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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ ОФІЦІЙНО

2Влада й міжнародні партнери 
підписали меморандум, 
який започатковує якісні зміни 
в медичному обслуговуванні 
сільського населення

Статистичні дані про підсумки 
діяльності Національного 
антикорупційного бюро 
України за II півріччя 2017 року
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Віце-прем’єр-міністр про вірогідність 
чергового підвищення мінімальної зарплати 
за підсумками першого кварталу  

США посилюють 
наш кіберзахист 

ПІДТРИМКА. Палата представників американського Конгресу 
схвалила проект закону про співпрацю з Україною з питань кібер-
безпеки, спрямований на активізацію взаємодії між двома краї-
нами у галузі кібербезпеки в умовах протидії російській гібридній 
агресії. За ухвалення проекту проголосували 404 конгресмени.

«Документ передбачає допомогу Україні в удосконален-
ні стратегії кібербезпеки зокрема щодо посилення захисту 
комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення за-
лежності країни від російських інформаційних і комунікаційних 
технологій, сприяння її участі у програмах обміну інформацією, 
— йдеться у повідомленні Посольства України в США, проци-
тованому УНІАН. — У законопроекті підтверджено відданість 
Сполучених Штатів Америки Хартії про стратегічне партнер-
ство між Україною та США, Будапештському меморандуму про 
гарантії безпеки, підтримці співпраці нашої держави з НАТО».

Законопроект має підтримати Сенат і лише потім підписати 
Президент Дональд Трамп.

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

300   
осіб викрили на корупції слідчі НАБУ 

впродовж двох років. Стосовно 
173 із них справи вже передано до суду

 
«У держбюджеті-2018 

зафіксована наша 
програма-мінімум: за рік 

прожитковий мінімум 
зросте на 10—12%, а від 

нього залежить понад 
80 видів соціальних 

виплат».

Чим загрожує прострочення 
платежів за компослуги? 
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НА ЧАСІ. За 881 гривню боргу постачальник послуг 
може подати на споживача до суду

В Асканії-Нові з’явилася вулиця Дмитра Жарука
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ. Загибель бійця АТО з позивним «Байкер» стала поштовхом до ухвалення 
закону, яким співробітникам спецпідрозділу «Фантом» надано статус учасників бойових дій 

Любов ГАРАЖІЙ 
для «Урядового кур’єра»

«Душа — Богу. Життя — 
Україні. Серце — жін-

ці. Честь — нікому». Ці слова 
із щоденника учасника АТО 
Дмитра Жарука викарбува-

ні золотом на пам’ятнику, що 
постав на недавній його могилі 
в селищі Асканія-Нова. 2 ве-
ресня 2015 року поблизу села 
Лобачеве Новоайдарівсько-
го району Луганської облас-
ті під час виконання службо-
вих завдань із захисту еконо-

мічних інтересів України ав-
томобіль правоохоронців мо-
більної групи податкової мілі-
ції «Фантом» підірвали і роз-
стріляли бойовики. Дмитро 
Жарук загинув. 

Хоронить українська земля 
вірних синів, які століттями, із 

дідів-прадідів, хочуть бачити її 
незалежною. 

Хто ж він, Дмитро Жа-
рук? Яким був і залишився у 
пам’яті рідних, друзів, одно-
класників, земляків? Хто його 
навчив так любити свою зем-
лю, родину, свободу?

Селищний голова Віталі й 
Свінцицький розповів, що 
19 воїнів — жителів місцевої 
об’єднаної громади захища-
ють Україну на схо-
ді. На жаль, один за-
гинув, це Дмитро 
Жарук. 5



9 лютого 2018 року, п’ятниця, № 28 www.ukurier.gov.ua 17

ДОКУМЕНТИ
9 лютого 2018 року, п’ятниця, № 28 www.ukurier.gov.ua 13

ДОКУМЕНТИ

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

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

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Куха-
рішена Андрія Івановича та Головещенка Ігоря Васильо-
вича, обвинувачених у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання викли-
каються Кухарішен Андрій Іванович, 08.06.1970 р.н., та 
Головещенко Ігор Васильович, 24.10.1961 р.н., обвину-
вачені у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України, яке відбу-
деться 20 лютого 2018 року о 09.30 год. у приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 4, під головуванням  
судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинувачених, оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинувачених в по-
рядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Брикало Тетяни Вікторівни, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання ви-
кликається Брикало Тетяна Вікторівна, 19.11.1969 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 20 лютого 2018 року об 11.30 
год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. 
Києва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 6,  
під головуванням судді Курової О. І.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Печерський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Іванова Олександра Юрійовича, 
06.01.1969 р.н. (останні відомі місця проживання:  
м. Севастополь, вул. Маринеско, буд. 7, кв. 48; м. Се-
вастополь, вул. Маринеско, буд. 19А, кв. 33) у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 
КК України в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 22 лютого 2018 року о 09 год. 00 хв. Явка до 
суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Печерського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, зал №3, 
каб. 17, під головуванням судді Білоцерківця О. А.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Літовченка Геннадія Івановича, 
08.02.1955 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Саки, вул. Радянська, 
33/71) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 20 лютого 2018 року о 16 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

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.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє гр. Стефанішина Андрія Миколайовича, що судове 
засідання по справі за позовом Фірми «Т.М.М.»-Товариство з обмеженою відповідальністю до Стефаніши-
на Андрія Миколайовича про стягнення заборгованості відбудеться 21 лютого 2018 року о 10 годині 30 хви-
лин. У приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А. 
Ваша явка до суду обов’язкова. З собою мати паспорт.

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Ханіна Дениса Олександровича на судове засідання, призначене на 
12.02.2018 р. о 09.30 за адресою: м. Харків, б-р Б. Хмельницького, 32/38, для участі у розгляді цивільної справи за позо-
вом Шуєвої Марини Миколаївни до Ханіна Дениса Олександровича, третя особа: Орган опіки та піклування Немишлянсько-
го р-ну м. Харкова Управління служб у справах дітей Харківської міської ради, про позбавлення батьківських прав. У разі не-
явки відповідача це оголошення вважається належним повідомленням і справу буде розглянуто за наявними у справі дока-
зами. Відповідач у разі неявки з поважних причин зобов’язаний повідомити суд про ці причини.

Суддя О. В. Горпинич

_______
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного се-
реднього ремонту автомобільних доріг»

209 900 21,9

Разом за розділом «Сумська область» 219 600 22,1
Харківська область

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Р-46 Харків — Охтирка на ділянці км 8 + 623 — 
км 89 + 304

754 600 81,7

Міст через р. Куп’єваха на км 80 + 419 автомо-
більної дороги Р-46 Харків — Охтирка

8 000 24,9

_______
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного се-
реднього ремонту автомобільних доріг»

762 600 81,7 24,9

Разом за розділом «Харківська область» 762 600 81,7 24,9
Усього за розділом «Об’єкти капітального ре-
монту автомобільних доріг»

9 700 0,2

Усього за розділом «Об’єкти поточного серед-
нього ремонту автомобільних доріг»

972 500 103,6 24,9

Усього за розділами 982 200 103,8 24,9

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 лютого 2018 р. № 75-р 
Київ

Деякі питання фінансування об’єктів капітального  
та поточного середнього ремонту автомобільної дороги  

загального користування державного значення  
Н-03 Житомир — Чернівці у 2018 році

Відповідно до частини п’ятої статті 242 Бюджетного кодексу України затвердити пе-
релік об’єктів капітального та поточного середнього ремонту автомобільної дороги за-
гального користування державного значення Н-03 Житомир — Чернівці у 2018 році 
та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за бюджетною програмою 3111160 
«Покращення стану автомобільної дороги Житомир — Чернівці» згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 7 лютого 2018 р. № 75-р
ПЕРЕЛІК 

об’єктів капітального та поточного середнього ремонту автомобільної дороги 
загального користування державного значення Н-03 Житомир — Чернівці у 2018 
році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за бюджетною програмою 

3111160 «Покращення стану автомобільної дороги Житомир — Чернівці»

Найменування об’єкта  
та його місцезнаходження

Обсяг 
фінансування, 
тис. гривень

Введення в 
експлуатацію

дороги, 
кілометрів

мосту,  
пог. 

метрів
Житомирська область

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Н-03 Житомир — Чернівці на ділян-
ках км 4 + 380 — км 6 + 480, км 7 + 680 — 
км 8 + 750, км 10 + 100 — км 11 + 500

45 700 4,57

Н-03 Житомир — Чернівці на ділянці 
км 13 + 210 — км 19 + 800

52 720 6,59

Н-03 Житомир — Чернівці на ділянці 
км 21 + 000 — км 23 + 300

18 400 2,3

Н-03 Житомир — Чернівці на ділянці 
км 24 + 600 — км 33 + 600

72 000 9

Н-03 Житомир — Чернівці на ділянках 
км 34 + 600 — км 36 + 000, км 37 + 700 — 
км 38 + 100, км 39 + 200 — км 40 + 000, 
км 40 + 900 — км 44 + 000

45 600 5,7

Н-03 Житомир — Чернівці на ділянках 
км 44 + 700 — км 48 + 500, км 48 + 800 — 
км 49 + 400, км 49 + 800 — км 52 + 000

52 800 6,6

Міст через канаву на автомобільній дорозі Н-03 
Житомир — Чернівці км 34 + 536

1 194 3,6

Міст через р. Тетерів біля с. Висока Піч на 
км 30 + 683 автомобільної дороги  
Н-03 Житомир — Чернівці

9 103,6 69,64

_______
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного ре-
монту автомобільних доріг»

297 517,6 34,76 73,24

Разом за розділом «Житомирська область» 297 517,6 34,76 73,24
Хмельницька область

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Влаштування додаткової смуги на підйом на ді-
лянці км 269 + 600 — км 275 + 100 автомобільної 
дороги Н-03 Житомир — Чернівці (с. Гуменці)

64 000

Міст через р. Мукша на км 275 + 208 автомо-
більної дороги Житомир — Чернівці 

8 264,379 33,3

Житомир — Чернівці на ділянці вул. Привок-
зальна у м. Кам’янці-Подільському

48 000 1,5

Житомир — Чернівці на ділянці вул. Північна у 
м. Кам’янці-Подільському

22 000 0,634

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 3 708,021
_______
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ре-
монту автомобільних доріг»

145 972,4 2,134 33,3

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Н-03 Житомир — Чернівці на ділянці 
км 241 + 200 — км 242 + 470

26 813 1,27

Н-03 Житомир — Чернівці на ділянці 
км 242 + 470 — км 245 + 350

60 805 2,88

Н-03 Житомир — Чернівці на ділянці 
км 266 + 337 — км 268 + 128

37 813 1,791

Н-03 Житомир — Чернівці на ділянці 
км 268 + 128 — км 269 + 600

31 078,038 1,472

_______
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного ре-
монту автомобільних доріг»

156 509,038 7,413

Разом за розділом «Хмельницька область» 302 481,438 9,547 33,3
Чернівецька область

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Н-03 Житомир — Чернівці на ділянці 
км 311 + 764 — км 317 + 564

28 843,962 5,8

Н-03 Житомир — Чернівці на ділянці 
км 317 + 564 — км 323 + 911

87 658 6,347

Н-03 Житомир — Чернівці на ділянці 
км 323 + 911 — км 329 + 720

80 228 5,809

Н-03 Житомир — Чернівці на ділянці 
км 331 + 544 — км 335 + 570

55 603 4,026

Н-03 Житомир — Чернівці на ділянці 
км 337 + 568 — км 342 + 700

70 878 5,132

Н-03 Житомир — Чернівці на ділянці 
км 343 + 200 — км 348 + 760

76 790 5,56

_______
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного ре-
монту автомобільних доріг»

400 000,962 32,674

Разом за розділом «Чернівецька область» 400 000,962 32,674
Усього за розділом «Об’єкти капітального ре-
монту автомобільних доріг»

145 972,4 2,134 33,3

Усього за розділом «Об’єкти поточного ремонту 
автомобільних доріг»

854 027,6 74,847 73,24

Усього за розділами 1 000 000 76,981 106,54

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 лютого 2018 р. № 81-р 
Київ

Про внесення змін до перспективного плану  
формування територій громад Одеської області

Внести до перспективного плану формування територій громад Одеської облас-
ті, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. 
№ 939 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 75, ст. 2480; 2017 р., № 70, ст. 2130), 
зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 81-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до перспективного плану формування  

територій громад Одеської області
1. Графічну частину (карта Одеської області) викласти в такій редакції:

«

».
2. У переліку спроможних територіальних громад Одеської області:
1) у графі «Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної те-

риторіальної громади»:
у позиції «Знам’янська 5121884201 с. Знам’янка» графу викласти в такій редакції:
«Знам’янська
Великозименівська

Воробіївська
Новоєлизаветівська
Радісненська
Цибулівська»;
у позиції «Авангардівська 5123755200 смт Авангард» графу викласти в такій ре-

дакції:
«Авангардівська
Прилиманська»;
у позиції «Дальницька 5123781301 с. Дальник» графу викласти в такій редакції:
«Дальницька
Барабойська
Доброолександрівська
Роксоланівська»;
2) виключити такі позиції:

«Вікторівська 5121280801 с. Вікторівка Вікторівська
Степанівська
Гуляївська

—»—»;

«Сергіївська 5110345700 смт Сергіївка Сергіївська
Приморська
Адамівська
Софіївська

м. Білгород- 
Дністровський»;

3) доповнити перелік такими позиціями:
«Березівська 5121210100 м. Березівка Березівська

Вікторівська
Березівський  
район

Старокозацька 5120886801 с. Старокозаче Старокозацька  
Козацька
Крутоярівська
Петрівська

Білгород- 
Дністровський  
район

Шабівська 5120887701 с. Шабо Шабівська
Бритівська
Салганська
Софіївська

—»—

Маяківська 5121083901 с. Маяки Маяківська
Надлиманська 
Удобненська 

Біляївський район

Яськівська 5121085601 с. Яськи Яськівська
Троїцька

—»—

Цебриківська 5121655500 смт Цебрикове Цебриківська
Вишневська
Саханська

Велико- 
михайлівський 
район

Вилківська 5122310300 м. Вилкове Вилківська
Десантненська 
Мирнівська

Кілійський район

Куяльницька 5122983801 с. Куяльник Куяльницька 
Борщівська 
Бочманівська 
Великофонтанська 
Гоноратська 
Качурівська 
Климентівська 
Косівська 
Липецька 
Любомирська 
Мардарівська 
Нестоїтська 
Новоселівська 
Олексіївська
Петрівська
Ставківська
Станіславська 
Старокульнянська

Подільський район

Лиманська 5125082701 с. Лиман Лиманська
Трапівська

Татарбунарський 
район».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 лютого 2018 р. № 68-р 
Київ

Про утворення Представництва Міністерства  
закордонних справ у м. Ужгороді

1. Утворити Представництво Міністерства закордонних справ у м. Ужгороді.
2. Міністерству закордонних справ вжити заходів для здійснення державної ре-

єстрації Представництва Міністерства закордонних справ у м. Ужгороді, затверди-
ти його структуру та штатний розпис у межах граничної чисельності працівників Мі-
ністерства.

3. Закарпатській облдержадміністрації забезпечити Представництво Міністерства 
закордонних справ у м. Ужгороді необхідним приміщенням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 лютого 2018 р. № 73-р 
Київ

Про погодження відчуження транспортних  
 засобів публічного акціонерного товариства  

«Національна акціонерна компанія 
 «Нафтогаз України»

Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України «Про трубопровідний тран-
спорт» погодитися з пропозицією Міністерства закордонних справ щодо відчуження 
транспортних засобів «MERCEDES-BENZ S 350 4 MATIC» 2008 року випуску (номер 
кузова WDD2211871A211023) та «VOLKSWAGEN MULTIVAN» 2010 року випуску (но-
мер кузова XW8ZZZ7HZBG002602) публічного акціонерного товариства «Національ-
на акціонерна компанія «Нафтогаз України» шляхом їх безоплатної передачі до сфе-
ри управління зазначеного Міністерства.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Дарницький районний суд м. Києва (адреса суду: 02099, м. Київ,  
вул. Олександра Кошиця, 5А) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 14.02.2018 о 14:00 до Гавриленко Ва-
силь Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 02140, м. Ки-
їв, вул.Ревуцького. буд. 44, кв. 360) справа № 753/11998/17, суддя  
Даниленко В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Городищенський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 
19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. 1 Травня, 9) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться 15.02.2018 о 10:00 до Шен-
дрик Вікторія Юріївна (останнє відоме місце реєстрації: 19521, Чер-
каська обл., Городищенський р-н, с. Журавка, вул. Заслонова, буд. 5) 
справа № 691/1592/17, суддя Синиця Л. П.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Уманський міськрайонний суд Черкаської обл. (адреса суду: 
20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Коломенська, 18) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться  13.02.2018 о 09:00 до 
Пташник Ярослав Валентинович (останнє відоме місце реєстрації: 
20332, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Дмитрушки, вул. Леніна, 
буд. 91) справа № 705/880/17, суддя Мазуренко Ю. В.

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

Втрачений 

судновий білет 

по судну, моточовен 

«Казанка-5М3», виданий 

на ім’я Пузирьова Геннадія 

Сергійовича, 

вважати недійсним.

Глухівський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса су-
ду: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Спаська, 32) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

14.02.2018 о 09:30 до Янко Юлія Сергіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 41400, Сумська обл., м. Глухів,  
вул. Ціолковського, буд. 2) справа № 576/121/18, суддя  
Колодяжний А. О.

14.02.2018 о 09:00 до Жучкова Аліна Андріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 41400, Сумська обл., м. Глухів, 
вул. 70-річчя Жовтня, буд. 10, кв. 65) справа № 576/115/18,  
суддя Колодяжний А. О.

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

Брусилівський районний суд Житомирської обл. (адреса 
суду: 12601, Житомирська обл., смт Брусилів, вул. Лермон-
това, 41/6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

19.02.2018 о 10:00 до Гельмель Василь Петрович (останнє 
відоме місце реєстрації: 08600, Київська обл, м. Василькiв, 
вул. Бурки, буд. 31) справа № 275/605/17, суддя Руденко В. О.

21.02.2018 о 12:30 до Фурманчук Василь Петрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 12625, Житомирська обл., 
Брусилівський р-н, с. Осівці) справа № 275/878/17, суддя  
Данилюк О. С.

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

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська 
(адреса суду: 49006, Дніпропетровська обл., м. Дніпропе-
тровськ, пр-т Пушкіна, 77-б) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

14.02.2018 о 13:30 до Голущенко Артем Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 49115, Дніпропетровська обл., 
м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд. 89, кв. 34) справа  
№ 204/2262/17, суддя Тітова І. В.

14.02.2018 о 13:00 до Годованик Дмитро Віталійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетровська 
обл., м. Дніпро, вул. Кіпуча, буд. 21) справа № 204/7165/17, 
суддя Тітова І. В.

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

Шевченківський районний суд м.Києва (адреса суду: 
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А;) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

20.03.2018 об 11:30 до Іщенко Лілія Георгіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 04060, м. Київ, вул. Жит-
кова, буд. 5а, кв. 57) справа № 761/40481/17, суддя  
Осаулова А. А.

21.03.2018 об 11:00 до Томачек Сергій Олего-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 01001, м. Ки-
їв, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 15, кв. 16) справа  
№ 761/40518/17, суддя Осаулова А. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання. 

Інформація Національної академії аграрних наук України  
про виконання Державного бюджету України за 2017 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» Національній академії аграр-
них наук України затверджено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 395004,2 тис. грн. Касо-
ві видатки за загальним фондом становили 395003,5 тис. грн. За спеціальним фондом план власних над-
ходжень на 2017 рік становив 346135,6 тис. грн, затверджено план з урахуванням внесених змін – 866934,7 
тис. грн, фактичні надходження – 810488,8 тис. грн. З них за джерелами надходжень: за послуги, що нада-
ються установами згідно з їхньою основною діяльністю – 187100,3 тис. грн; від додаткової (господарської) 
діяльності – 384403,2 тис. грн; від оренди майна бюджетних установ – 40340,1 тис. грн; від реалізації в уста-
новленому порядку майна – 929,0 тис. грн; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків – 13796,6 
тис. грн; інші надходження – 183919,6 тис. грн. Касові видатки становили 793510,0 тис. грн. 

За бюджетною програмою КПКВК 6591020 «Наукова i органiзацiйна дiяльнiсть президiї Національної 
академії аграрних наук України» затверджено обсяги асигнувань на 2017 рік за загальним фондом у су-
мі 23771,7 тис. грн, касові видатки становили 23771,0 тис. грн. Кошти загального фонду використовували-
ся за наступними напрямами: наукова i органiзацiйна дiяльнiсть Президії НААН – 15001,4 тис. грн; випла-
ти дійсним членам (академікам) НААН та членам-кореспондентам НААН – 8769,6 тис. грн. За спеціальним 
фондом затверджено план власних надходжень на 2017 рік з урахуванням внесених змін 2611,3 тис. грн,  
фактичні надходження – 2154,0 тис. грн, касові видатки – 2154,2 тис. грн.

За бюджетною програмою КПКВК 6591060 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науко-
во-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у 
сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпе-
чення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбан-
ня» затверджено обсяги асигнувань на 2017 рік за загальним фондом у сумі 353277,2 тис. грн, касові ви-
датки становили 353277,2 тис. грн. Кошти загального фонду використовувалися за наступними напряма-
ми: фундаментальні наукові дослідження – 225668,4 тис. грн; прикладні наукові та науково-технічні роз-
робки – 96714,4 тис. грн; підготовка наукових кадрів – 27642,4 тис. грн; розвиток наукової інфраструкту-
ри НААН (витрати на утримання гуртожитку аспірантів) – 629,9 тис. грн; підготовка до друку та випуск на-
укових видань – 2379,2 тис. грн; збереження та розвиток об’єктів, що становлять національне надбання – 
242,9 тис. грн.

Середньорічна чисельність аспірантів становила 639 осіб з 69 спеціальностей, докторантів – 39 осіб із 21 
спеціальності. У 2017 році прийом аспірантів за очною формою навчання становив 168 осіб, прийом док-
торантів – 11 осіб; завершили навчання 204 особи, з них 107 з відривом від виробництва, випуск докторан-
тів становив 12 осіб. Крім того, забезпечується постійна співпраця наукових установ Академії з вищими на-
вчальними закладами з питань підготовки фахівців шляхом створення спільних кафедр або їхніх філій.

За КПКВК 6591060 середньорічна кількість штатних одиниць, які отримували заробітну плату за рахунок 
коштів загального фонду державного бюджету, становила 5234 особи. Середньомісячна заробітна плата 
одного працівника наукової установи за рахунок коштів загального фонду – 4193 грн.

За спеціальним фондом план власних надходжень за КПКВК 6591060 на 2017 рік становив 342443,6 тис.
грн, затверджено з урахуванням внесених змін – 857136,8 тис. грн, фактичні надходження – 801447,4 тис.
грн, касові видатки – 784523,2 тис. грн.

За бюджетною програмою КПКВК 6591080 «Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних гос-
подарств» за загальним фондом затверджено обсяги асигнувань на 2017 рік у сумі 1527,5 тис. грн. Касові 
видатки становили 1527,5 тис. грн за напрямом селекція сільськогосподарських культур у ланках первин-
ного рослинництва.

За бюджетною програмою КПКВК 6591100 «Збереження природно-заповідного фонду в біосферному 
заповіднику «Асканія-Нова» затверджено видатки за загальним фондом у сумі 16427,8 тис.грн, касові ви-
датки - 16427,8 тис. грн. За спеціальним фондом план власних надходжень на 2017 рік становив 2700,0 тис.
грн, затверджено з урахуванням внесених змін – 7186,6 тис. грн, фактичні надходження – 6887,3 тис. грн, 
касові видатки – 6832,5 тис. грн. 

Публічне представлення інформації про виконання бюджету Національної академії аграрних наук Укра-
їни за 2017 рік відбудеться 14 березня 2018 року у приміщенні НААН (вул. Михайла Омеляновича-Павлен-
ка, 9, початок о 10 год).

Інформація про використання Національною академією аграрних наук України коштів Державного бю-
джету України у 2017 році розміщена на web-сайті НААН http://naas.gov.ua.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В провадженні Лисичанського міського суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/415/575/17, внесене до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань № 22016060000000007, від 19 
січня 2017 року, стосовно Остапенка Вадима Валері-
йовича, 18.09.1990 року народження, обвинувачено-
го у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 260 КК України, по якому здійснювалось спе-
ціальне досудове розслідування, в порядку передба-
ченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Остапенко Вадим Валерійович, за-
реєстрований за адресою: Житомирська область, 
Радомишльський район, смт Городок, вул. Пошто-
ва, 14.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає Оста-
пенка Вадима Валерійовича у судовий розгляд, який 
здійснюється в порядку спеціального судового про-
вадження та відбудеться 26 лютого 2018 року о 14 
годині 00 хвилин у залі судових засідань Лисичан-
ського міського суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38.

Кримінальне провадження розглядаєтеся колегі-
єю суддів у складі: головуючого судді Березіна А. Г.,  
суддів Старікової M. M., Луньової Д. Ю.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОСОБИ 
при здійсненні  спеціального досудового 

розслідування
Барташевич Лілія Вікторівна 30.05.1955 р.н., 

яка зареєстрована за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Дарвіна, буд. 13, кв. 46, на під-
ставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 13.02.2018 року, 14.02.2018 року та 
15.02.2018 року, у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 
год. 00 хв. до каб. № 4 3-го відділення (з дислокацією в  
м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з 
дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ 
СБ України в Донецькій та Луганській областях, до 
слідчого Ковальова С. С., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 
56-А, для повідомлення про завершення досудово-
го розслідування та відкриття матеріалів досудо-
вого розслідування за Вашою участю у криміналь-
ному провадженні №22017050000000260 за озна-
ками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Украї-
ни. У разі неприбуття на виклик або ухилення від яв-
ки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 
КПК України із можливістю застосування приводу та 
здійснення подальшого спеціального судового про-
вадження. При наявності поважних причин, що пе-
решкоджають явці за викликом у визначений строк, 
Вам необхідно заздалегідь повідомити слідчого про 
причини свого неприбуття за тел. (06264) 3-03-33. 

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова (адреса су-
ду: 61007, Харківська обл., м. Харків, пр-т Орджонікідзе, 7) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  15.02.2018 о 09:30 до Зіборов В’ячеслав Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 64703, Харківська обл.,  
м. Харків, вул. Душкіна (Тухачевського), буд. 6, кв. 8) справа 
№ 644/3634/17, суддя Матвієвська Г. В.

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

Кременчуцький районний суд Полтавської обл. (адре-
са суду: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Цюру-
пи, 31) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться   16.02.2018 о 08:10 до Дедюхіна Ольга Михай-
лівна (останнє відоме місце реєстрації: 39763, Полтавська 
обл.,  Кременчуцький р-н, сел. Кам’яні Потоки, вул. Щорса, 
буд. 398) справа № 536/2012/17, суддя Колотієвський О. О.

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

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 72309, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 
Шмідта, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться   15.02.2018 о 09:00 до Зайняла Ігор Олек-
сандрович (останнє відоме місце реєстрації: 72300, Запо-
різька обл., м. Мелітополь, вул. Богдана Хмельницького, 
буд. 57) справа № 320/5842/17, суддя Урупа І. В.

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

ПОВІСТКА про виклик
Гур’янов Антон Борисович, 09.09.1973 р.н., місце про-

живання: м. Харків, пров. Верхівський, б. 23-а, кв.27, від-
повідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Ви викликає-
тесь на 16:00 год. 13.02.2018; 14:15 год. 20.02.2018; 10:00 
год. 27.02.2018 до Київського районного суду м. Харко-
ва (м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, зал 38) як обвину-
вачений у кримінальному провадженні №640/19897/16-к 
для участі в судових засіданнях по кримінальному прова-
дженню за обвинуваченням Гур’янова А. Б. за ч. 1 ст.109, 
ч. 2 ст. 110 КК України. Додатково просимо надати пас-
порт. Явка до суду є обов’язковою.

Суддя Бородіна Н. М.

Печерський районний суд м. Києва викликає Дідковську Ганну Олексіївну, 
яка зареєстрована за адресою: пров. Микильський, буд. 1/25, кв. 40, м. Ки-
їв, 01010, та Дідковську Зоряну Ігорівну, яка зареєстрована за адресою: пров. 
Микильський, буд. 1/25, кв. 40, м. Київ, 01010, як відповідачів по цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» до 
Дідковської Ганни Олексіївни, Дідковської Зоряни Ігорівни про виселення, яке 
призначено на 21 лютого 2018 року об 11 год. 00 хв. і відбудеться за адресою: 
м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 413, під головуванням судді Соколова О. М.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин 
або неповідомлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за ва-
шої відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 128 ЦПК України з опу-
блікуванням оголошення про виклик, відповідачі вважаються повідомлени-
ми про час та місце розгляду справи.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Німетула-
єва Сейтумера, 10.06.1952 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: 75560, вул. Петровського, 162, смт Новоолексіївка, Геніченський р-н, 
Херсонська обл.) у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 110 КК України в судове засідання, яке відбудеться 22 лютого 2018 
року о 16 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Басо-
ву Олену Андріївну, 02.05.1972 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Павла Корчагіна, 6,  
кв. 46) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове за-
сідання, яке відбудеться 20 лютого 2018 року о 16 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
під головуванням судді Зубця Ю. Г. (зал судового засідання № 5, каб. 29).

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Зими Петра Анатолійовича, 18.01.1970 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Шапошникова, 1, кв. 25) у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове засідання, яке відбудеться 20 лютого 2018 року о 17 год. 00 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адре-

сою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, під головуванням судді Зубця Ю. Г. (зал судового засідання № 5, каб. 29).
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-

дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України в судове засідання, яке відбудеться 23 лютого 2018 ро-
ку o 10 год. 30 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адре-

сою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал № 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-

дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н Полуполтінних Володимир Сергійович, відомі адреси ре-

єстрації та проживання: 1) Україна, Луганська область, м. Ли-
сичанськ, вул. Терешкової (перейменовано на пров. Штейгер-
ський), буд. 14,2) Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. Глинки, буд. 17. відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам не-
обхідно з’явитися 19 лютого 2018 року о 14.00 год. до управ-
ління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупо-
ваних територіях, Генеральної прокуратури України за адресою: 
Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Лі-
щини, 27, каб. №105 для вручення письмового повідомлення про 
підозру, допиту та проведення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 42017000000003436 за ознаками 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2  
ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України

(найменування, номер)
в якості підозрюваного. 

(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покаран-

ня;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 

судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-

хійні 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 неможливості 
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.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, 
цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України по-
рядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження 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 стяг-
нення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробіт-
ної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;  
- від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку 
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 несуть від-
повідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судо-
вий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваче-
ним та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.
Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів 
у к/п №№ 42017000000003436
Генеральної прокуратури України                                          Г. С. Маілян

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-ну Морозу Дмитру Володимировичу, відомі адреси ре-

єстрації та проживання: 1) Україна, Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Будівельників, буд. 30 Б, кв.155, 2) Україна, Луган-
ська область, м. Рубіжне, вул. Будівельників, буд. 30, кв. 112 від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 необхідно з’явитися 19 люто-
го 2018 року о 12.00 год. до управління з розслідування зло-
чинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генераль-
ної прокуратури України за адресою: Україна, Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, каб. №105 для вру-
чення письмового повідомлення про підозру, допиту та прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42017000000003564 за ознаками кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК 
України

(найменування, номер)
в якості підозрюваного. 

(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покаран-

ня;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 

судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-

хійні 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 неможливості 
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.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, 
цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України по-
рядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження 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 стяг-
нення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробіт-
ної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;  
- від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку 
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 несуть від-
повідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судо-
вий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваче-
ним та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.
Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів 
у к/п №№ 42017000000003564
Генеральної прокуратури України                                          Г. С. Маілян    

19.12.2017 p. правлінням компанії «Русал Глобал 
Менеджмент Б. В.» (RUSAL Global Management BV) 
(№ 17133685 у Торговому Реєстрі Торгової Палати  
м. Амстердама, Нідерланди) прийнято рішення про 
ліквідацію представництва компанії «Русал Гло-
бал Менеджмент Б. В.»  у м. Миколаїв (ЄДРПОУ 
26617714). Строк заявлення кредиторами своїх ви-
мог – протягом двох місяців з дня опублікування 
цього повідомлення. Письмові вимоги приймаються 
ліквідатором за адресою: 01011, м. Київ, вул. Кутузо-
ва, 18/7, літ. В.

19.12.2017 p. правлінням компанії «Русал Глобал 
Менеджмент Б. В.» (RUSAL Global Management BV) 
(№ 17133685 у Торговому Реєстрі Торгової Палати 
м. Амстердама, Нідерланди) прийнято рішення про 
ліквідацію представництва компанії «Русал Глобал 
Менеджмент Б. В.» y м. Києві (ЄДРПОУ 26612597). 
Строк заявлення кредиторами своїх вимог – протя-
гом двох місяців з дня опублікування цього повідо-
млення. Письмові вимоги приймаються ліквідатором 
за адресою: 01011, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, літ. В.

Шевченківський районний суд міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає 
на 07.03.2018 року о 10 год. 30 хв. відповідача Кри-
вого Андрія Миколайовича у справі за позовом Же-
ведь Ялини Олексіївни до Кривого Андрія Микола-
йовича про відшкодування шкоди, завданої залит-
тям квартири.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі 
неявки справа розглядатиметься в його відсутність.

Суддя І. О. Макаренко

Викликається обвинувачений Губарєв Павло Юрі-

йович, 10.03.1983 р.н., до Печерського районного 

суду м. Києва 20 лютого 2018 року о 09.30 год. за 

адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 406, суд-

дя Смик С. І., для участі в підготовчому судовому за-

сіданні з розгляду кримінального провадження за 

обвинуваченням Губарєва П. Ю. за ч. 3 ст. 109, ч. 1  

ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1  

ст. 258-3 КК України.

Згідно з протоколом № 6 Загальних зборів учас-
ників ТОВ «Арагант» від 02.02.2018 р. прийнято рі-
шення щодо припинення Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Арагант» (08133, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Балуко-
ва, будинок 23, код ЄДПРОУ 38857723) шляхом йо-
го ліквідації у добровільному порядку. Ліквідатором 
призначено Кошляк Яну Олександрівну. Заяви кре-
диторів приймаються протягом двох місяців від дня 
публікації даного оголошення.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове 
засідання, по якому здійснювалося спеціальне досудове 

розслідування
Для участі в підготовчому судовому засіданні викликаєть-

ся в порядку спеціального судового провадження обвинуваче-
на Захарова Людмила Миколаївна, 27.09.1960 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог ч. 1 ст. 297-1 КПК 
України. Слухання справи відбудеться 28 лютого 2018 року о 13 
годині 00 хвилин у приміщенні Біловодського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
до суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 
323 КПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове 
засідання, по якому здійснювалося спеціальне досудове 

розслідування
Обвинувачений Святишенко Юрій В’ячеславович, 05.09.1981 року 

народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального 
судового провадження, яке відбудеться 2 березня 2018 р. о 10 годині 
00 хвилин у приміщенні Біловодського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбаче-
ні ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 
КПК України.

Суддя В. А. Карягіна

До суду як обвинувачені викликаються Сергеєнкова Іри-
на Анатоліївна, 29.03.1969 р.н., яка зареєстрована за адре-
сою: вул. Центральна, 141/1, смт Біловодськ, Біловодський 
район, Луганська область, та Пронько Юрій Олександрович, 
02.04.1962 року народження, зареєстрований за адресою: 
вул. Юрченка, 92, с. Бараниківка, Біловодський район, Лу-
ганська область, у підготовче судове засідання в об’єднаному 
кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110 КК України, яке 
призначено на 13 годину 00 хвилин 2 березня 2018 року та 
відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул. Луганська, 30, 
смт Біловодськ, Луганська область.

З дня опублікування оголошення, обвинувачені вважають-
ся повідомленими про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинувачено-
го Фірсова Івана Івановича, 26.07.1959 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Стаха-
нов, вул. Бурбело, 15/21, за матеріалами кримінального про-
вадження № 425/2611/17, 1-кп/425/393/17, на підставі обви-
нувального акта відносно Фірсова І. І. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинуваченому Фірсову І.І. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 26 лютого 2018 
року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/11340/17 стосовно Корнієнка Олександра Мико-
лайовича, 12.11.1978 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Корнієнко О. М., зареєстрований за 
адресою: м. Луганськ, кв-л Ватутіна, 20б/26.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Корнієнка 
О.М. у судове засідання, яке відбудеться 26 лютого 2018 
року о 10.00 год. у залі Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: 
головуючий суддя Скрипник С. М., судді Осіпенко Л. М., 
Юрченко С. О.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/1526/17 стосовно Бойка Олексія Вікторо-
вича, 12.10.1976 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Бойко О. В., зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, вул. Совєтська, 92/24.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає 
Бойка Олексія Вікторовича в судове засідання, яке 
відбудеться 26 лютого 2018 року об 11.00 год. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді: головуючий суддя Скрипник C. M., судді Осіпенко 
Л. М., Попова O. М.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинуваченого 
Цихиселі Левана Ростомовича, 25.02.1981 року народження, 
який проживає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, 
вул. Кальницької, буд. 5, кв. 65, за матеріалами кримінально-
го провадження № 607/10933/17, 1-кп/425/152/18, на підста-
ві обвинувального акта відносно Цихиселі Л. Р. за ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Цихиселі Л.Р. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 2 березня 
2018 року о 09 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/1537/17 стосовно Линдіна Дмитра Євгеновича, 
17.07.1973 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Линдін Д. Є., зареєстрований за адресою:  
м. Луганськ, кв-л Щербакова, 11/6.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Линдіна Дми-
тра Євгеновича в судове засідання, яке відбудеться 26 
лютого 2018 року о 12.00 год. у залі Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючий суддя Скрипник C. M., судді Попова О. М., 
Юрченко C. О.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціаль-
не кримінальне провадження № 426/1598/17 стосовно 
Кацавалова Євгена Анатолійовича, 11.02.1972 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Кацавалов 
Є. А., зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, кв-л Ватутіна, 3б/10.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Кацава-
лова Євгена Анатолійовича в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 26 лютого 2018 року о 09.20 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 Скрипник С. М., 
Половинки В. О.

Московський районний суд м.Харкова (адреса су-
ду: 61005, Харківська обл., м. Харків, пр-т 50 років 
ВЛКСМ, 38Б) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

13.03.2018 о 14:00 до Кравцов Олег Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 61000, Харків-
ська обл., м. Харків, вул. Ак. Павлова, буд. 44) справа  
№ 643/4718/17, суддя Харченко А. М.

13.03.2018 о 09:30 до Кузьменко Андрій Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 61000, Хар-
ківська обл., м. Харків, вул. Ком. Уборевича, буд. 20, 
кв. 80) справа № 643/11149/17, суддя Харченко А. М.

14.03.2018 о 09:30 до Мамонова Олександра 
Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 
61000, Харківська обл., м. Харків, просп. Тракторо-
будівників, буд. 83-Е, кв. 45) справа № 643/11057/17,  
суддя Харченко А. М.

26.03.2018 о 09:30 до Таранушич Ігор Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 61000, Харківська 
обл., м. Харків, просп. Тракторобудівників, буд. 832, 
кв. 24) справа № 643/9158/17, суддя Харченко А. М.

03.04.2018 об 11:00 до Кулинич Ольга Євгенів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 64703, Хар-
ківська обл., м. Харків, пр. Тракторобудівельників,  
буд. 87-б, кв. 105) справа № 643/12694/17, суддя 
Харченко А. М.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

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

області судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/10504/16-к стосовно Винокуро-
ва Станіслава Євгеновича, 16.08.1980 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Виноку-
ров С.Є., зареєстрований за адресою: Луганська область, м. 
Луганськ, вул. І. Туркенича, буд. 56.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Винокурова Ста-
ніслава Євгеновича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 2 березня 2018 року о 12.40 год. у залі Сватівсько-
го 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.

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 19 травня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22017130000000014 відносно Кочкіна Миколи Бори-
совича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Кочкін Мико-
ла Борисович у судове засідання, яке відкладено на 26 
лютого 2018 року об 11 годині 30 хвилин та відбудеть-
ся в приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення, обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце слухання 
справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-
ласті від 28 вересня 2017 року прийнято до провадження 
обвинувальний акт, внесений до Єдиного державного ре-
єстру досудових розслідувань за № 22017130000000124 
за обвинуваченням Княжева Сергія Миколайовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Княжев Сер-
гій Миколайович у підготовче судове засідання, яке від-
кладено на 11 годину 00 хвилин 27 лютого 2018 року та 
відбудеться в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення, обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце слухання 
справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове 
засідання, по якому здійснювалося спеціальне досудове 

розслідування
Обвинувачений Паляничка Олександр Вікторович, 

18.01.1967 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 263 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання в поряд-
ку спеціального судового провадження, яке відбудеть-
ся 26 лютого 2018 року об 11 годині 00 хвилин у примі-
щенні Біловодського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обви-
нувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя В. А. Карягіна
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  -5 -2  +3 Черкаська 0  -5 -2  +3
Житомирська 0  -5 -2  +3 Кіровоградська 0  -5 -2  +3
Чернігівська 0  -5 -2  +3 Полтавська 0  -5 -2  +3
Сумська 0  -5 -2  +3 Дніпропетровська 0  -5 -1  +4
Закарпатська 0  -5 -1  +4 Одеська +2  -3 +1  +6
Рівненська 0  -5 -2  +3 Миколаївська +2  -3 +1  +6
Львівська -1  -6 -2  +3 Херсонська +2  -3 +1  +6
Івано-Франківська -1  -6 -2  +3 Запорізька +2  -3 +1  +6
Волинська 0  -5 -2  +3 Харківська 0  -5 -2  +3
Хмельницька 0  -5 -2  +3 Донецька +1  -4 -2  +3
Чернівецька -1  -6 -2  +3 Луганська 0  -5 -2  +3
Тернопільська 0  -5 -2  +3 Крим +2  -3 +3  +8 
Вінницька 0  -5 -2  +3 Київ 0  -2 0  +2
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Підводні мисливці 
перестаралися

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

СУМНІВНА УДАЧА. Як повідомили нещодавно різні ЗМІ, під Чер-
касами, у Кременчуцькому водосховищі дайвери  виловили 140-кі-
лограмового сома. Це була вже стара рибина, яку підводні мисливці 
ледве завантажили в автомобіль. 

Численні поздоровлення рибалкам лунали з усіх боків. Однак чи 
гарну справу зробили ці хлопці, чи є їм чим гордитися?

На думку керівника обласної організації Всеукраїнського товари-
ства захисту природи Миколи Чорного, така риболовля — просто вар-
варство. Адже маточне поголів’я сомів у зимовий період концентру-
ється в ямах водойм, які не промерзають. Вони в цей час малорухо-
мі, спокійні. Щоб уберегти популяцію від винищування підводними ри-
балками, законом заборонено полювати на сомів у зимових ямах, за-
реєстрованих рибінспекцією. Але в інших місцях ловити цю рибу до-
зволяється. Як вважають природоохоронці, вбивати маткові особини  
— це варварство. Якщо в сітку чи ятер потрапляє рідкісна рибина, її 
необхідно відпускати. Мільйони ікринок з гіганта поповнили б рибні 
запаси водосховища. А поїдання м’яса 50—70-літнього сома, переко-
нані захисники природи, нікому здоров’я не додасть. 

Волейболісти 
змагалися на снігу

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЕКСТРИМ. У Шостці на Сумщині відбувся перший в історії України 
чемпіонат з волейболу на снігу. У змаганнях узяли участь 14 чоловічих 
та 7 жіночих команд-пар з Сум, Шостки, Києва, Одеси, Білої Церкви, 
Хмельницького, Харкова та інших міст.  У гострій і захопливій бороть-
бі перемогли представники столиці — Олена Борисенко й Ольга Дов-
гопол, Віталій Дідух та Андрій Голенко, які представлятимуть Украї-
ну на чемпіонаті Європи, що відбудеться на початку березня в Ав-
стрії. За словами голови Федерації волейболу України Михайла Мель-
ника, Шостка чудово справилася з обов’язками господаря всеукраїн-
ських змагань. Стадіон заводу «Зірка» мав достатній сніговий покрив, 
завдяки чому спортсмени продемонстрували свою майстерність.  
Незважаючи на молодість, цей вид спорту стає дедалі  популярнішим.  
Сміливці навіть стверджують, що волейбол на снігу може набути офі-
ційного статусу окремого виду  на Олімпіаді-2022.

На Закарпатті подовжили  
«масляний четвер» до суботи

Василь БЕДЗІР,  
«Урядовий кур’єр»

СМАЧНОГО! Тиждень угор-
ських страв — незвичайна ак-
ція, яка шість років тому від-
булася вперше, відтак щоро-
ку повторювалася, триватиме 
до 11 лютого. Організувала 
її Закарпатська угорська ту-
ристична рада, яка таким чи-
ном має на меті популяризу-
вати угорські традиційні стра-

ви місцевого населення серед 
туристів.

Гостей, які прибувають з інших 
регіонів України та з-за кордону, 
зацікавлюють  не лише асорти-
ментом традиційних угорських 
страв, а й зниженими цінами 
на них. Першого дня, у так зва-
ний «масний четвер» знижка на 
страви в усіх закладах громад-
ського харчування, які приєдна-
лися до  акації, становила 50 від-
сотків, в усі  наступні дні — 25. 

Загалом до Тижня угорських 
страв долучилися ресторани, 
сільські садиби, винні підвали, 
дегустаційні зали чотирьох ра-
йонів Закарпатської області — 
Ужгородського, Мукачівсько-
го, Виноградівського та Берегів-
ського. Загалом у 21 закладі гро-
мадського харчування можна 
спробувати все розмаїття угор-
ських страв зі значними зниж-
ками.  До слова, у західноєвро-
пейських країнах така акція теж 

проводиться і називається «мас-
ляний  четвер». Це останній чет-
вер перед Великим постом. За 
традицією, цього дня всі ласують 
пончиками,  припиняються всі ді-
єти. Закарпатці  розширили ча-
сові межі, тож у ці дні сподівають-
ся на чималий приплив гостей. 
Назви закладів, які беруть участь 
у акції, є добре відомими: їх по-
ширили через численні інтернет-
ресурси, тож будь-хто може про 
них дізнатися.

Мода на клітинку
ЩЕ ПАРТІЮ! Сімнадцятий міжнародний конкурс 
карикатур «Незалежність»   
був присвячений шахам

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

Ця гра розвиває стратегіч-
не мислення, брак яко-

го кожен з нас може спосте-
рігати на різних рівнях: від 
початкової школи до топ-
менеджменту і державного 
управління. Вона справді дає 
змогу розв’язувати складні 
завдання і продумувати кре-
ативні  ідеї. Хоч психологи 
часто рекомендують  шахи як 
банально ефективний спосіб 
поліпшити пам’ять. 

Утім, помилково вважати, 
що насолоджуватися за ша-
хівницею — прерогатива ли-
ше інтелектуалів від приро-
ди, а ось  істотно підвищити 
свій інтелект, граючи в шахи,  
можна. Зрештою,  в сучасно-
му  швидкоплинному рит-
мі займатися чимось чистим, 
не дотичним до іншої царини, 
майже неможливо, а симбіоз 
приємно дивує.  

Тож і в Асоціації україн-
ських карикатуристів,  ого-
лошуючи  ХVII Міжнарод-
ний конкурс карикатур «Не-
залежність», тему обрали за-
здалегідь виграшну — «Ша-
хи». 

З одного боку,  сама кари-
катура  — визнаний жанр 
графічного мистецтва, який 
дає змогу авторам сповна ви-
явити оригінальність і вина-
хідливість. З другого — давня 
гра зрозуміла і близька навіть 
тим, хто лише поверхово зна-
йомий з її правилами і не пе-
вен, що знає чинного чемпіо-
на світу. 

«У наш сповнений проблем 
і турбот час людям буває не 
до сміху. Тому можна ли-
ше підтримати проведення в 
Україні (одній з великих ша-
хових держав) міжнародно-
го   конкурсу карикатур, при-
свячених грі в шахи», — пе-
реконаний президент столич-
ної шахової федерації Павло 
Куфтирьов.

Справді,  навіть люди,  да-
лекі від шахів, визнають за 
ними авторитет гри мудрої 
й витонченої. А це не може 
не приваблювати  художни-
ків, зокрема й карикатурис-
тів. Адже карикатура не ли-

ше висміює — вона символі-
зує.  Мова карикатури зрозу-
міла без  перекладу, як шахо-
ві ходи. 

Загалом на конкурс надій-
шло 387 робіт від 121 мит-
ця із 30 країн. Конкурсні ро-
боти поставили журі  перед 
складним вибором. Авторо-

ві цих рядків також випала 
честь оцінювати доробок ка-
рикатуристів,  і це дає право 
наголосити: рівень робіт над-
звичайно високий, тож дяку-
ємо вам, майстри.  У підсумку 
переможців розподілили на 
дві групи. Перше місце серед 
вітчизняних карикатуристів 

посів Ігор Талалай з Чернів-
ців, друге — Сергій Семендя-
єв  з Бердянська, третє — Бо-
рис Матвєєв з Херсона. Са-
ме їхні роботи може оцінити й 
читач «Урядового кур’єра» на 
цій шпальті. 

Лауреатами конкурсу та-
кож стали Олександр Ду-
бовський (м. Дніпро), Віталій 
Левицький (м. Рівне), Геор-
гій Майоренко (м. Київ), Пав-
ло Шуляк (м. Рівне, Почесна 
грамота Національної спілки 
художників України). 

Перше та друге місця серед 
представників інших країн 
посіли двоє росіян  Олександр 
Шмідт та  Дмитро Кононов, 
третє — представник Китаю  
Ян Лі Дзен. Уже традиційно 
свою нагороду — Диплом іме-
ні Юрія Кособукіна  вручила 
родина майстра.   Їхній вибір 
— карикатура Валерія Мо-
мота з  Дніпра.

90 обраних робіт нині екс-
понують на виставці в торго-
вельно-розважальному  цен-
трі «Термінал» та у спеці-
альному каталозі. А ще з ни-
ми можна ознайомитися на 
сайті Асоціації українських 
карикатуристів за посила-
ням: http://cartoon.org.ua/
Katalog2017_sait.pdf. 

Шахи пережили тисячо-
ліття й увійшли в історію 
людства як Гра ігор. А чи уві-
йдуть в історію карикатури 
цього конкурсу, поки що не 
знає, та  дуже сподівається  
організатор голова правління 
Асоціації  карикатуристів 
Костянтин Казанчев. 

3 місце. Борис Матвєєв

2 місце. Сергій Семендяєв

Переможець конкурсу Ігор Талалай переконаний, що автор карикатури не стільки дає 
реалістичне зображення предмета, як демонструє своє ставлення до нього


