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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СТЕПАН КУБІВ:
«Найактуальніші 

напрями цифровізації 
економіки— 

кібербезпека, 
розвиток інновацій і 
торгівлі, електронне 

урядування».

У Гаазі визнали крадіжку 
наших активів 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Міжнародний арбітражний суд у Гаазі 
визнав незаконною експропріацію Росією активів Національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз України» у Криму. Таку інфор-
мацію оприлюднив на брифінгу голова цієї держкомпанії Ан-
дрій Коболєв. «Рішення позитивне. Ми змогли довести у трибу-
налі, по-перше, факт того, що юрисдикція цього трибуналу що-
до захисту інвестицій поширюється на цей випадок. По-друге, 
ми змогли довести, що Росія як держава винна у втраті наших 
активів і має за це відповідати, тобто надати НАК «Нафтогаз 
України» компенсацію», — цитує УНІАН слова фахівця. Попе-
редньо компанія оцінює суму компенсації майже в 5 мільярдів 
доларів.

На початку наступного року НАК «Нафтогаз України» очікує 
одержати рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі про 
розмір компенсації за захоплені Росією активи компанії у Кри-
му. «Остаточне рішення щодо суми буде предметом наступно-
го слухання, на яке очікуємо цьогоріч. І сподіваємося приблиз-
но на початку 2020 року отримати конкретне рішення щодо су-
ми компенсації», — уточнив Андрій Коболєв.

5,7 млрд грн
спрямують із держбюджету  

для забезпечення монетизації субсидій  
у березні цього року і виплати їх готівкою 

МЕДИЦИНА. Уряд ухвалив Стратегію розвитку національної 
системи крові в Україні. Чи готові до її втілення у регіонах?

Вимоги: безпека  
і європейські стандарти

Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного 
розвитку і торгівлі про надважливий етап євроінтеграції 
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 СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Інформацію про 
нарахування субсидії 
доставлятимуть 
поштою кожному 
отримувачеві

ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ

Диригент Вікторія Цанько з 
Ужгорода розповідає про секрети 
професії, пошуки у виконанні 
музичних творів та участь  
у мистецьких проектах
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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 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Якименко Олександр Іванович, 

який народився 5 грудня 1950 року, зареєстрова-
ний за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 
32-Б, 2 Садова, 28, відповідно до вимог ст.ст. 297-5,  
323 КПК України викликається в судове засідання, 
яке відбудеться 11.03.2019 року о 14 годині 00 хви-
лин у залі судових засідань №231 Приморського ра-
йонного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Суддя В. М. Попревич

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Жигайлов Микола Володимиро-

вич, який народився 02.05.1975 року, зареєстрова-
ний за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільям-
са, буд. 50-А, кв. 14, відповідно до вимог ст.ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання, яке відбудеться 11.03.2019 року о 15 го-
дині 00 хвилин у залі судових засідань №231 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Повістка про виклик обвинувачених при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Безим’янний Володимир Миколайович, 

який народився 22 квітня 1959 року, зареєстрований за 
адресою: м. Одеса, вул. Китобойна, 81, та обвинувачений 
Джуган Михайло Петрович, який народився 30 квітня 1974 
року, зареєстрований за адресою: Закарпатська обл., Тячів-
ський р-н, м. Усть-Чорна, вул. Калініна, 33, відповідно до ви-
мог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в судове за-
сідання, яке відбудеться 11.03.2019 року о 14 годині 00 хви-
лин у залі судових засідань №231 Приморського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачені.

Суддя В. М. Попревич

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Гавриленко Андрій Олександро-

вич, 10.12.1989 року народження, за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст. 
258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання, яке відбудеться 12.03.2019 року о 10 го-
дині 00 хвилин у залі судових засідань №231 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглядає кримінальне провадження № 242/3765/17 
(1-кп/227/154/2018) за обвинуваченням Кікавця Петра Воло-
димировича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Кікавець Петро Володимирович, 22 черв-
ня 1963 року народження, останнє місце реєстрації якого: 
м-н Сонячний,  буд. 31, кв. 37, м. Добропілля Донецької обл., 
викликається на 15.30 годину 12 березня 2019 року до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі 
в підготовчому судовому засіданні. 

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Здоровиця О. В., Мацишин Л. С.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 766/5095/17 за обвинуваченням Шестакова Костян-
тина Вікторовича, 24 січня 1976 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Шестакова Костянтина Ві-
кторовича в судове засідання на 12 березня 2019 року о 16 
годині 30 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянти-
нівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Безрученко Юлія Олександрівна, 12.09.1977 року на-
родження, яка проживає за адресою: Донецька область,  
м. Макіївка, вул. Генерала Данилова, 36/15, у порядку ч. 3 
ст. 323 КПК України викликається 13.03.2019 р. о 13.00 год. 
до Димитровського міського суду Донецької області (адре-
са: м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна, 73, зал 
№1) для участі в судовому засіданні в статусі обвинуваче-
ної у кримінальному провадженні № 42016050000000653 від 
25.07.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. З моменту опубліку-
вання повістки про виклик обвинувачена вважається належ-
ним чином ознайомленою з її змістом.

Суддя Редько Ж. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розгля-
дає кримінальне провадження (справа № 296/8465/16-к) за обви-
нуваченням Дацка Олександра Олеговича, 31 січня 1962 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений Дацко Олександр Олегович, 31 січня 1962 ро-
ку народження, який мешкає за останньою відомою суду адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Лазаренка, буд. 36, кв. 7, 
викликається на 11 березня 2019 року о 15 год. 00 хв. до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет  
№ 14, для участі в підготовчому судовому засіданні по зазначено-
му кримінальному провадженню. 

Головуюча суддя Любчик В. М.,  
судді Хандурін В. В., Мацишин Л. С.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне провадження 
№233/4574/17 за обвинуваченням Ігнатова Дениса Олександро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, зареєстрованого за адресою: Донецька 
область, м. Донецьк, вул. Собінова, буд. 129, кв. 36.

Суд викликає обвинуваченого Ігнатова Дениса Олександрови-
ча в судове засідання на 13 березня 2019 року о 09 годині 00 хви-
лин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, кабінет 18.

Явка обвинуваченого Ігнатова Д.О. в судове засідання 
обов’язкова.

Суддя А. І. Міросєді

Справа № 752/10166/16-ц
Провадження № 2-з/752/82/19

УХВАЛА
Вступна та резолютивна частини

22.02.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва в складі:
головуючого судді Колдіної О.О., з участю секретаря Закаблуківської О.А.,
розглянувши заяву представника позивача про забезпечення позову у цивільній справі за позовом Мой-

сеєнко Олени Вікторівни до Мітсопулоса Атанасіоса, третя особа без самостійних вимог: Публічне акціонер-
не товариство «Айбокс Банк» про визнання добросовісним набувачем, усунення перешкод у користуванні 
власністю,

       Керуючись ст.ст. 149—153 ЦПК України, суд
у х в а л и в:
заяву представника позивача про забезпечення позову у цивільній справі за позовом Мойсеєнко Олени 

Вікторівни до Мітсопулоса Атанасіоса, третя особа без самостійних вимог: Публічне акціонерне товариство 
«Айбокс Банк» про визнання добросовісним набувачем, усунення перешкод у користуванні власністю задо-
вольнити.

       Накласти арешт на будинок № 60/11 по вул. Ягідній в м. Києві, загальною площею 1386,4 кв.м. до ви-
рішення справи по суті.

       Заборонити будь-яким особам вчиняти дії, спрямовані на відчуження нерухомого майна у будь-який 
спосіб, зокрема шляхом проведення електронних торгів, а також на реєстрацію права власності на дане не-
рухоме майно за адресою: м.Київ, вул. Ягідна, будинок 60/11, загальною площею 1386,4 кв.м. до вирішен-
ня справи по суті.

Ухвала є виконавчим документом. Ухвала підлягає негайному виконанню. Строк пред’явлення ухвали до 
виконання становить 3 (три) роки.  Копію ухвали надіслати сторонам.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п’ятнадцяти днів з дня її проголошення до Київсько-
го апеляційного суду.

  Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має пра-
во на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом 
п’ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області перебуває обвинувальний акт по кримінально-
му провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових роз-
слідувань за № 22014000000000496 від 28 жовтня 2014 ро-
ку відносно Устінова Федора Вікторовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 263 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторо-
вича в судове засідання на 13 березня 2019 року о 10 годи-
ні 30 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівсько-
го міськрайонного суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, кор-
пус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає як обвинуваченого Кратірова Георгія Костян-
тиновича, який мешкав за адресою: м. Донецьк, пр. Комсо-
мольський, буд. 31, кв. 66, по кримінальному провадженню 
відносно Кратірова Г.К. у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 11 березня 2019 року об 
11.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 33.

Явка обвинуваченого до суду обов’язкова. У разі неявки 
до суду без поважних причин, оголошення вважається на-
лежним повідомленням і справу буде розглянуто по суті за 
наявними матеріалами справи.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглядає кримінальне провадження № 242/897/17 
(1-кп/227/156/2018) за обвинуваченням Скороходова Вале-
рія Володимировича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Скороходов Валерій Володимирович, 22 
травня 1976 року народження, який мешкає за останньою 
відомою адресою: Донецька область, м. Макіївка, м-н Зеле-
ний, 7/151, викликається на 14.00 годину 11 березня 2019 
року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 10, 
для участі в підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Любчик В. М., Здоровиця О. В.

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

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

Втрачений кваліфікаційний сертифікат відповідально-
го виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі 
створенням об’єктів архітектури, серія АР № 013765, ви-
даний Всеукраїнською громадською організацією «Гіль-
дія проектувальників у будівництві» на ім’я — Валов Лев 
Семенович, вважати недійсним.

Втрачені суднові реєстраційні документи 

на судно «Крим», реєстраційний номер 

«ЗАП-0894-К», судновласник Бересток В. В., 

вважати недійсними.

Посвідчення учасника війни 
серії В-ІУ № 273069, видане 09.07.1999 року 
Поліським Управлінням соціального захисту 

населення на ім’я Приходько Катерини Терешківни, 
вважати недійсним.

Розшукуються спадкоємці ЄФРЕМОВОЇ ОЛЬГИ 
ПАВЛІВНИ, яка померла 16 серпня 2018 року. Звер-
татися протягом місяця з дня публікації оголошення 
за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівни-
ків, 142, кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус Хар-
ченко Л. Л.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО  
В ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Обвинувачений Ярошевський Володимир Іванович, 29.06.1966 року народження, останнє відоме місце 
проживання: м. Херсон, вул. Паровозна, 121, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляєть-
ся, що 20.11.2018 року Херсонським міським судом Херсонської області по кримінальному провадженню 
№22015230000000058 за обвинуваченням Ярошевського Володимира Івановича за ст. 258-3 ч. 1 КК України 
постановлена ухвала про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у порядку 
спеціального судового провадження.

Також Ярошевському В.І. повідомляється, що йому необхідно з’явитися 20.03.2019 року о 09.00 год. у каб. 
703 до Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, для 
участі в розгляді кримінального провадження № 766/3519/18 за ч. 1 ст. 258-3 КК України як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті — ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О. С.

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає 
кримінальне провадження № 712/11119/16-к, від-
носно Постоялка Віталія Вікторовича за підозрою у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 258-3 ч. 1 КК України. Обвинувачений По-
стоялко Віталій Вікторович, 19.09.1987 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: Черкаська обл., 
Черкаський р-н, с. Хацьки, вул. Шевченка, 187, ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 14 
березня 2019 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні су-
ду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал №1.

Суддя С. М. Бащенко

Повістка про виклик
Потерпілій Мельник Олені Володимирівні, 

29.04.1986 р.н., яка зареєстрована та проживала 
за адресою: м. Одеса, вул. Осіпова, 4, кв. 11, необ-
хідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 
12.03.2019 року о 12 годині 30 хвилин за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський район-
ний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. По-
важні причини неприбуття особи на виклик суду пе-
редбачені статтею 138 КПК України. Наслідки непри-
буття потерпілого передбачені статтями 139, 325 
КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) розглядає кримінальне провадження № 1кп/243/239/2019 від-
носно Ніколаєва Марка Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Ніколаєв Марк Сергійович, останнє відоме місце мешкання якого: 
Донецька область, м. Юнокоммунарівськ, вул. Шевцової, будинок 47-б, викликається 
до суду на 7 березня 2019 року о 13 годині 00 хвилин та запасна дата — 5 квітня 2019 
року на 09 годину 30 хвилин, для участі в розгляді справи по суті за адресою: Донецька 
область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

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

Суддя М. О. Гусинський

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Сарафанюк Валерій Євгенович, 15.05.1966 року наро-

дження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в 
судове засідання на 10 год. 00 хв. 11 березня 2019 року до Хмельниць-
кого міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. 
Героїв Майдану, 54, каб. 203, головуючий суддя Навроцький В. А., конт.  
тел. (0382) 65-74-43) для проведення підготовчого судового засідан-
ня в кримінальному провадженні № 22015240000000043 про обвину-
вачення Сарафанюка Валерія Євгеновича, обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Він-

ниці за адресою: вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 14 
13.03.2019 року о 10.30 годині відбудеться судове засідання в кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Мартинчука Сергія Михай-
ловича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачення — обвину-
вачений Мартинчук С. М. та захисник Прицюк В. А.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися 
до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в су-
дове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі: головуючого судді Гайду Г. В., 
суддів Федчишена С. А. та Ковальчук Л. B.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 лютого 2019 р. № 149 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236 «Про затвердження Порядку використання ко-

штів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Електронне урядування та Національна програма інформатизації» 
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 881; 2013 р., № 31, ст. 1082; 2015 р., № 64, ст. 2128; 2016 р., № 97, ст. 3144; 2017 р., 
№ 15, ст. 438; 2018 р., № 23, ст. 786) зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 27 лютого 2019 р. № 149
ЗМІНИ,  

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  
від 14 березня 2012 р. № 236

1. У назві та пункті 1 постанови слова «за програмою «Електронне урядування та Національна програма інформатизації» замі-
нити словами «за програмою «Електронне урядування».

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Електронне урядування та Національ-
на програма інформатизації», затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та пункті 1 Порядку слова «за програмою «Електронне урядування та Національна програма інформатизації» заміни-
ти словами «за програмою «Електронне урядування»;

2) у пункті 3:
в абзаці другому слово «модернізацію» замінити словами «створення, модернізацію»;
в абзаці п’ятому слово «адміністрування» замінити словами «створення, адміністрування»;
абзац шостий після слова «створення» доповнити словами «та забезпечення функціонування»;
абзац сьомий після слова «створення» доповнити словами «, адміністрування та забезпечення функціонування»;
в абзаці дев’ятому слова «цифрової трансформації» замінити словами  «розвитку електронного урядування»;
абзац десятий виключити;
3) у пункті 4:
в абзаці другому слово «модернізацію» замінити словами «створення, модернізацію», а слова «Положення про систему елек-

тронної взаємодії органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 670 
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 56, ст. 2249)» — словами «Регламенту організації взаємодії органів виконавчої влади в 
електронній формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 (Офіційний вісник України, 
2018 р., № 23, ст. 770)»;

абзаци третій і четвертий виключити;
4) у пункті 5:
абзац четвертий виключити;
абзац десятий викласти в такій редакції: 
«Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-пере-

дачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.»;
5) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:
«придбання товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням заходів, передбачених річним планом заку-

півель Державного агентства з питань електронного урядування на відповідний рік;»;
6) у пункті 10 слова і цифри «щомісяця до 20 числа» замінити словами і цифрами «щороку до 31 січня наступного 

року».
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету

Генеральної прокуратури України 
за 2018 рік

Мета діяльності (місія) головного розпорядника:  
фінансове забезпечення ефективного здійснення прокурорсько-слідчої діяльності та функції Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою
Завдання:  
1) підтримання публічного обвинувачення в суді, організація і процесуальне керівництво досудовим розлідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час 
кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, представництво інтересів держави в суді та інші визна-
чені Конституцією України повноваження;  
2) підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснються НАБУ, організація і процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням у відповідних кримінальних провадженнях, здійснення в межах компетенції інших визначених Конституцією України повноважень; 
3) підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.

(тис.грн.)

КПКВК/КЕКВ КФКВ

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом:
план на 2018 рік  
з урахуванням  
внесених змін

касове виконання за 
2018 рік

план на 2018 рік  
з урахуванням  
внесених змін

касове виконання за 
2018 рік

план на 2018 рік  
з урахуванням вне-

сених змін

касове виконання 
за 2018 рік

Видатки всього за головним розпорядником  
коштів державного бюджету, в т.ч. 7 162 177,1 7 078 544,1 99 980,4 96 924,8 7 262 157,5 7 175 468,9

2110 5 298 420,2 5 275 626,6 1 311,2 1 310,6 5 299 731,4 5 276 937,2
2120 1 086 651,7 1 068 275,8 281,9 281,9 1 086 933,6 1 068 557,7
2210 161 790,2 161 290,8 4 302,9 4 084,9 166 093,1 165 375,7
2220 650,6 605,5 0,0 2,2 650,6 607,7
2240 222 554,2 216 086,3 2 622,6 2 299,8 225 176,8 218 386,1
2250 41 468,9 39 940,1 0,0 0,0 41 468,9 39 940,1
2270 128 652,9 122 852,3 1 792,8 1 016,8 130 445,7 123 869,1
2282 223,9 155,9 4,1 0,3 228,0 156,2
2630 123,3 123,3 0,0 0,0 123,3 123,3
2720 8 647,7 8 647,7 0,0 0,0 8 647,7 8 647,7
2730 773,4 773,4 0,0 0,0 773,4 773,4
2800 126 234,0 98 251,5 867,3 532,1 127 101,3 98 783,6
3110 63 556,1 63 521,2 7 460,1 7 258,7 71 016,2 70 779,9
3122 0,0 0,0 43 227,2 43 227,2 43 227,2 43 227,2
3132 6 484,0 6 476,2 2 539,1 1 339,1 9 023,1 7 815,3
3142 15 946,1 15 917,5 0,0 0,0 15 946,1 15 917,5
3160 0,0 0,0 35 571,2 35 571,2 35 571,2 35 571,2

у тому числі за бюджетними програмами:
901010 «Здійснення прокурорсько-слідчої  

діяльності, підготовка та підвищення  
кваліфікації кадрів прокуратури»

0360 7 046 044,3 7 001 350,7 98 930,6 95 875,0 7 144 974,9 7 097 225,7

2110 5 210 505,90 5 210 476,85 1 311,20 1 310,60 5 211 817,10 5 211 787,45
2120 1 067 310,61 1 061 552,16 281,90 281,90 1 067 592,51 1 061 834,06
2210 160 109,24 159 848,20 4 300,70 4 084,90 164 409,94 163 933,10
2220 600,58 600,56 0,00 0,00 600,58 600,56
2240 218 196,07 213 724,13 2 622,60 2 299,80 220 818,67 216 023,93
2250 40 915,26 39 473,12 0,00 0,00 40 915,26 39 473,12
2270 127 578,38 121 985,36 1 792,80 1 016,80 129 371,18 123 002,16
2282 223,89 155,88 4,10 0,30 227,99 156,18
2630 123,28 123,28 0,00 0,00 123,28 123,28
2720 8 647,72 8 647,72 0,00 0,00 8 647,72 8 647,72
2730 773,43 773,43 0,00 0,00 773,43 773,43
2800 125 233,95 98 231,59 867,30 532,10 126 101,25 98 763,69
3110 63 395,90 63 364,66 6 412,50 6 211,10 69 808,40 69 575,76
3122 0,00 0,00 43 227,20 43 227,20 43 227,20 43 227,20
3132 6 484,00 6 476,25 2 539,10 1 339,10 9 023,10 7 815,35
3142 15 946,10 15 917,52 0,00 0,00 15 946,10 15 917,52
3160 0,00 0,00 35 571,20 35 571,20 35 571,20 35 571,20

0901030 «Забезпечення функцій Спеціалізова-
ною антикорупційною прокуратурою» 0360 116 132,8 77 193,4 1 049,8 1 049,8 117 182,6 78 243,2

2110 87 914,3 65 149,8 0,0 0,0 87 914,3 65 149,8
2120 19 341,1 6 723,7 0,0 0,0 19 341,1 6 723,7
2210 1 681,0 1 442,6 2,2 2,2 1 683,2 1 444,8
2220 50,0 4,9 0,0 0,0 50,0 4,9
2240 4 358,1 2 362,2 0,0 0,0 4 358,1 2 362,2
2250 553,6 466,9 0,0 0,0 553,6 466,9
2270 1 074,5 866,9 0,0 0,0 1 074,5 866,9
2800 1 000,0 19,9 0,0 0,0 1 000,0 19,9
3110 160,2 156,6 1 047,6 1 047,6 1 207,8 1 204,2

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідан-
ня як обвинуваченого Фесенка Руслана Анатолійовича, 15.04.1973 ро-
ку народження, уродженця с. Благодатне Золотоніського району Чер-
каської обл., зареєстрований: с. Благодатне, вул. Визволення, буд. 8 
Золотоніського району Черкаської обл., фактично проживає за адре-
сою: с. Благодатне, вул. Визволення, буд. 8 Золотоніського району 
Черкаської обл.

Судове засідання відбудеться 15 березня 2019 року о 12 год. 00 хв. 
у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 231.

Суддя B. Л. Калашник

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання 

як обвинуваченого Головатенка Олександра Вікторовича, 22.05.1977 

року народження, уродженця м. Донецьк, зареєстрований та прожи-

ває за адресою: м. Донецьк, смт Ларине, вул. Кірова, 33.

Судове засідання відбудеться 14 березня 2019 року об 11 год. 30 хв. 

у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 229.

Суддя А. А. Чечот

Жовківський районний суд Львівської області викликає Азарову Те-
тяну Михайлівну в судове засідання як обвинувачену, яке відбудеть-
ся 14.03.2019 року о 16.00 год. у приміщенні Жовківського районно-
го суду Львівської області, яке знаходиться у м. Жовкві на вул. Гагарі-
на, 3«а» (суддя Мікула В. Є., каб. № 8). Буде розглядатись криміналь-
на справа № 446/1917/16-к щодо обвинуваченої Азарової Тетяни Ми-
хайлівни в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 
ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 385, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК 
України.

Дочірнє підприємство «Регіон-Інвест» повідомляє про втрату доку-

ментів підприємства, а саме: спеціального дозволу від 27.08.2002 р.  

№ 2759 на користування надрами з метою видобування Полицького-2 

родовища базальтів у Володимирецькому районі Рівненської області, 

серія А, номер 002116; угоди про умови користування надрами з ме-

тою видобування корисних копалин № 2759 від 9 квітня 2013 р.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Дедіна 
Ігоря, 27 квітня 1987 року народження, останнє відоме місце реєстрації за адре-
сою: Р. Молдова, район Кагул, Примерія комуни Берлачень, вул. Садова, буд. 
24, що 20.03.2019 року о 16.00 годині в залі судового засідання № 4 Болград-
ського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Бол-
град, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній справі  
№ 497/1859/16-ц за позовом Дедін Валентини Анатоліївни до Дедіна Ігоря про 
розірвання шлюбу.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Дедіну Ігорю подати пояс-
нення, заперечення та усі наявні в нього докази по справі особисто або через 
представника.

У разі неявки в судове засідання Дедіна Ігоря, справа може бути розгляну-
та за відсутністю відповідача та його представника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Повістка про виклик у суд обвинувачених 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розта-

шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 
КПК України викликає Аніщенка Тараса Анатолійовича, 
Одарченка Сергія Анатолійовича, Скребцова Владисла-
ва Юрійовича, як обвинувачених у судове засідання по 
кримінальній справі № 420/2149/16-к за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Аніщенка 
Тараса Анатолійовича, Одарченка Сергія Анатолійовича, 
Скребцова Владислава Юрійовича за ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни на 12 березня 2019 року об 11.30 годині.

У разі неявки обвинувачених до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваче-
них у порядку спеціального судового провадження. 

Справа розглядається одноособово суддею  
Поповою О.М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розта-

шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 
КПК України викликає Пушкарську Марину Ігорівну (яка 
зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, кв-л Жукова, 12/83) як обвинувачену в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/9012/17 за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні відносно 
Пушкарської Марини Ігорівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 12 березня 2019 року об 11.20 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 
135 КПК України викликає Говтвіна Юрія Миколайовича 
(який зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Лу-
ганськ, вул. Гостра Могила, 156/8) як обвинуваченого в 
судове засідання по кримінальній справі № 426/3321/18 
за обвинувальним актом у кримінальному провадженні 
стосовно Говтвіна Юрія Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України на 11 березня 2019 року о 10.50 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., Скрипник C. M.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розташова-

ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України 
викликає Кулінченка Володимира Васильовича (який зареє-
стрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. 
Луначарського, 60/11) як обвинуваченого в судове засідання 
по кримінальній справі № 433/226/18 за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Кулінченка Во-
лодимира Васильовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 11 бе-
резня 2019 року об 11.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Скрипник С. М. Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розта-

шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 
КПК України викликає Агеєва Андрія Євгеновича (який 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, кв-л Комарова, 19/50) як обвинуваченого в судо-
ве засідання по кримінальній справі № 426/11233/17 за 
обвинувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Агеєва Андрія Євгеновича за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни на 12 березня 2019 року об 11.10 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 
135 КПК України викликає Кашпуренка Ігоря Павлови-
ча (який зареєстрований: Луганська обл., Станично-Лу-
ганський район, с. Валуйське, пров. 2-й Совєтський, 20) 
як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній 
справі № 426/1535/17 за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Кашпуренка Ігоря Пав-
ловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 11 березня 2019 
року о 10.40 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/12313/18 відносно Захарченка Дмитра Федоровича за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, 11.12.1980 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
кв-л Зарічний, буд. 15, кв. 112, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Захарченка Дмитра 
Федоровича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
11 березня 2019 року о 12.00 год. у залі Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги. 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голо-
вуючий суддя Скрипник С. М., судді Осіпенко Л. М., Половин-
ка В. О.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як обвинуваченого Шадріна Романа Олексан-
дровича (останнє відоме місце реєстрації: РФ, м. Єка-
теринбург, пр. Леніна, 24а) у судове засідання з розгля-
ду кримінальної справи №428/16666/18 за обвинувачен-
ням Шадріна Романа Олександровича за ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України, яке відбудеться 
11.03.2019 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19.

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

Суддя Т. О. Комплєктова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ  

СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
В провадженні Херсонського міського суду Херсонської області перебуває 

кримінальне провадження №12015230000000454 за обвинуваченням Анісі-
на Івана Миколайовича, 23.02.1991 р.н., Горбунова Олександра Миколайовича, 
27.02.1984 р.н., за ч. 3 ст. 187 КК України.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє потерпілу Фоміну 
Марину Миколаївну, 26.02.1978 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Запоріжжя, вул. Пархоменка, 24, кв. 65, потерпілу Масловську Марину 
Вікторівну, 19.03.1980 року народження, останнє місце проживання: Херсонська 
область, Каховський район, с. Коробки, вул. 40 років Перемоги, 6, кв. 2, відпо-
відно до ч. 1 ст. 325 КПК України, що судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 18.03.2019 року о 10 год. 30 хв. у примі-
щенні Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, 
вул. Маяковського, 6/29, зала судового засідання 908.

Суддя Г. С. Смирнов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО В ПОРЯДКУ  

СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Докучаєв Сергій Вікторович, 19.10.1976 року народження, 

останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Нахімова, 6, відповідно до 
абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, повідомляється, що по кримінальному прова-
дженню №12014230000000478 за його обвинуваченням за ч. 1 ст. 115 КК Украї-
ни, 30.10.2017 року Херсонським міським судом Херсонської області постанов-
лена ухвала про призначення судового розгляду в порядку спеціального судо-
вого провадження (in absentia) на підставі обвинувального акта по даному кри-
мінальному провадженню.

Докучаєву С. В. необхідно з’явитися для участі в розгляді цього криміналь-
ного провадження як обвинуваченому 20.03.2019 року о 16.00 год. у каб. 703  
Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського місь-
кого суду Херсонської області — ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О. С.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської об-
ласті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни Лактіонова Михайла Марковича, 3 лютого 1963 року на-
родження, уродженця та проживаючого за адресою: місто 
Алчевськ Луганської області, вулиця Станіславського, буд. 
№1, кв. №84, у судові засідання, які відбудуться 25 березня 
2019 року о 10 год. 00 хв. та 29 березня 2019 року о 10 год. 
00 хв. у залі судових засідань Тернопільського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 
(очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Лактіонова М.М. у судові 
засідання, оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.  

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

 
Верховний суд 

УХВАЛА 
про відкриття провадження у зразковій справі

21 лютого 2019 року 
Київ
справа № 200/865/19-а
провадження № Пз/9901/2/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: 
судді-доповідача — Гімона М. М.,
суддів: Берназюка Я. О., Гриціва М. І., Мороз Л. Л., Кравчука В. М., 
розглянувши подання судді Донецького окружного адміністративного суду Голубової Лариси Борисів-

ни про розгляд Верховним Судом адміністративної справи № 200/865/19-а за позовом Особа_1 до Костян-
тинівсько-Дружківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області про визна-
ння протиправним рішення та зобов’язання вчинити певні дії, як зразкової справи, а також матеріали ти-
пових справ,

ВСТАНОВИВ: 
13 лютого 2019 року до Верховного Суду надійшло подання судді Донецького окружного адміністратив-

ного суду Голубової Лариси Борисівни разом з матеріалами адміністративної справи № 200/865/19-а про 
розгляд цієї типової справи Верховним Судом як зразкової справи.

Доцільність розгляду цієї справи Верховним Судом як зразкової обґрунтовано необхідністю ухвалення 
зразкового рішення для формування єдиної судової практики вирішення даної категорії справ, оскільки в 
провадженні Донецького окружного адміністративного суду перебуває 20 типових справ, а звернення суд-
дів у відставці з аналогічним позовом матиме масовий характер не тільки на території Донецької області, 
а на території всієї України.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13 лютого 2019 року визна-
чено склад колегії суддів для розгляду цієї справи, головуючим визначено суддю Гімона М. М. (суддя-до-
повідач).

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Голубова Л.Б. ухвалою від 18 січня 2019 року 
відкрила провадження у справі № 200/865/19-а за позовом Особа_1 до Костянтинівсько-Дружківського 
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області (місцезнаходження: 85113, Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Ціолковського, буд. 25, код ЄДРПОУ: 42171400) про визнання протиправ-
ним рішення та зобов’язання вчинити певні дії, в якому позивач просить: визнати протиправним рішення 
Костянтинівсько-Дружківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області від 
19 вересня 2018 року щодо визначення датою перерахунку отримуваного щомісячного довічного грошо-
вого утримання судді у відставці 1 серпня 2018 року, якою повинно бути 1 лютого 2018 року; зобов’язати 
Костянтинівсько-Дружківське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області здійсни-
ти перерахунок та виплатити щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці відповідно до довід-
ки Територіального управління Державної судової адміністрації в Донецькій області (далі — ТУ ДСА) № 963 
від 2 серпня 2018 року про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утри-
мання судді у відставці в розмірі 28 779,33 гривень з урахуванням раніше виплачених сум за період з 1 лю-
того 2018 року по 31 липня 2018 року.

Звернення з таким позовом до суду обґрунтовано тим, що на підставі довідки ТУ ДСА №963 від 2 серпня 
2018 року відповідач здійснив перерахунок щомісячного довічного грошового утримання з 1 серпня 2018 
року. Натомість позивач вважає, що такий перерахунок має бути здійснений з 1 лютого 2018 року, оскільки 
Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права 
і (або) суміжних прав» від 15 травня 2018 року №2415-VІІІ надав зворотну дію своїм положенням в частині 
визначення посадового окладу працюючих суддів виходячи із розміру прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб, а саме, що такий розмір застосовується з 1 січня 2017 року.

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за якою надійшло подання про її роз-
гляд як зразкової, Верховний Суд дійшов висновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначе-
них пунктом 21 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС Укра-
їни), оскільки:

позивачами у них є судді у відставці, яким призначено щомісячне довічне грошове утримання;
відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень (територіальний орган Пенсійного 

фонду України), на обліку в якому перебувають позивачі;
спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними нормами права (у зв’язку із ви-

никненням права на перерахунок щомісячного довічного грошового утримання після набрання чинності 
Законом №2415-VІІІ);

позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному висловлені, але однакові по суті: визнати проти-
правними дії (рішення) та зобов’язати відповідача провести перерахунок та виплату щомісячного довічно-
го грошового утримання з моменту виникнення права на такий перерахунок).

Відповідно до частини п’ятої статті 290 КАС України Верховний Суд вирішує зразкові справи за правила-
ми спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 263 КАС України справи щодо оскарження фізичними особами 
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо 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 соціаль-
них виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг суд розглядає за правилами спрощеного 
позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Відповідно до частини другої статті 263 КАС України справи, визначені частиною першою цієї статті, суд 
розглядає у строк не більше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, передбачені частиною третьою статті 
291 КАС України, якою встановлено, що при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, ви-
кладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати пра-
вові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Згідно з частиною одинадцятою статті 290 КАС України рішення Верховного Суду у зразковій справі під-
лягає перегляду Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду рішень в апеляційному по-
рядку, визначеному цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 257 — 263, 290 КАС України, 
УХВАЛИВ:
1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі № 200/865/19-а за позовом Особа_1 до 

Костянтинівсько-Дружківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області про 
визнання протиправним рішення та 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 18 березня 2019 року в примі-
щенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.

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

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

6. Роз’яснити відповідачу його право на подання до суду заперечень проти відповіді на відзив і доку-
ментів, 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 пояснен-
ня повинні відповідати вимогам частин другої — четвертої статті 162 КАС України.

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

9. Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій справі на офіційному веб-порталі су-
дової влади України, а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.

10. Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважається, що всі заінтересовані особи на-
лежним чином повідомлені про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.
Судді Верховного Суду М. М. Гімон, Я. О. Берназюк, М. І. Гриців,  Л. Л. Мороз, В. М. Кравчук

До уваги акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ»!

Приватне акціонерне товариство «Завод Південгідромаш» (71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське 
шосе, 77) повідомляє про скликання на  04 квітня 2019 року о  12 год. 00 хв. чергових загальних зборів Приватного акціо-
нерного товариства «Завод Південгідромаш» (далі – загальні збори) за адресою: 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, 
Мелітопольське шосе, 77, каб. 224.

Реєстрація акціонерів ПрАТ  «Завод Південгідромаш», які прибуватимуть на загальні збори, буде проводитись  04 квіт-
ня 2019 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення загальних зборів: 71101, Запорізька область, м. Бер-
дянськ, Мелітопольське шосе, 77, каб. 224. Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах: станом на 24 годину 29 березня  2019 року. Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 
скликаних на 04 квітня 2019 р: Проект порядку денного (питання, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. Проект рішення з питання 1 проекту порядку денного загальних зборів: 
Обрати для підрахунку голосів і підведення підсумків загальних зборів акціонерів лічильну комісію ПрАТ «Завод Півден-
гідромаш» у складі:  Носова Г. В. — голова лічильної комісії; Положенцева Л. Л. —  секретар лічильної комісії, Клименко 
Т. В. — член лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Проект рішення з питання 2 проекту порядку денного загальних збо-
рів: Обрати для ведення загальних зборів акціонерів та складання протоколу Голову та секретаря загальних зборів акціо-
нерів Товариства, а саме: Голова зборів — Муравйова І. В., секретар зборів  — Бухтіярова Т.А.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2018 р. Проект рішення з питання 
3 проекту порядку денного загальних зборів: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «За-
вод Південгідромаш» за 2018 р. ствердити. Роботу Правління за 2018 р. визнати задовільною. 

4. Звіт Наглядової ради за 2018 р. Проект рішення з питання 4 проекту порядку денного загальних зборів:  Звіт Нагля-
дової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Завод Південгідромаш» за 2018 р. ствердити. Робо-
ту Наглядової ради  за 2018 р. визнати задовільною.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р. 
Проект рішення з питання 5 проекту порядку денного загальних зборів: Звіт та  висновки Ревізійної комісії за  2018 р. 

ствердити без змін і доповнень. Роботу Ревізійної комісії в 2018 р. визнати задовільною.
6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками  роботи  в 2018 р., затвердження нор-

мативів розподілу прибутку на 2019 рік. Проект рішення з питання 6 проекту порядку денного загальних зборів: 1. У зв’язку 
з відсутністю прибутку  за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2018 р. ПрАТ «Завод Південгідромаш» при-
буток не розподіляти. 2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку  на 2019 р.: — на покриття збитків минулих пе-
ріодів; — на формування резервного фонду у розмірі 5%; — залишок прибутку  за 2019 р. розподілити на загальних збо-
рах акціонерів у 2020 р. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р. Проект рішення з питання 7 проекту порядку денного загальних 
зборів: Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2018 р.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш 
як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 
Проект рішення з питання 8  проекту порядку денного загальних зборів: Попередньо надати згоду на вчинення значних 
правочинів наступного характеру: укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо відчуження, оренди, суборенди  
будь-якого майна Товариства, угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитних угодах, 
укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо), гранич-
ною сукупною вартістю 150 млн. грн. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне про-
тягом одного року з дати проведення цих річних зборів акціонерів Товариства. Уповноважити Голову правління  на підпи-
сання  договорів, контрактів, угод, що є значними  правочинами. 

9. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Проект рішення з питання 9 проекту порядку денного загальних збо-
рів: 1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Завод Південгідромаш».

2. Муравйовій Інні Володимирівні зареєструвати Статут ПрАТ «Завод Південгідромаш» в новій редакції в органах дер-
жавної реєстрації відповідно до чинного законодавства.

10. Затвердження внутрішніх Положень Товариства, а саме: — Положення про загальні збори акціонерів; — Положен-
ня про Наглядову раду; — Положення про правління; — Положення про ревізійну комісію.

Проект рішення з питання 10  проекту порядку денного загальних зборів: Затвердити внутрішні Положення Приватно-
го акціонерного товариства «Завод Південгідромаш», а саме: — Положення про загальні збори акціонерів; — Положення 
про Наглядову раду; — Положення про правління; — Положення про ревізійну комісію.

11. Про надання згоди на вчинення значних правочинів з АТ «СБЕРБАНК», а саме: внесення змін до всіх договорів за-
безпечення, які укладені між Товариством та АТ «СБЕРБАНК», у зв’язку зі зміною умов кредитування за Договором про від-
криття кредитної лінії № 06-В/12/85/ЮО/KL від 10.02.2012, укладеного між АТ «СБЕРБАНК» (надалі — Банк) та ТОВ «Пів-
денний завод гідравлічних машин», та затвердження проектів договорів у зв’язку зі вчиненням значних правочинів з АТ 
«СБЕРБАНК».

Проект рішення з питання 11  проекту порядку денного загальних зборів: У зв’язку із запланованим внесенням змін умов 
кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/85/ЮО/KL, що укладений 10.02.2012 між ТОВ «Півден-
ний завод гідравлічних машин» (код ЄДРПОУ 32440612) та АТ «СБЕРБАНК» (далі — Кредитний договір), в разі внесення 
змін до умов кредитування за Кредитним договором погодити укладання правочинів, які вчинятимуться протягом 1 (од-
ного) року з дня проведення даних зборів, з метою внесення відповідних змін (змін, що пов’язані зі зміною умов кредиту-
вання за Кредитним договором) до всіх договорів забезпечення, що укладені між Товариством та АТ «СБЕРБАНК» в якос-
ті забезпечення виконання ТОВ «Південний завод гідравлічних машин» (код ЄДРПОУ 32440612) своїх зобов’язань за Кре-
дитним договором (надалі — Договори забезпечення) на наступних умовах: — максимальний розмір ліміту кредитування 
(сума кредиту) за Кредитним договором — не більше 2 000 000 (двох мільйонів) гривень; — максимальний  строк креди-
тування за Кредитним договором — не більше ніж 9 (дев’ять) років; — максимальна процентна ставка за Кредитним дого-
вором — не більше 50 %. Надати повноваження Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю То-
вариства на укладання та підписання вищезазначених правочинів (договорів)/документів, з правом самостійно визначати 
на власний розсуд усіх умов таких правочинів (договорів), зокрема й істотних, з урахуванням положень цього протоколу, в 
тому числі, але не виключно в частині зміни графіку погашення кредитної заборгованості/зниження ліміту кредитування та 
інших запропонованих АТ «СБЕРБАНК» умов кредитування. Також Голові Правління надається право на надання/отриман-
ня до/від Банку будь-яких документів/примірників договорів, пов’язаних з укладенням правочинів (договорів), та на здій-
снення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності 
на здійснення дій, необхідних для реалізації цього рішення. Затвердити проекти договорів про внесення змін до Договорів 
забезпечення, що є невід’ємною частиною цього рішення (Додаток №1).

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Завод Південгідромаш», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів: https://www.00218012.smida.gov.ua 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робо-
чі дні з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське  шосе, 77, відділ по роботі з цінними папе-
рами. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу  по роботі з 
цінними паперами Муравйова Інна Володимирівна. Довідки за телефоном (06153) 2-28-39.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів  подаються акціонерами письмово не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів у відповідності до вимог Закону України «Про  акціонерні товариства». 
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах, яка оформлена згідно вимог чинного законодавства України. Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен го-
лосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.Станом на дату складання пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «Завод Південгідромаш», загальна 
кількість акцій товариства становить 55760000(п’ятдесят пять мільйонів сімсот шістдесят тисяч) штук простих іменних ак-
цій, та кількість голосуючих акцій становить – 51699642 штук простих іменних акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 26951 25994
Основні засоби 16600 15916
Запаси 6186 7839
Сумарна дебіторська заборгованість 2511 2237
Гроші та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток (10639) (8817)
Зареєстрований (пайовий/статутний)  капітал 13940 13940
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1178 1285
Поточні зобов’язання і забезпечення 22473 19586
Чистий фінансовий результат: прибуток  (збиток) (1822) (1950)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 55760000 55760000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (0,033) (0,035)

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні газета «Урядовий 
кур’єр» №43 (6406)  від 02.03.2019 р. 

Наглядова рада ПрАТ «Завод Південгідромаш»
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 БЕРЕЗНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

1..6
-6..-11

-2..3
-4..-9

1..6
-6..-11

1..6
-3..-8

4..9
-4..-9

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

Київська -6 -11 +1 +6
Житомирська -6 -11 +1 +6
Чернігівська -6 -11 +1 +6
Сумська -8 -13 +1 +6
Закарпатська -3 -8 +2 +7
Рівненська -4 -9 +4 +9
Львівська -4 -9 +4 +9
Івано-Франківська -4 -9 +4 +9
Волинська -4 -9 +4 +9
Хмельницька -4 -9 +4 +9
Чернівецька -4 -9 +4 +9
Тернопільська -4 -9 +4 +9
Вінницька -5 -10 +1 +6

Oбласть Нiч День

Черкаська -6 -11 +1 +6
Кіровоградська -5 -10 +1 +6
Полтавська -6 -11 +1 +6
Дніпропетровська -5 -10 +1 +6
Одеська -3 -8 +1 +6
Миколаївська -3 -8 +1 +6
Херсонська -3 -8 +1 +6
Запорізька -3 -8 +1 +6
Харківська -5 -10 -2 +3
Донецька -4 -9 -2 +3
Луганська -4 -9 -2 +3
Крим -2 -7 +1 +6
Київ -6 -8 +3 +5

Укргiдрометцентр

Пізнай себе, свій рід
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

НАГОРОДИ. Юні дослід-
ники Луганщини отрима-
ли нагороди Всеукраїн-
ської філософської істори-
ко-краєзнавчої конферен-

ції учнівської молоді «Піз-
най себе, свій рід, свій на-
рід», яка проходила у Харко-
ві. 216 учнів закладів освіти 
з 16 областей України взя-
ли в ній участь. Луганщину 
на заході представляли ви-
хованці обласного центру 

дитячо-юнацького туризму і 
краєзнавства Георгій Ліпар-
тія з роботою «Відродження 
традицій виготовлення на-
родної ляльки» та Ілля Ка-
рачев з роботою «Сучасний 
погляд на формування ет-
нічної структури Луганщи-

ни». За підсумками було від-
значено найкращих, серед 
них юні луганчани. Дослід-
ників нагородили грамотами 
філософського факультету 
Харківського національного 
університету імені В.Н. Ка-
разіна. 

Десятий рекорд 
України 
від Острозької 
академії

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ДОСЯГНЕННЯ. У Національному університеті «Острозька 
академія» зустрілися представники дипломатичного корпусу 
та співробітники дипломатичних і консульських установ від 17 
країн. Дипломатичний форум за їхньою участю одразу встано-
вив рекорд України в номінації «Масові заходи». Він став деся-
тим, який належить Острозькій академії.

«Ми прагнули ознайомити дипломатів, які працюють в Укра-
їні, з феноменом Острозької академії в європейській освіті та 
культурі. Адже вона стала освітнім брендом України. Щоб здо-
бути вищу освіту європейського рівня, не обов’язково їхати у 
мегаполіси. Про це свідчать перемоги академії у престижних 
освітніх рейтингах», — зазначив співорганізатор дипломатич-
ного форуму генеральний директор державного підприємства 
«Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представ-
ництв» Павло Кривонос. 

Поважні гості ознайомилися з найстарішим і водночас од-
ним із найсучасніших за навчальними технологіями універси-
тетом Східної Європи, унікальними пам’ятками стародавньо-
го Острога, який відіграв непересічну роль у ренесансі укра-
їнської нації.

Вони поспілкувалися зі студентами факультету міжнарод-
них відносин — майбутніми представниками дипломатичного 
корпусу України у форматі запитань і відповідей. Говорили пе-
реважно англійською про участь у міжнародних обмінних про-
грамах, перспективи стажування у дипломатичних та консуль-
ських установах різних країн, геополітику та міжкультурні осо-
бливості.

«В академії не пам’ятають, щоб тут водночас виступало 
стільки послів і повноважних представників різних країн, — за-
значив ректор університету Герой України Ігор Пасічник. — Ми 
вже представлені у Книзі рекордів Гіннесса і дев’ять разів — у 
Книзі рекордів України. А сьогодні разом із вами, шановні гос-
ті, встановлюємо десятий рекорд».

До речі, минає 25 років відродження Острозької академії в 
незалежній Україні. До цієї дати, яку планують відзначити на 
державному рівні, приурочать відкриття нового корпусу в цен-
трі Острога. 

Успішний дебют юної художниці із Сум
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ВЕРНІСАЖ. У Сумській об-
ласній бібліотеці для дітей від-
крито першу персональну ви-
ставку юної сумської худож-
ниці Анастасії Пасько, яка 
представила 18 робіт олійно-
го живопису. Насті лише 9 ро-
ків, вона навчається у 3 кла-
сі сумської школи №4, ма-
люванням захопилася три-
річною. Роботи «Море — 
моя любов», «Маленька по-
дружка», «Будиночок мрій», 
«Снігурі», триптих «Фламін-
го» та інші свідчать про неа-
биякі творчі здібності учени-
ці. За словами начальника 
управління культури Сумської 
ОДА Олени Мельник, яка взя-
ла участь у відкритті вистав-
ки, дитяча творчість вражає 
особливо. Яскраве свідчен-
ня цього — вернісаж Насті 
Пасько, картини якої ви-
промінюють красу, світ-
ло, радість.

На Сумщині постій-
но дбають про юні та-
ланти: у краї тради-
ційно проходять різ-
ні конкурси, фести-
валі, виставки, за-
вдяки яким хлопчики 
і дівчатка мають змогу 
творчо зростати.

Як наголосили під час 
відкриття виставки майстри 
пензля заслужені художники 
України голова Сумської об-
ласної організації НСХУ Іван 
Гапоченко та Олександр Че-
редниченко, Настя вже має 
власний кольоровий почерк. 

Її юна душа чутливо відгу-
кується на найтонші нюанси 
природи, фіксує порухи вітру 
і сонця, листя і трави. Їй вда-

ються не тільки пейзажі, а й 
натюрморти, портрети.

Як розповіла Настина ма-
ма Катерина Пасько, малю-
вання для доньки — особли-
ве захоплення, якому вона 
віддає весь вільний час. Але 

і в навчанні одна з найуспіш-
ніших. За словами вчительки 
Наталії Харченко, Настя має 
успіхи в усіх предметах. При-
вітати школярку з виставко-
вим дебютом прийшли її од-
нокласники.

На Харківщині відкрили новий палац спорту
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

НОВОБУДОВИ. Красно-
градський фізкультурно-оздо-
ровчий комплекс став най-
більшим з усіх побудованих 
у Харківській області. Будів-
ля 63 метри завдовжки, 24 — 
завширшки, висота бані — 15 
метрів. У комплексі працю-
ють секції футболу, баскетбо-
лу, спортивних танців, карате, 
важкої та легкої атлетики. За 
запевненням господарів но-
вого палацу спорту, кількість 
відділень розширюватимуть. 
Тут уже придбали обладнання 
для боксу й волейболу.

«Цей ФОК ми будували 
всі разом, готувалися до від-
криття півтора року, — зазна-
чив голова Красноградської 
райдержадміністрації Євген 
Третяков. — Маю ще одну 
гарну новину для всіх, хто за-

ймається спортом. У 2016 ро-
ці наш район посідав у Хар-
ківській області за розвитком 
спорту 30-те місце, на сьо-
годні Красноградщина вибо-
рола 1-ше місце за підсумка-

ми 2018-го. Ми з вами буду-
вали не тільки приміщення, а 
й спортивне майбутнє Крас-
ноградщини». 

Днями в комплексі відбув-
ся перший міжрайонний тур-

нір з волейболу на кубок го-
лови Харківської облдержад-
міністрації. Під час відкрит-
тя головної спортивної спору-
ди району голова ХОДА Юлія 
Світлична передала керівни-
цтву ФОК сертифікат на нове 
медичне обладнання для за-
кладу й акцентувала на комп-
лексному підході в підтримці 
спорту в регіоні.

«Ми намагаємося зроби-
ти все, щоб у дітей були умо-
ви для занять спортом. По-
дібний спортивний комплекс 
тиждень тому було відкрито 
у Золочівському районі. Сьо-
годні розпочинаємо будівни-
цтво ще трьох: у Дергачів-
ському, Краснокутському та 
Чугуївському районах. Роби-
тимемо все, щоб у кожному 
з 27 районів Харківської об-
ласті були такі гарні сучасні 
умови», — зазначила голо-
ва ХОДА.
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Картини Насті Пасько випромінюють красу, світло, радість

Діти тепер мають можливість займатися спортом 
у новому комплексі
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