України, у судове засідання, яке відбудеться об 11 
годині 00 хвилин 2 квітня 2018 року.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голо-
сіївського районного суду міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал 
№ 3 (головуючий суддя Первушина О.С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з момен-
ту опублікування оголошення обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з його зміс-
том.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бєлоусова Михайла Миколайовича, 
26.11.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Фрук-
това, 1-б ) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 16 годині 30 хвилин 02.04.2018 p.

Явка до суду обов’язкова!!! При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 19, під головуванням судді Бородія В.М.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Шановні абоненти!
До уваги абонентів фізичних осіб —

користувачів послуг фіксованого теле-
фонного зв’язку! ПрАТ «Датагруп» 
інформує про введення з 01.04.2018 та-
рифного пакету «Пільговий 2» для або-
нентів — фізичних осіб, які мають пра-
во на користування послугами теле-
фонного зв’язку на пільгових умовах 
відповідно до законодавства. Детальну 
інформацію про тарифний пакет мож-
на отримати за номером телефону Кон-
такт-центру 0 800 21 00 00 та на сайті  
www.domtele.com.

уТОчНЕННя
В № 45 «УК» від 06.03.2018 ро-

ку в оголошенні щодо ліквідації ТО-

ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІД-

ЕНЕРГОПРОМ» (код 39028636; 

місцезнаходження: 61166, місто Хар-

ків, Проспект Леніна, буд. 36), було 

допущено помилку. Кінцеву дату для 

пред’явлення претензій кредиторів пра-

вильно читати 12.05.2018 року.

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Вельбоєнко Андрій Ми-

хайлович, 05.10.1981 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: м. Донецьк, вул. Неза-
лежності, буд. 15, кв. 92, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України 
вам необхідно з’явитися 29.03.2018р. о  
10 год. 00 хв. у каб. №224 до слідчого від-
ділу УСБУ в Черкаській області за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, р.т. 
398-503, для участі у слідчих та процесу-
альних діях у кримінальному провадженні  
№ 22017250000000035 від 04.07.2017 за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повістка про виклик підозрюваного при 
здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Ткачук Володимир Петро-

вич, 22.04.1976 року народження, уродже-
нець с. Тинівка Жашківського району Чер-
каської області, українець, громадянин Укра-
їни, із середньою освітою, зареєстрований 
за адресою: Черкаська область, м. Жашків, 
вул. Леніна, б. 101, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно 
з’явитися 28 березня 2018 року о 16 год. 00 хв. 
у каб. № 231 до слідчого УСБУ в Черкаській 
області Водяника А.С. за адресою: м. Черка-
си, вул. Гоголя, 240, р.т. 398-546, для участі 
у слідчих та процесуальних діях у криміналь-
ному провадженні № 22017250000000033 від 
21.06.2017 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Попаснянський райсуд Луганської обл. 

(м. Попасна, вул. Суворова, 6) викликає 

відповідача Панфілова Олександра Ми-

хайловича, 06.06.1951 р.н. (Луганська 

обл., м. Золоте, вул. Петровського, б. 34), 

справа № 423/2056/17 на 28.03.2018р.  

о 14.30 год. за позовом КС «Компаньйон» 

про стягнення кредиту.

У разі неявки справу розглянуть без 

вашої участі згідно зі ст.ст. 223, 280 ЦПК 

України.

Суддя А.В. Архипенко
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УХВАЛА 

про відкриття провадження у зразковій справі

07.03.2018                      м. Київ     Пз/9901/23/18
       822/524/18 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: 
судді-доповідача Кравчука В. М., суддів Гімона М. М., Гриціва М. І., Ковален-
ко Н. В., Стародуба О. П., розглянувши подання Хмельницького окружного ад-
міністративного суду про розгляд адміністративної справи № 822/524/18 як 
зразкової, а також матеріали типових справ, 

УСТАНОВИВ:
27.02.2018 до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду надійшло подання судді Хмельницького окружного адміністративно-
го суду Гнапа Д. Д. про розгляд адміністративної справи № 822/524/18 як 
зразкової.

Провадження у зазначеній справі відкрито 20.02.2018 за позовом Осо-
ба-1 до Кам’янець-Подільського об’єднаного управління Пенсійного фонду 
України Хмельницької області (32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-
Подільський, вул. Огієнка, 10) про: 

- визнання протиправною відмови Кам’янець-Подільського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду України Хмельницької області здійснити пере-
ведення Особа-1 з пенсії по інвалідності на пенсію державного службовця;

- зобов’язання Кам’янець-Подільського об’єднаного управління Пенсій-
ного фонду України Хмельницької області призначити Особа-1 з 31.01.2018 
пенсію державного службовця відповідно до ст. 37 Закону України від 
16.12.1993 №3723-12 «Про державну службу»  в розмірі 60% від заробітку, 
зазначеного в довідці від 31.01.2018 №1868/06;

- зобов’язання Кам’янець-Подільського об’єднаного управління Пенсійно-
го фонду України Хмельницької області з 31 січня 2018 року здійснювати на-
рахування і виплату Особа-1, пенсії державного службовця відповідно до ст. 
37 Закону України від 16.12.1993 №3723-12 «Про державну службу» в розмі-
рі 60% від заробітку, зазначеного в довідці від 31.01.2018 №1868/06.

В обґрунтування позову Особа-1 зазначила, що відповідач в порушення 
ст. 37 Закону України від 16.12.1993 №3723-12 «Про державну службу» та 
ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання» незаконно відмовив позивачу в призначенні пенсії державного служ-
бовця відповідно до ст. 37 Закону України від 16.12.1993 №3723-12 «Про 
державну службу», посилаючись на той факт, що позивач не досягла визна-
ченого Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування» пенсійного віку.

Позивач вважає зазначену відмову Пенсійного фонду незаконною, оскіль-
ки її право на пенсію відповідно до ст. 37 Закону України від 16.12.1993 
№3723-12 «Про державну службу»  пунктом 10 Прикінцевих та перехідних 
положень Закону України «Про державну службу» №889.

Разом з поданням до Верховного Суду надійшли копії матеріалів типо-
вих справ.

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за якою 
надійшло подання про її розгляд як зразкової, колегія суддів дійшла висно-
вку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначених п. 21 ч. 1 ст. 4 
КАС України, оскільки:

(1) відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень 
(територіальні органи Пенсійного фонду України); 

(2) спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одни-
ми нормами права (у зв’язку з відмовою територіальних органів Пенсійного 
фонду України призначити фізичним особам пенсію відповідно до ст. 37 За-
кону України від 16.12.1993 №3723-12 «Про державну службу»); 

(3) позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному висловле-
ні, але однакові по суті: визнати протиправною відмову відповідача у при-
значенні пенсії та зобов’язати відповідача призначити пенсію відповідно до  
ст. 37 Закону України від 16.12.1993 №3723-12 «Про державну службу»).

Відповідно до ч. 5 ст. 290 КАС України Верховний Суд вирішує зразко-
ві справи за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням 
особливостей, визначених цією статтею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 263 КАС України справи щодо оскарження фізични-
ми особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень що-
до обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання 
пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг 
дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомо-
ги, захисту, пільг суд розглядає за правилами спрощеного позовного про-
вадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Відповідно до ч. 2 ст. 263 КАС України справи, визначені частиною пер-
шою цієї статті, суд розглядає у строк не більше тридцяти днів з дня відкрит-
тя провадження у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 257 — 263, 290 КАС України, 
УХВАЛИВ:
1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за позо-

вом Особа-1 до Кам’янець-Подільського об’єднаного управління Пенсійного 
фонду України Хмельницької області про скасування рішення, зобов’язання 
вчинити певні дії.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження 
колегією суддів у складі п’яти суддів.

3. Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сторін на 
04 квітня 2018 року в приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корп. 
5, м. Київ, 01029.

4. Роз’яснити відповідачу його право на подання відзиву на позовну зая-
ву та доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечен-
ня відповідача, а також документів, що підтверджують надіслання (надання) 
відзиву і доданих до нього доказів позивачу, протягом п’ятнадцяти днів з дня 
відкриття провадження у справі.

5. Роз’яснити позивачу його право на подання до суду відповіді на відзив 
та документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і 
доданих до нього доказів відповідачу, протягом п’ятнадцяти днів з дня від-
криття провадження у справі.

6. Роз’яснити відповідачу його право на подання до суду заперечень про-
ти відповіді на відзив і документів, що підтверджують надіслання (надання) 
заперечень і доданих до нього доказів позивачу, протягом п’ятнадцяти днів 
з дня відкриття провадження у справі.

7. Повідомити сторін, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на 
відзив, заперечення та пояснення повинні відповідати вимогам ч. 2 — 4  
ст. 162 КАС України.

8. Повідомити сторін, що інформацію у справі, яка розглядається, учасни-
ки справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади Украї-
ни в мережі Інтернет за адресою: supreme.court.gov.ua.

9. Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій спра-
ві на офіційному веб-порталі судової влади України, а також в одному із за-
гальнодержавних друкованих засобів масової інформації.

10. Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважається, що 
всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про розгляд зразко-
вої справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та 
оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач В. М. Кравчук
Судді М. М. Гімон, М. І. Гриців, Н. В. Коваленко, О. П. Стародуб

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних умов), які є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «УкрСиббанк», а саме, зміни вносяться:
до ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ СПІВРОБІТНИКАМ КЛІЄНТА В БЕЗГОТІВКОВІЙ ФОРМІ В АТ «УКРСИББАНК», оприлюдне-

них в газеті «Урядовий кур’єр» № 59, 01.04.2011 з усіма наступними змінами — шляхом викладення пунктів 2.4.1., 2.4.2., 6.5. у наступних редакціях:
2.4.1. Після підписання Договору надати Банку інформацію про Співробітників, яка необхідна для відкриття Карткових рахунків Співробітникам та укладення окремих договорів між Банком та 

Співробітниками, у наступному порядку:
— щодо Співробітників, що обслуговуватимуться на Тарифних планах «Start», «All Inclusive», «All Inclusive Ultra», «All Inclusive De Luxe», «Le Grand» , «Електронний студентський квиток» — в 

електронному вигляді за формою, наведеною в Розділі 6 цих Правил;
— щодо Співробітників, що обслуговуватимуться на Тарифному плані «ЗП Elіte» – у вигляді письмової заяви за формою, прийнятною Банку.
2.4.2. Співробітники,  що обслуговуватимуться на Тарифному плані «ЗП Elіte», не повинні бути зазначені у формі, наведеній в Розділі 6.5 цих Правил. За наявності, надавати до Банку в електро-

нному вигляді інформацію щодо нових Співробітників, прийнятих на роботу, в порядку, наведеному в п. 2.4.1. цих Правил.
6.5. Формат надання інформації про Співробітників

№ п/п

ПІБ фізичної особи

Ідентифіка-
ційний номер 

платника  
податків  

фізичної особи

Дата  
народжен-
ня (формат 

ДДММРРРР)

Ознака  
резидентнос-
ті (резидент/ 
нерезидент)

Дані документа, що ідентифікує фізичну особу
Код тарифного пакету (01* – Start, 02* – 
All Inclusive, 03* – All Inclusive Ultra, 04* 
– All Inclusive De Luxe, 05** - Електрон-
ний студентський квиток, 06*** - Елек-
тронний студентський квиток, 08****- 
All Inclusive, 09**** – All Inclusive Ultra, 

10**** – All Inclusive De Luxe,
13* - Le Grand)

П
різвищ

е (кирилиця)

Ім
’я (кирилиця)

П
о батькові  

(кирилиця)

Серія докум
ента  

(заповню
ється  

за наявності)

Н
ом

ер докум
ента

О
рган, щ

о видав

Д
ата видачі

Д
ійсний  

до (заповню
ється  

за наявності)

40 
сим-
волів

40 
сим-
волів

40 
симво-

лів
10 символів дата 15 символів 10 символів 10 символів 40 символів дата дата 2 символи

            

*  - зі щорічною оплатою Клієнтом комісії за розрахунково-касове обслуговування
** - випуск відбувається за рахунок Клієнта.
*** - випуск відбувається за рахунок  студента.
**** - зі щомісячною оплатою Співробітником комісії за розрахунково-касове обслуговування.
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні,  а саме  24.03.2018  року.
Дата початку дії змін до Правил 24.03.2018 року.

В.о. Начальника Юридичного департаменту             К. М. Богданцов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Комарову Олександру Юрійовичу, 27.11.1978 р.н.,  відповідно 

до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК України необхідно з’явитися 28 берез-
ня 2018 року о 10 год. 00 хв. до каб. № 17 слідчого відділу Управління СБ Украї-
ни в Полтавській області за адресою:  м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-
18-17), до старшого слідчого в ОВС Димаря Ю. С. для проведення слідчих (про-
цесуальних) дій (повідомлення про завершення досудового розслідування та від-
криття матеріалів досудового розслідування) як підозрюваному за Вашою учас-
тю у кримінальному провадженні №12014050220001798 від 03.11.2014 за ч. 2 ст. 
258, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу
УСБУ в Полтавській області Ю.С. Димарь

ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі 

неможливості прибути за викликом у призначений строк — заздалегідь повідо-
мити про це зазначених осіб.

ст. 138 КПК України 
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-

ші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 

відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-

ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйоз-

на загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на ви-

клик.
ст. 139 КПК України. 
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відпові-

дач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який 
був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом 
іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини 
свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, вста-
новлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слід-
чого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) 
підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або між-
народний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розсліду-
вання чи спеціального судового провадження.

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

Л. М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/22/16-к стосов-
но Корнета Ігоря Олександровича, 29.04.1973 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Корнет І. О. зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, вул. П.Ткаченка, буд. 31.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Корнета Ігоря Олександровича в судове засідання, яке 
відбудеться 3 квітня 2018 року о 12.00 год. у залі 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  
Осіпенко Л. М., суддів Половинки В. О., Попової О. М.

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

Л.М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/10501/16-к сто-
совно Череповського Олексія Вікторовича, 28.05.1980 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чений Череповський О. В. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Шкільна, буд. 4. На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає Череповського Олексія Вікто-
ровича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 5 квітня 2018 року о 10.00 
год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

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

ко Л. М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/339/16-к сто-
совно Горенка Сергія Сергійовича, 06.04.1982 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Го-
ренко С. С. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Краснодон, кв-л 
Баракова, буд. 3, кв. 52.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Горенка Сергія Сергійовича в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 5 квітня 2018 року о 09.30 год. у залі Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

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

ко Л. М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/16/16-к сто-
совно Ісмаілова Заура Рауфовича, 25.07.1978 року народження, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Ісмаілов Заур Рауфович зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Лазо, буд. 46В.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Ісмаілова Заура Рауфовича в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 5 квітня 2018 року о 14.10 год. у залі Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

Дарницький районний суд м. Києва викликає Кондрашова Вячес-
лава Юрійовича, 10.08.1971 року народження, місце реєстрації якого 
по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце 
проживання: м. Київ, вул. А. Ахматової, буд. 11, кв. 152, як відповіда-
ча по цивільній справі за позовом Моторного (транспортного) страхо-
вого бюро України до Кондрашова Вячеслава Юрійовича про стягнен-
ня страхового відшкодування в порядку зворотної вимоги (регресу), 
яке відбудеться під головуванням судді Коренюк A. M., об 11 год. 00 
хв. 17 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 117.

З опублікуванням оголошення відповідач Кондрашов Вячеслав Юрі-
йович повідомлений про час та місце розгляду справи.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, Лук’янова Сергія Вікторовича, 01.06.1969 року народження, 
уродженця та жителя міста Дебальцеве Донецької області, вулиця Пушкіна, 9, кв. 
38, у судове засідання, яке відбудеться 24 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. у за-
лі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Терно-
піль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Лук’янова С. В. у судове засідання, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя В. Ломакін

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Благій Ната-
лію Іванівну, останнє відоме місце реєстрації за адресою: село Перків-
ці Кельменецького району Чернівецької області, як третю особу без са-
мостійних вимог по цивільній справі за позовом Бараша Самуїла Нау-
мовича до Дячука Вадима Олександровича, третя особа без самостій-
них вимог Максимюк Максим Юрійович, третя особа без самостійних 
вимог Благій Наталія Іванівна, про визнання недійсним договору купів-
лі-продажу квартири.

Розгляд справи призначений на 12 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. 
за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, кабінет № 5.

У разі неявки в судове засідання, справу буде розглянуто без ва-
шої участі.

Суддя Войтун О. Б.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, Васькіна Олександра Миколайовича, 25.01.1976 року наро-
дження, який зареєстрований за адресою: місто Щастя, квартал Енергетиків, 19, 
кв. 14 Новоайдарського району Луганської області, у судові засідання, які відбу-
дуться 11 квітня 2018 року о 08 год. 30 хв. та 26 квітня 2018 року об 11 год. 00 хв. 
у залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Васькіна О. М. у судове засідання, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя В. Ломакін
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Гроші знайшлися
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

АЛІМЕНТИ. У Новоодеському районному відділі ДВС Голов-
ного територіального управління юстиції у Миколаївській об-
ласті перебуває виконавче провадження з виконання виконав-
чого листа Новоодеського районного суду Миколаївської об-
ласті про стягнення з громадянина Ж. аліментів на утримання 
11-річного сина. 

У період з 2014 року по березень 2018-го в боржника утвори-
лася заборгованість зі сплати аліментів розміром понад 22 ти-
сячі гривні. Завдяки роботі державних виконавців встановле-
но, що чоловік має намір виїхати на заробітки за кордон. 

Працівники й керівник Новоодеського районного відділу ДВС 
своєчасно вжили заходів щодо встановлення обмеження борж-
ника у праві виїзду за межі України, винесли відповідну поста-
нову й забезпечили стягнення заборгованості з виплати алі-
ментів. У результаті боржник на депозитний рахунок відділу 
вніс кошти в повному обсязі. Всю суму перераховано на рек-
візити стягувачки.

Від зоопарку 
до центру 
сімейного дозвілля

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

РОЗВИТОК. Проект Вінницької обласної державної адміні-
страції «Подільський зоопарк як центр сімейного дозвілля» ви-
знано переможцем конкурсного відбору проектів регіонально-
го розвитку секторальної підтримки ЄС. Загальний обсяг йо-
го фінансування становить 11,7 мільйона гривень. Він поклика-
ний підвищити туристську привабливість Вінниччини. Передба-
чено досягти й конкретної мети: збільшення кількості туристів 
в області шляхом створення конкурентоспроможного турист-
ського продукту, створення в області умов для організації по-
вноцінного сімейного відпочинку; сприяння збереженню й від-
творенню у штучних умовах рідкісних і занесених до Червоної 
книги тварин і птахів.

«Камінь» пам’яті
НА ЧАСІ. У Києві представили виставу за п’єсами підлітків 
з Донбасу і Західної України

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

В основі спектаклю 
«Схід—Захід» — 

п’ять п’єс, написаних під-
літками зі східного і за-
хідного регіонів України 
в межах соціального те-
атрального проекту Class 
Act. Серед основних тем 
— кохання, війна, життя 
переселенців. У числі ро-
біт і п’єса «Камінь» Віта-
лія Шмитька з Попасної.

«Наша школа найбіль-
ше постраждала від об-
стрілів у 2015 році. До 
нас приїхали режисе-
ри та запропонували на-
писати твори. Через два 
місяці нам сказали, що 9 
осіб їде до Києва писати 
п’єси. Отже, завдяки про-
екту я вже рік живу теа-
тром», — говорить Віта-
лій Шмитько, який сьо-
годні уже став першо-
курсником одного з київ-
ських вишів.

Теат ральний 
проект Class Act, створе-
ний за технологіє ю бри-
танського театру Tre-
ver se theatre, стартував 
в Україні влітку 2016 ро-
ку. В межах акції 20 під-
літків зі сходу і заходу 
України зібралися в Ки-
єві, щоб вчитися писати 
п’єси, під кураторством 
шотландського драма-
турга Миколи МакКарт-
ні та українських авто-
рів. А ось сама ідея вті-
лити на сцені п’єси юних 

д раматургів н алежить 
художньому керівникові 
театру «Актор», режисер 
вистави — Влада Бело-
зоренко. «Для мене це пе-
редусім соціальний про-
ект. Це — голос підліт-
ків, які пишуть про ре-
альні проблеми. І ці теми 
перегукуються з тими, 
що турбують усіх нас в 
Україні. Ці п’єси для ме-
не унікальні саме цим, у 
них порушуються болю-
чі для суспільства питан-
ня», — вважає Влада Бе-
лозоренко.

З роботами на «ти»
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Ла-
бораторію сучасних цифро-
вих рішень і робототехнічних 
систем цими днями відкри-
ли в Черкаському державно-
му технологічному універси-
теті. Вона оснащена новітні-
ми технічними приладами. Це 
здійснено в межах обласної 
програми підтримки вищих 
навчальних закладів області. 
На реалізацію задуму спряму-
вали, зокрема, 600 тисяч грн 
з обласного бюджету. А від-
криття приурочили до 58-ї річ-
ниці ЧДТУ.

«Відкриття лабораторії — 
вдалий приклад впроваджен-
ня новітніх технологій у на-
вчальний процес, — проко-

ментував подію перший за-
ступник голови облдержадмі-
ністрації, колишній випускник 
закладу Віталій Коваль. — 
Новопридбане устаткування 
допоможе оперативно реагу-
вати на різні виклики, зокре-
ма у сфері радіоспостережен-
ня і локації». У цілому ж, за 
його словами, відкриття ла-
бораторії створить нові мож-
ливості як для студентів, так і 
для викладачів. 

За підтримки облдержад-
міністрації та обласної ради 
для новоствореної лаборато-
рії придбали стартові набо-
ри одноплатного комп’ютера 
Raspberry Pi 3, розробле-
ного британським фон-
дом Raspberry Pi Foundation, 
комплекти Arduino для моде-
лювання робототехніки, IP-

телефони, чимало іншої тех-
ніки та контрольно-вимірю-
вальне обладнання. Все це 
дасть змогу проектувати но-
вітні системи керування ти-
пу «Розумний будинок», «Ав-
томатизація і роботизація ви-
робничих процесів», «Систе-
ми GPS/GPRS моніторингу». 
Впровадження платформи в 
навчальний процес допоможе 
значно підвищити кваліфіка-
цію випускників спеціальнос-
ті «Телекомунікації, радіотех-
ніка та робототехніка».

Для розвитку робототехні-
ки в регіоні та забезпечення 
можливості продовження на-
вчання школярів, які вивча-
ють основи робототехніки, на 
факультеті електронних тех-
нологій і робототехніки ЧДТУ 
нинішнього року впровадже-

ні нові освітні програми. Здій-
снюватиметься підготовка 
здобувачів вищої освіти освіт-
нього ступеня бакалавр та 
магістр за спеціальністю «Те-
лекомунікації та радіотехніка» 
освітньої програми «Радіотех-
ніка та робототехнічні систе-
ми» та за спеціальністю «Ав-
томатизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» освіт-
ньої програми «Робототехніч-
ні системи та автоматизація». 

За словами ректора універ-
ситету Олега Григора, нині в 
закладі особливу увагу при-
діляють розвитку робототех-
ніки, а нововідкрита лабора-
торія дасть змогу майбутнім 
інженерам здобувати глибокі 
знання, гідно конкурувати на 
ринку праці та розвивати ро-
бототехнічну індустрію.

Вистава вийшла дуже теплою, особистою 
і навіть ностальгічною

На сцені грали як відомі, так і зовсім молоді актори
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