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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: 
«Путін завжди радіє,  

коли десь з’являються 
хоч ознаки політичної 
нестабільності. Саме 

нестабільність —  
це те, що він намагається 

створити скрізь,  
де панує демократія».  

План не суперечить 
добровільності

РЕФОРМА. 1164 — така кількість об’єднаних територіальних 
громад у перспективних планах 23 областей. Це ще не остаточ-
но, бо Закарпаття досі не має такого документа. У трьох облас-
тях територія покриття перспективними планами становить 21—
36%, а в більшості — 54—98%. Лише Рівненщина й Кіровоград-
щина забезпечили перспективні плани на 100% територій. 

«Важливо, щоб громади формувалися відповідно до перспек-
тивних планів. Це аж ніяк не заперечує добровільності об’єднання, 
а лише дає змогу нікого не залишити поза реформою і наближає 
громаду, створену за перспективним планом, до рівня спромож-
ної, — цитує першого заступника міністра регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ В’ячеслава Негоду прес-служба відомства. — 
Багато тих громад, які формувалися раніше без дотримання пер-
спективних планів, нині приєднують до себе нові, як це й перед-
бачали. Є й ті, хто об’єднався, але до спроможності там ще дале-
ко. Причина знову ж таки в тому, що не дослухалися і формували-
ся без урахування бачення перспективного плану. Це помилковий 
шлях. Ті, хто його пройшов, уже в цьому переконалися».

101,5%
становив, за даними Держстату, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у січні 
2018 року порівняно з груднем 2017-го

ВАРТО ЗНАТИ. Реорганізація структурних підрозділів 
Пенсійного фонду має поліпшити якість надання послуг 
людям похилого віку

Територіальні 
управління стануть 
агентськими пунктами 

Президент про суть політики Кремля, що полягає  
в нехтуванні міжнародним правом і підтримці  
ескалації у світі  
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ДЗЕРКАЛО СТАТИСТИКИ

Про пошук справи до душі та свій 
шлях до становлення успішного 
фермерського господарства «УК» 
розповів колишній боєць АТО батько 
п’ятьох дітей Микола Стецьків

ЖИТТЯ ПІСЛЯ АТО

Економіка  
України  
за 2017 рік 
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Дифтерія може спалахнути будь-коли?
БУДЬТЕ ПИЛЬНИМИ.  В Україні досить вакцин, щоб убезпечитися від цієї тяжкої хвороби  

Тетяна МОІСЕЄВА, 
«Урядовий кур’єр»

Не кажіть, що нас не застеріга-
ли. Рік тому лікарі стверджу-

вали: за такого  низького рівня 
вакцинації 2018-го на нас чекає 
спалах кору. Вже тоді почали ка-
зати й про загрозу набагато під-

ступнішої хвороби — дифтерії. 
«Чітко сказати, коли буде диф-

терія, не можна, але з огляду на 
низький рівень охоплення вак-
цинацією мусимо бути готовими 
до цього  в будь-який час. Якщо 
в разі кору  немає такого понят-
тя, як носійство  вірусу, і хворий 
має клінічні ознаки, за якими  йо-

го можна виявити та ізолювати, 
то в разі дифтерії існує носійство 
збудника, й це дуже ускладнює 
ситуацію», —  каже експерт МОЗ 
України за напрямом «Інфекцій-
ні хвороби» Федір Лапій.

Це означає, що людина, котра 
має досить міцний імунітет, може 
тривалий час бути носієм збудни-

ка й, маючи вигляд здорової, пере-
давати його.  Саме ця особливість 
ускладнює виявлення дифтерії. 

Вакцинація не може захистити 
від потрапляння збудника в ор-
ганізм,  але може запобігти згуб-
ній дії токсину на наш організм і 
зменшити тривалість перебуван-
ня збудника  в ньому. «Вакцина-

ція створює так званий антиток-
сичний імунітет. Препарат для 
щеплення  містить інактивова-
ний токсин збудника дифтерії, й  
антитіла в крові нейтралізують 
токсини,  які продукує збудник 
дифтерії, коли цей токсин 
потрапляє у кров», —  ка-
же Федір Лапій. 4
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Товариство з додатковою  
відповідальністю  

«Рожищенський сирзавод» 
(ідентифікаційний код 00444694) повідомляє, що за-
гальні збори учасників товариства відбудуться 16 бе-
резня 2018 року о 10:00 год за адресою:03037, м. Ки-
їв, вул. Зеленогірська, 8, каб. 206. 

Порядок денний: 1. Обрання Голови та секретаря 
загальних зборів. 2. Звіт директора Товариства про 
фінансово-господарську діяльність за 2016 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Про 
розподіл прибутку за 2016 рік.

Реєстрація учасників (їх представників) буде про-
водитись 16 березня 2018 року з 9-00 до 9-45 годи-
ни за місцем проведення зборів. Для участі у зборах 
учасникам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт); для представників – документ, що 
посвідчує особу та належним чином оформлену до-
віреність на право участі у зборах.

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає відповідачів: Свінцицького Кири-
ла Юрійовича та Біляка Владислава Миколайовича 
у цивільній справі за позовом заступника прокуро-
ра Житомирської області в інтересах держави в осо-
бі Головного управління Держгеокадастру в Жито-
мирській області до Реєстраційного сектору Єміль-
чинської РДА, Свінцицького Кирила Юрійовича, Бі-
ляка Владислава Миколайовича про визнання недій-
сним та скасування свідоцтва про право власності на 
земельну ділянку, та зобов’язання її повернути, в су-
дове засідання, яке відбудеться 21 лютого 2018 року 
о 10 годині 00 хвилин за адресою: Житомирська об-
ласть, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у відсутності Свінцицького Кирила Юрійови-
ча та Біляка Владислава Миколайовича за наявними 
в ній матеріалами.

Суддя В.А. Гресько

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Демченка Володимира Леонідовича, 
08.09.1973 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Труба-
ченка, 14/55) у підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні №22017011000000021 за ст. 
111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 27 лютого 2018 
року о 10.00 годині в приміщенні Деснянського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Мая-
ковського, 5-В, зал судових засідань №2, під голову-
ванням судді Броновицької О.В.

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

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Пан-
кова Миколи Олександровича, 02.12.1954 р.н., обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 
ч. 2, 437 ч. 2 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання викли-
кається Панков Микола Олександрович, 02.12.1954 ро-
ку народження, обвинувачений у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 
ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України, яке від-
будеться 23 лютого 2018 року о 09.30 год. у приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 10, під головуванням 
судді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження 
відносно Лісовської Валентини Володимирівни, 
27.12.1949 р.н., обвинуваченої у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання ви-
кликається Лісовська Валентина Володимирівна, 
27.12.1949 року народження, обвинувачена у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 27 лютого 
2018 року о 09.30 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
П.Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді Педен-
ко A.M.

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.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/506/2018 за обвинуваченням Кишинця 
О.О. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, згідно 
з Єдиним державним реєстром досудових розсліду-
вань за № 22014080000000045 від 17.06.2014 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться 
23.02.2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб.

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.

Суддя П.Л. Слободянюк

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:  організатори торгів:

Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11G12171- F11G12181
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

27.02.2018; 07.03.2018; 20.03.2018; 29.03.2018;
10.04.2018; 19.04.2018; 02.05.2018; 11.05.2018; 22.05.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукці-
ону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/33496-asset-sell-id-152680

Номер лота: F11G12191- F11G12197
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

27.02.2018; 07.03.2018; 20.03.2018; 29.03.2018;
10.04.2018; 19.04.2018; 02.05.2018; 11.05.2018; 22.05.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукці-
ону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/33518-asset-sell-id-152767

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

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Лип-
ка Миколу Сергійовича як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/7410/17 по обвинуваченню у вчиненні 
кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Покатілова О.Б., у підго-
товче судове засідання, що відбудеться 1 березня 2018 ро-
ку о 10.30 год. у приміщенні Корольовського районного су-
ду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 
1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Шановні абоненти!

З 20.02.2018 року ПрАТ «Датагруп» впроваджує но-

ві послуги «Віртуальний хмарний дата-центр» для корпо-

ративних замовників та «Віртуальний хмарний сервер» для 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, представ-

ників середнього та малого бізнесу. Детальну інформацію 

про послуги можна отримати на сайті www.datagroup.ua 

або smb.datagroup.ua.

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з розгля-
дом цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ЧАК» до Шинкаренко Лесі Андріївни про 
відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок до-
рожньо-транспортної пригоди, викликає як відповідачку 
Шинкаренко Лесю Андріївну, останнє відоме місце прожи-
вання: 02140, м. Київ, вул. Лариси Руденко, 3-А, кв. 13 в су-
дове засідання на 11 год. 30 хв. 16.02.2018 року, яке відбу-
деться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. П. Потє-
хіна, 14-а, каб. 38.

Суддя О.О. Колдіна

Втрачене свідоцтво  

аудитора на ім’я Шуляк  

Олени Олексіївни 

 серія А № 003675,  

видане 26.02.1999 р. 

вважати втраченим.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державно-
го нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який набрав чинності з 1 
січня 2017 р., зменшено періодичність та тривалість заходів державного нагляду (контро-
лю), розширено права суб’єктів господарювання, започатковано переорієнтацію держав-
ного нагляду (контролю) на запобігання порушенням вимог законодавства у сфері госпо-
дарської діяльності, передбачено створення та функціонування інтегрованої автоматизо-
ваної системи державного нагляду (контролю) для забезпечення доступу громадськості, 
суб’єктів господарювання, органів державної влади, органів місцевого самоврядування до 
відомостей про заходи державного нагляду (контролю).

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 квітня 2016 р. № 294 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 31, ст. 
1244), передбачено подальше реформування контрольно-наглядових органів.

Проблеми, які потребують розв’язання
Основними проблемами у сфері державного нагляду (контролю) є:
неоптимізований обсяг контрольно-наглядових функцій органів державного нагляду 

(контролю) із здійснення заходів державного нагляду (контролю) певних видів господар-
ської діяльності, що призводить до дублювання повноважень таких органів та подвійного 
навантаження на суб’єктів господарювання;

спрямованість діяльності органів державного нагляду (контролю) на виявлення пору-
шень та застосування санкцій, а не на запобігання правопорушенням;

неузгодженість норм законодавчих актів щодо здійснення державного нагляду (контр-
олю) у сфері господарської діяльності з положеннями Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

відсутність системи проведення оцінки ефективності державного нагляду (контролю);
відсутність ефективного механізму притягнення до відповідальності посадових (служ-

бових) осіб, уповноважених на здійснення державного нагляду (контролю), та компенса-
ції суб’єктам господарювання шкоди, завданої внаслідок неправомірних та/або протиправ-
них дій таких осіб;

відсутність єдиного підходу щодо вжиття заходів реагування на правопорушення, які 
встановлені за результатами проведених заходів державного нагляду (контролю), і неви-
значеність критеріїв вжиття заходів  реагування за адміністративним рішенням органу дер-
жавного нагляду (контролю) та обставин, за яких заходи реагування повинні вживатися ви-
ключно за рішенням суду на підставі звернення органу, повноваження якого встановле-
но законом.

Мета та строки реалізації Стратегії
Реалізація Стратегії здійснюється двома етапами.
Метою реалізації Стратегії є:
на першому етапі (три роки) — забезпечення переорієнтації системи державного на-

гляду (контролю) з домінуючої на сьогодні карально-репресивної на превентивну і ризик-
орієнтовану, визначення базових засад модернізації та удосконалення системи державно-
го нагляду (контролю);

на другому етапі (два роки) — забезпечення створення системи державного нагляду 
(контролю), яка сприяє створенню сприятливого середовища для провадження господар-
ської діяльності, розвитку малого і середнього підприємництва, залученню інвестицій, за-
безпечує уникнення або спотворення конкуренції на внутрішньому ринку, збалансовано за-
хищає інтереси громадян, суб’єктів господарювання та держави.

Напрями реалізації Стратегії
Напрямами реалізації Стратегії є:
удосконалення нормативно-правової бази у сфері державного нагляду (контролю) з до-

триманням кращих практик, викладених у рішеннях та регламентах ЄС;
запровадження ризик-орієнтованого підходу до здійснення заходів державного нагля-

ду (контролю) в усіх сферах;
перегляд, упорядкування та регламентування контрольних функцій;
переорієнтованість державного нагляду (контролю) на запобігання порушенням вимог 

законодавства у сфері господарської діяльності;
підвищення відповідальності посадових (службових) осіб, уповноважених на здійснен-

ня державного нагляду (контролю);
підвищення професійної компетентності посадових (службових) осіб, уповноважених на 

здійснення державного нагляду (контролю).
Реалізація Стратегії здійснюється шляхом затвердження Кабінетом Міністрів України та 

організації виконання відповідними органами програми реформування системи державно-
го нагляду (контролю), передбаченої Законом України «Про тимчасові особливості здій-
снення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», у ви-
значені строки.

Шляхи і способи розв’язання проблеми
На першому етапі реалізації Стратегії передбачається:
запровадження ризик-орієнтованого підходу до здійснення заходів державного нагля-

ду (контролю) в усіх сферах.
Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері госпо-

дарської діяльності» запроваджено ризик-орієнтований підхід у сферах, на які поширю-
ється дія Закону.

Разом з тим не у всіх сферах державного нагляду (контролю) встановлено критерії оцін-
ки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначено періодичність 
проведення планових заходів державного нагляду (контролю), зокрема у сфері реклами, 
сфері біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час ство-
рення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів, ви-
давничій сфері, сфері кінематографії, сфері провадження господарської діяльності з ім-
порту лікарських засобів.

Необхідно запровадити ризик-орієнтований підхід до здійснення державного нагляду 
(контролю) в усіх сферах, у яких здійснюється державний нагляд (контроль), розробити та 
затвердити критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та ви-
значити періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

У сферах, на які поширюється дія Закону України «Про основні засади державного на-
гляду (контролю) у сфері господарської діяльності», необхідно провести перегляд крите-
ріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та періодичності про-
ведення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням вимог Методики 
розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагля-
ду (контролю), та Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за ре-
зультатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 (Офіцій-
ний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3045);

забезпечення упорядкування та регламентування контрольних функцій.
На сьогодні у деяких сферах державного нагляду (контролю) існує дублювання повно-

важень органів державного нагляду (контролю), що призводить до здійснення подвійно-
го, проте не завжди ефективного контролю з боку органів державного нагляду (контролю).

Так, дублюються повноваження органів державного нагляду (контролю) у природоохо-
ронній сфері, у сфері використання та відтворення водних живих ресурсів, використання, 
відтворення лісу, ведення мисливського господарства і полювання тощо.

Необхідно провести перегляд всіх контрольних функцій органів державного нагляду 
(контролю) з метою упорядкування, скорочення та усунення дублювання таких функцій;

переорієнтування державного нагляду (контролю) на запобігання порушенням вимог за-
конодавства у сфері господарської діяльності.

Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері госпо-
дарської діяльності» встановлено норму, відповідно до якої у разі виконання в повному 
обсязі та у встановлений строк розпорядчого документа про усунення порушень, виявле-
них під час здійснення заходу державного нагляду (контролю), фінансові та адміністра-
тивні санкції, заходи реагування до суб’єкта господарювання, його посадових осіб не за-
стосовуються.

Зазначена норма не є обов’язковою для органів державного нагляду (контролю), що 
здійснюють державний нагляд (контроль) у порядку, встановленому Законом України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», з ура-
хуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними до-
говорами.

Необхідно удосконалити систему державного нагляду (контролю) щодо запобігання 
правопорушенням у сфері господарської діяльності в частині:

приведення актів законодавства, які визначають повноваження органів державного на-
гляду (контролю) в окремих сферах господарської діяльності, у відповідність з вимога-
ми Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господар-
ської діяльності»;

запровадити в усіх сферах, у яких здійснюється державний нагляд (контроль), поло-
ження щодо незастосування фінансових та адміністративних санкцій, заходів реагування 
до суб’єкта господарювання у разі виконання ним в повному обсязі та у встановлений строк 
розпорядчого документа про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу дер-
жавного нагляду (контролю);

організації надання органами державного нагляду (контролю) консультаційної підтрим-
ки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного нагляду (контролю);

запровадження проведення за письмовим зверненням суб’єкта господарювання аналі-
зу стану дотримання таким суб’єктом вимог законодавства у відповідній сфері та надання 

йому рекомендацій щодо запобігання порушенням вимог законодавства у відповідній сфе-
рі без застосування санкцій;

здійснення перегляду, систематизації та удосконалення актів законодавства, які визна-
чають повноваження органів державного нагляду (контролю) в окремих сферах господар-
ської діяльності, з питань вжиття заходів реагування щодо виявлення порушення в частині:

- обмеження надмірно широких дискреційних повноважень посадових осіб органів дер-
жавного нагляду (контролю) щодо вжиття заходів реагування під час здійснення держав-
ного нагляду (контролю);

- узгодження заходів реагування та способів їх вжиття (в адміністративному чи судовому 
порядку) з тяжкістю виявлених порушень та пов’язаними з ними ризиками;

- уніфікації процедур вжиття заходів реагування на подібні правопорушення у різних 
сферах провадження господарської діяльності;

- усунення дублювання застосування санкцій за одні і ті ж порушення різними органами 
державного нагляду (контролю);

- встановлення порядку накладення фінансових санкцій на суб’єктів господарювання за 
виявлені порушення;

запровадження уніфікованої та дієвої процедури оскарження розпорядчих документів 
та рішень щодо застосування санкцій, які приймаються посадовими особами органів дер-
жавного нагляду (контролю).

Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері госпо-
дарської діяльності» встановлено право суб’єкта господарювання звертатися щодо оскар-
ження рішень органів державного нагляду (контролю) до відповідного центрального орга-
ну виконавчої влади або суду.

Необхідно проаналізувати спеціальні закони щодо наявності в них аналогічних норм, а 
також запровадити уніфіковану та дієву процедуру оскарження розпорядчих документів та 
рішень щодо застосування санкцій, які приймаються посадовими особами органів держав-
ного нагляду (контролю);

встановлення персональної відповідальності посадових (службових) осіб, уповноваже-
них на здійснення державного нагляду (контролю), за прийняття неправомірних та/або про-
типравних рішень, незаконність яких підтверджена рішеннями суду, що набрали законної 
сили, а також механізму відшкодування шкоди, завданої суб’єкту господарювання внаслі-
док неправомірних та/або протиправних дій таких осіб;

скорочення кількості органів державного нагляду (контролю) і чисельності їх праців-
ників.

Державний нагляд (контроль) у природоохоронній сфері на сьогодні здійснюють, зо-
крема, Держекоінспекція, Держгеонадра, Держлісагентство, Держгеокадастр, Держриба-
гентство, Держпродспоживслужба.

Утворення єдиного органу державного нагляду (контролю) в сфері охорони навколиш-
нього природного середовища та передача йому всіх функцій із здійснення контролю у цій 
сфері дасть змогу скоротити кількість органів державного нагляду (контролю) і чисель-
ність їх працівників;

створення системи проведення оцінки ефективності державного нагляду (контролю).
На сьогодні відсутня система проведення оцінки ефективності державного нагляду 

(контролю).
Так, за даними ДФС, за результатами її діяльності протягом 2016 року судових рішень, 

прийнятих на користь платників податків, майже в 2 рази більше, ніж судових рішень, при-
йнятих на користь органів ДФС. В той же час за результатами діяльності ДФС сума надхо-
джень до бюджету за 2016 рік становить понад 3,4 млрд. гривень.

Необхідно створити систему проведення оцінки ефективності державного нагляду 
(контролю) з використанням встановлених органами державного нагляду (контролю) нор-
мативів оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного на-
гляду (контролю), та проведення оцінювання діяльності таких осіб за встановленою мето-
дикою, що дасть змогу своєчасно проводити аналіз діяльності органів державного нагляду 
(контролю) та вживати заходів до їх оптимізації.

На другому етапі реалізації Стратегії передбачається:
проведення оцінки ефективності здійснення державного нагляду (контролю) та рефор-

мування системи державного нагляду (контролю) за участю громадськості;
створення за результатами проведеної оцінки сучасної європейської моделі державно-

го нагляду (контролю) шляхом:
- оптимізації кількості сфер і органів державного нагляду (контролю), позбавлення 

функцій із здійснення контролю міністерств;
- гармонізація законодавства у сфері державного нагляду (контролю) з європейським 

законодавством.
Очікувані результати

Реалізація Стратегії сприятиме створенню системи державного нагляду (контролю), яка 
збалансовано захищатиме інтереси громадян, суб’єктів господарювання та держави.

В Шевченківському районному суді м. Києва 
27.02.2018 року о 12.00 год. відбудеться судовий 
розгляд кримінального провадження відносно Хожа-
інової Оксани Василівни, яка обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається Хожаінова Окса-
на Василівна.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Лінник О.П.

Повістка 
11-кп/778/1317/17

Апеляційний суд Запорізької області викликає Фо-
менко Ганну Миколаївну, як обвинувачену на 10.00 
год. 01.03.2018 р. за адресою: пр. Соборний, буд. 
162, м. Запоріжжя, за апеляційними скаргами пред-
ставника потерпілої Волошиної Н.М. та прокурора на 
вирок Веселівського районного суду Запорізької об-
ласті від 21.04.2017 року. Обов’язок – надати пас-
порт. Поважні причини неприбуття на виклик суду 
вказані в ст. 138 КПКУ, наслідки неприбуття – в ст.ст. 
139, 323, 324, 325, 326, 327 КПКУ.

Суддя Ю.О. Гріпас

Втрачені свідоцтва 

про реєстрацію машин ЕА №030013, ЕА №026289, 

ЕА №026294, ЕА №026299, ІС №015492, ІС №015493 

та номерні знаки 57394АА, 57370АА, 57375АА, 

57380АА, 50013АА, 59828АА, вважати недійсними.

Повістка 
11-кп/778/348/18

Апеляційний суд Запорізької області викликає Мор-
гуна Олега Валерійовича, як обвинуваченого на 12.00 
годину 13.03.2018 р. за адресою: пр. Соборний, буд. 
162, м. Запоріжжя, за апеляційною скаргою адвока-
та Гайтан К.О. на вирок Приазовського районного су-
ду Запорізької області від 23.08.2017 р. Обов’язок – 
надати паспорт. Поважні причини неприбуття на ви-
клик суду вказані в ст. 138 КПКУ, наслідки неприбут-
тя – в ст.ст. 139, 323, 324, 325, 326, 327 КПКУ.

Суддя Ю.О. Гріпас
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В провадженні Вишгородського районного суду Київської області перебуває цивільна справа за позовом 
Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області до Селецького Володимира Оле-
говича, Селецької Ганни Миколаївни, Селецького Олександра Олеговича, Кудрявцева Бориса Васильовича, 
Українець Наталії Зіновіївни, Ясана Віталія Костянтиновича, Торгонського Ігоря Михайловича, Біндарєвої 
Тамари Оттовни, Сіденко Світлани Олександрівни, Бедхароєва Гелані Магометовича, Юркіна Андрія Валері-
йовича, Шваба Віктора Валентиновича, Яремчук Ірини Іванівни, Крилової Олени Костянтинівни, Торгонсько-
го Сергія Михайловича, Лебедєва Михайла Анатолійовича, Даневича Валентина Володимировича, Миненко 
Ніни Веніамінівни, Миненка Олександра Миколайовича, Климюка Сергія Яковича, Шевченко Ольги Павлів-
ни, Кобець Марії Вікторівни, Захарківа Тараса Дмитровича, Скальчук Ірини Анатоліївни, Чухрая Сергія Олек-
сандровича, Федорченко Тетяни Костянтинівни, Ельбома Олександра Михайловича, Польчака Олександра 
Сергійовича, Оскогриб Олени Іванівни, Бовсуновської Анни Михайлівни, Тимошенко Інни Юріївни, Зайченка 
Максима Сергійовича, Колісника Володимира Георгійовича, Гоша Оксани Іванівни, Мкртчяна Артема Арм-
наковича, Кременскової Інни Сергіївни, Зайченко Катерини Сергіївни, Новоселецької Тетяни Петрівни, Мак-
симової Ольги Миколаївни, Стецик Марини Миколаївни, Гапоненко Катерини Анатоліївни, Семенюк Оксани 
Василівни, Тимошенка Ігоря Анатолійовича, Сінічкіної Лани Володимирівни, Чістюхіна Олексія Олександро-
вича, Продан Олени Юріївни, Головного управління Держгеокадастру в Київській області, Державного ре-
єстратора Старопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області Найдьонишева-Буре-
нок Юлії Петрівни, Чуб Марії Вікторівни, Стецика Володимира Орестовича, Зайченко Ірини Григорівни, Зай-
ченко Валерії Матвіївни, Ошовської Людмили Василівни, Головного територіального управління юстиції у 
Київській області, третя особа: Міністерство юстиції України, про скасування свідоцтва про право власності 
та повернення майна з чужого незаконного володіння.

Судове засідання відбудеться 20 лютого 2018 року о 14 годині 20 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул. 
Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачів та третіх осіб без поважних причин справа буде розглянута за їхньої відсут-
ності.

Суддя М.Б. Баличева

ТОВ «МОСАВТОДОР УКРАЇНА», 
код ЄДРПОУ 37700213 (надалі – «Товариство») цим по-
відомляє Учасників Товариства про проведення Позачер-
гових Загальних зборів Учасників Товариства (надалі – 
«Збори»), які скликаються Директором Товариства у від-
повідності до ст. 61 Закону України «Про господарські 
товариства», а також ст. 8.6. Статуту Товариства.

Збори будуть проведені 23 березня 2018 року о 10.00 
годині за київським часом, за адресою: Україна, 01054, 
м. Київ, вул. Ярославів Вал, 23 «А», 2 пов. Реєстрація 
Учасників проводитиметься з 09.00 до 09.45 години за 
київським часом, за місцем проведення Зборів. Для ре-
єстрації участі Учасники повинні пред’явити документи, 
що підтверджують їх право на участь у Зборах і голосу-
ванні з питань Порядку денного.

Порядок денний Зборів:
1. Звільнення діючого Директора Товариства;
2. Призначення нового Директора Товариства;
3. Призначення особи, відповідальної за організацію 

державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, 
відображених у державних реєстрах, у зв’язку зі звіль-
ненням Директора Товариства.

Матеріали, що стосуються пунктів Порядку денного, 
будуть надаватися за наступною адресою: 01054, м. Ки-
їв, вул. Ярославів Вал, 23 «А», 2 пов.

У зв’язку з тим, що одним із пунктів Порядку денно-
го є звільнення діючого Директора Товариства, просимо 
Учасників надати за місцем проведення Зборів кандида-
туру на посаду нового Директора Товариства в письмо-
вій формі до 1 березня 2018 року.

В Ірпінський міський суд Київської облас-
ті на 28.03.2018 р. об 11 год. 30 хв. (справа  
№ 367/3339/17), викликаються: Ірпінський міський 
відділ ВДВС ГТУЮ в Київській області, Приватне під-
приємство «СП «Юстиція», Відділ державної реє-
страції виконавчого комітету Ірпінської міської ра-
ди, Базака Анатолій Леонідович, Приватний нотарі-
ус Ірпінського міського нотаріального округу Київ-
ської області Нечипоренко Олександр Вікторович, 
Капітула Сергій Анатолійович по цивільній справі за 
позовом Бікбулатової Анни Миколаївни про визна-
ння прилюдних торгів недійсними, визнання недій-
сними свідоцтва приватного нотаріуса і застосуван-
ня реституції.

В разі неявки представника Ірпінського міського 
відділу ВДВС ГТУЮ в Київській області, представника 
Приватного підприємства «СП «Юстиція», представ-
ника Відділу державної реєстрації виконавчого комі-
тету Ірпінської міської ради, Базака Анатолія Леоні-
довича, Приватного нотаріуса Ірпінського міського 
нотаріального округу Київської області Нечипорен-
ка Олександра Вікторовича, Капітула Сергія Анатолі-
йовича (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), 
справа буде розглядатися в їхню відсутність.

Суддя Л.П. Саранюк
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Шаблієнко 
Ірину Володимирівну як обвинувачену в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/15327/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Шаблієнко Ірини Володимирівни за ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 1 березня 2018 року о 10.30 
годині.

Суддя О.М. Попова

Втрачене свідоцтво 

про право на спадщину на земельну ділян-

ку площею 0,059 гектарів, кадастровий номер 

3221888800:37:103:0109, розташовану на території 

Хотянівської сільської ради Вишгородського району 

Київської обл. спадкова справа № 175/2013, зареє-

стровано в реєстрі за № 7-48, видане на ім’я Золота-

рьової Ірини Валеріївни, 

вважати недійсним.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Коротен-
ка Романа Івановича, як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/8743/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному провадженні 
стосовно Коротенка Романа Івановича за ч. 1 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 
1 березня 2018 року об 11.00 год.

Суддя О.М. Попова

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Солодуна Дениса Сергійовича в кримінальному 
провадженні № 296/10034/17 по обвинуваченню у 
вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 
258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Покатілова О.Б.  у підготовче судове засідання, що 
відбудеться 28 лютого 2018 року о 14.00 год. у при-
міщенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
№ 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

В Шевченківському районному суді м. Києва 
28.02.2018 року о 09.00 год. відбудеться судовий 
розгляд кримінального провадження відносно Шу-
кальського Валентина Володимировича, який обви-
нувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається Шукальський Ва-
лентин Володимирович. У разі неявки обвинувачено-
го до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя Лінник О.П.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Луценка Олександра Олександровича в кри-
мінальному провадженні № 296/10026/17 по обвину-
ваченню у вчиненні кримінального правопорушення 
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голо-
вуванням судді Покатілова О.Б. у підготовче судове  
засідання, що відбудеться 28 лютого 2018 року о 
10.00 год. у приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Викликається обвинувачений Соколов Денис Сер-

гійович, 28.12.1986 р.н., до Печерського районного 

суду м. Києва 26 лютого 2018 року на 09.30 год. за 

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

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

данні з розгляду кримінального провадження за об-

винуваченням Соколова Д.С. за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 

115 КК України.

Суддя С. І. Смик

Повістка про виклик підозрюваного 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-я Садова, 28, відповідно до вимог ст.ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання, яке відбудеться 28.02.2018 року о 15 годи-
ні 00 хвилин у залі судових засідань №130 Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засі-
данні як обвинувачений.

Суддя Попревич В.М.
Корольовський районний суд м. Житомира викли-

кає Жогу Артема Володимировича, 18.01.1975 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні 
№ 296/10028/17, 1кп/296/616/17 по обвинуваченню 
у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 
258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Аксьонова В.Є.  в підготовче судове засідання, що 
відбудеться 28 лютого 2018 р. о 09 год. 30 хв. у при-
міщенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
2-К (106).

Явка обвинувачених в судове засідання 
обов’язкова.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Че-
пурну Наталію Олександрівну, як відповідачку по ци-
вільній справі № 2/756/1614/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Банк Форум» до Че-
пурної Наталії Олександрівни про стягнення курсової 
різниці, у судове засідання на 12 березня 2018 р. об 
11 год. 00 хв.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27, 
суддя Луценко О.М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини 
неявки в судове засідання, справа буде розглянута за 
вашої відсутності за наявними в ній доказами відпо-
відно до ст. 169 ЦПК України.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Карпенка Анатолія Леонідови-
ча по цивільній справі 408/5190/17-ц за позовною за-
явою ТОВ «Порше Мобіліті» про стягнення заборго-
ваності, слухання справи відбудеться 27 лютого 2018 
року о 16.30 годині в приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін, вони вважаються повідомленими про час та міс-
це слухання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 

відповідача Коваленка Сергія Григоровича в судове 

засідання, що призначено на 1 березня 2018 року о 

09 годині 30 хвилин по цивільній справі за позовом 

Матус Світлани Василівни до Коваленка Сергія Гри-

горовича про стягнення аліментів (зал № 35, пр. Ма-

яковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О.В. Лісовська

ОГОЛОШЕННЯ   
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів (майна)  

та основних засобів АКБ «Новий» 

Номер лота F03G11578, F03G11579, F03G11580, F03G11581
Короткий 
опис акти-
вів (майна) 
в лоті

F03G11578 - Земельна ділянка 0,25 га для будівництва і обслуговуван-
ня житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ді-
лянка), що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., Солонян-
ський р-н, с. Кам’яне, вул.Петровського, ділянка, 80 (кадастровий № 
1225081500:08:001:0061); F03G11579 — Земельна ділянка для індиві-
дуального садівництва 0,18 га, що розташована за адресою: Київська 
обл., Броварський р-н, с. Зазим’я (кадастровий  
№ 3221282800:06:010:0087); F03G11580 - Нежитлове приміщення, за-
гальною площею 519 кв.м., що розташоване за адресою: м. Дніпро, 
вул. Інженерна, 7А, блок літ.О’-3, О’-2, прим.12; F03G11581 - Нежиле 
приміщення, з основними засобами, що розташоване за адресою: Дні-
пропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдності  
(вул. Радянська), буд.164, а саме: нежиле приміщення, що складає 2/5 
частини від нежитлової будівлі загальною площею 509,1 кв.м. та осно-
вні засоби у кількості 96 одиниць, згідно з переліком, що додається

Детальна 
інформа-
ція щодо 
лотів

F03G11578 - http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/
nezhitlova/172237/index.php?lang=ru
F03G11579 - http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/
nezhitlova/172238/index.php?lang=ru
F03G11580 - http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/
nezhitlova/172310/index.php?lang=ru
F03G11581 - http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/
nezhitlova/172311/index.php?lang=ru 

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціо-
ну: www.prozorro.sale. Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аук-
ціону 20.02.2018 р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 
точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по 
кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального судового  
провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження № 415/7339/15-к, стосовно Галімуліна Володимира Юрійовича, 5 
липня 1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 
258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, яке здійснюється за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Обвинувачений Галімулін Володимир Юрійович, зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, місто Привілля, вул. Чапаєва, буд. 6.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської об-
ласті викликає Галімуліна Володимира Юрійовича на судовий розгляд, який відбудеть-
ся 12 березня 2018 року о 13.00 годині в залі судових засідань Лисичанського місько-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38.

Кримінальне провадження буде розглядатися колегією суддів у складі: головуючого 
судді Старікової М.М., суддів Березіна А.Г., Фастовця В.М.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Моісеєнко Тетяни Іллівни, 06.03.1953 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання викликається Моісеєнко Те-
тяна Іллівна, 06.03.1953 року народження, обвинувачена у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 26 лютого 2018 року о 09.30 год. у приміщенні Солом’янського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 5, під голову-
ванням судді Захарової А.С.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченої в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження відносно Євдокимова Ігоря В’ячеславовича, 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання викликається Євдоки-
мов Ігор В’ячеславович, 15.10.1979 року народження, обвинувачений у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 27 лютого 2018 року о 09.40 год. у приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
П.Шутова, 1, каб. 6, під головуванням судді Агафонова С.А.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

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

Обвинувачений Гречка Василій Іванович, 02.08.1981 року народження, за-
реєстрований за адресою: Луганська область, Біловодський район, с. Ново-
спасівка, вул. Шевченка, 15, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Украї-
ни викликається в судове засідання в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 9 березня 2018 року в примі-
щенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі у розгляді спра-
ви як обвинувачений.

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

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

Суддя Є.О. Соболєв

Луцький міськрайонний суд Волинської області розгля-
дає кримінальне провадження №161/19656/17 за обвинува-
ченням Гережуна О.В. за ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 295, ч. 1 ст. 436 КК України за відсутності 
обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціального судово-
го провадження. Гережун Олександр Вікторович, 07.01.1996 
року народження, зареєстрований за адресою: Волинська 
область, м. Луцьк, вул. Привокзальна, буд. 13а, кв. 96, у по-
рядку ч. 8 ст. 135 КПК України, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК 
України, викликається 15 березня 2018 року о 14 год. 00 хв. 
у приміщення Луцького міськрайонного суду Волинської об-
ласті за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Конякі-
на, 3, каб. №403, для участі в підготовчому судовому засі-
данні в статусі обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 22015030000000022 від 16.02.2015 р. за ч. 2 ст. 109, 
ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 295, ч. 1 ст. 436 
КК України.

З моменту опублікування повістки про виклик, обвинува-
чений вважається належним чином повідомленим з її зміс-
том.

Суддя Ковальчук В.О.

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Богатиренка Сергія Васильовича, 
07.10.1978 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Севастополь, просп. Пере-
моги, 49, кв. 22), у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться о 13 год. 45 хв. 28 лютого 2018 року. 
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковсько-
го, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С.В.

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

Голосіївський районний суд м. Києва викликає від-
повідача – Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Автотехнікс Україна» у судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Немеша Олександра Вікто-
ровича до Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Автотехнікс Україна» про визнання договору фі-
нансового лізингу недійсним. Остання відома адреса 
місцезнаходження відповідача – м. Київ, вул. Німан-
ська, буд. 10 «А», офіс 29.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, буд. 14-а, каб. № 31 – 27 березня 2018 року о 
15.00 год.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без участі відповідача.

Суддя А.В. Новак

Шевченківський районний суд м. Чернівці ви-
кликає Шпартак Альону Валеріївну, 24.12.1987 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання: 
Рівненська область, м. Дубно, вулиця Сурмічі, 80, 
33010, у судове засідання по цивільній справі за по-
зовною заявою Булат Юлії Валентинівни до Шпартак 
Альони Валеріївни про стягнення витрат за утриман-
ня спільного майна на 09.00 годину 26 лютого 2018 
року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 
4, кабінет № 12. До зазначеної дати суд пропонує від-
повідачці надати заперечення на позов та докази на 
їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик, від-
повідачка вважається повідомленою про час і місце 
розгляду справи. У разі неявки відповідачки Шпар-
так Альони Валеріївни в судове засідання, справа бу-
де розглянута в її відсутність.

Суддя О.В. Семенко
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -4    -9 +1  -4 Черкаська -3  -8 +2  -3
Житомирська -5  -10 0  -5 Кіровоградська -3  -8 +2  -3
Чернігівська -4    -9 0  -5 Полтавська -4  -9 +2  -3
Сумська -4    -9 0  -5 Дніпропетровська -1  -6 +2  -3
Закарпатська 0    -5 0  +5 Одеська 0  -5 0  +5
Рівненська -5  -10 0  -5 Миколаївська 0  -5 0  +5
Львівська -4    -9 +2  -3 Херсонська 0  -5 0  +5
Івано-Франківська -4    -9 +2  -3 Запорізька 0  -5 0  +5
Волинська -5  -10 0  -5 Харківська -2  -7 -2  +3
Хмельницька -4    -9 +1  -4 Донецька 0  -5 -2  +3
Чернівецька -4    -9 +2  -3 Луганська 0  -5 -2  +3
Тернопільська -4    -9 +2  -3 Крим +2  -3 +4  +9
Вінницька -4    -9 +2  -3 Київ -5  -7 -1   -3
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Тепер у Решетилівці 
можна й чемпіонати 
проводити

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

НОВІ ОБ’ЄКТИ. У Решетилівці Полтавської області на тери-
торії професійного аграрного ліцею імені Боровенського від-
крили сучасний спортивний майданчик зі штучним покриттям, 
призначений для гри у міні-футбол. Його загальна площа — 
майже 1500 квадратних метрів. На стадіоні є трибуна для гля-
дачів на 216 місць, прожектори дають змогу проводити трену-
вання і змагання й у вечірній час. Футбольне поле — продо-
вження масштабного будівництва навколо ліцею, що розпоча-
лося з реконструкції спортивного комплексу, який відкрили то-
рік улітку. 

— Розвиток спорту в області — це крок до здорової нації в 
майбутньому. Нині 62 відсотки дітей не відвідують уроків фіз-
культури, і це дуже поганий показник. Наше завдання — зміню-
вати його, — сказав на церемонії голова Полтавської облдерж-
адміністрації Валерій Головко. 

Високоякісне покриття та облаштування поля підійде навіть 
для проведення чемпіонатів. Цей майданчик один з небагатьох 
у країні і єдиний на Полтавщині. На його облаштування пішло 
лише кілька місяців. Будівництво розпочали наприкінці листо-
пада 2017-го, а сьогодні на ньому вже грають у міні-футбол. 

Важливо, що доступ на стадіон вільний, там можуть підтри-
мувати свою фізичну форму й дорослі. А наступного року біля 
стадіону облаштують ще й відповідний майданчик для занять 
екстремальними видами спорту, зокрема скейтбордингом.

Кіно про крадіїв з погонею
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ПРИГОДА. Зайчики, лисич-
ки та інші мешканці вінницько-
го лісу днями були вражені на-
хабністю кількох двоногих іс-
тот, які серед ночі заходилися 
руйнувати їхній дім. Таку зухва-
лість сорока не стерпіла і дала 
знати кому слід. Коли добрі дяді 
взяли в свої руки сценарій ди-
кунів, то миттю стали кумедни-
ми персонажами справжнього 
кіно — з погонею і пострілами.

За словами начальника  
Погребищенського відділен-

ня поліції Володимира Гаври-
ша, близько п’ятої   ранку на-
дійшло повідомлення, що в лі-
сі біля села Сніжна невідомі 
незаконно вирубують дере-
ва. На місце злочину прибули 
слідчо-оперативна група по-
ліції та група реагування па-
трульної поліції. Четверо зло-
вмисників, які різали дерева, 
кинулися тікати мікроавтобу-
сом Mercedes Sprinter. Кілька 
мобільних груп поліції почали 
їх переслідувати. Втікачі до-
рогою викидали з автомобіля 
пилки та інші інструменти, які 
мали б стати речовими дока-

зами їхнього злочину, а також 
дубові колоди, що були в ку-
зові автомобіля. Після майже 
50-кілометрової погоні двох 
зловмисників вдалося затри-
мати в селі Гайворон Київ-
ської області. Вони виявилися 
жителями Рівненської облас-
ті. Місце перебування двох їх-
ніх спільників встановлюють.

«Незаконне вирубування 
саме на цьому лісовому маси-
ві, віддаленому від райцентру 
на понад 30 кілометрів, тра-
плялося і раніше. Звичайно, 
крадії брали найціннішу час-
тину 80-річних дубів. Кубо-

метр такої деревини на чор-
ному ринку коштує приблиз-
но тисячу євро. А дубових ко-
лод було заготовлено 11, тоб-
то приблизно три куби», — 
зазначив керівник Погреби-
щенського райагролісу Олек-
сандр Килівник.

Слідче відділення поліції 
відкрило кримінальне прова-
дження за ч. 2 ст. 246 ККУ 
(незаконне вирубування лі-
су). Правопорушникам за-
грожує позбавлення волі або 
штраф. А це вагомі аргумен-
ти, щоб відмовитися привози-
ти в ліс кіно.
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Усе найкраще — дітям і молоді
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ОНОВЛЕНА ДОНЕЧЧИ-
НА. У житті представників мо-
лодшого покоління міста По-
кровська на Донеччині не-
щодавно відбулися помітні 
події. По-перше, тут відкри-
ли Інноваційний центр розви-
тку для молоді та дітей Junior 
Trackers. А, по-друге, мале-
ча й батьки відзначили ново-
сілля у дошкільному навчаль-
ному закладі №5 «Вербонь-
ка», що почав працювати піс-
ля значних реконструкції та 
оновлення. 

Молодіжний центр розви-
тку стане улюбленим місцем 
зустрічі молоді й своєрідною 
творчою лабораторією. Тут 
проводитимуть різноманітні 
тренінги й інші пізнавальні за-
ходи. Це просторе приміщен-
ня, де колись був клуб, відте-
пер стало осередком місцевої 
організації скаутів. А навесні 
роботи з облаштування цен-

тру продовжать, бо є намір 
упорядкувати довколишню 
територію, створивши ігровий 
майданчик, літню сцену, аль-
танки. 

Немов нова копійка дитя-
чий садочок «Вербонька», 
адже під час капітального 
ремонту тут замінили вікна, 
полагодили дах, пофарбува-
ли фасад, утеплили і пере-

планували приміщення. Сво-
го часу в садочку була лише 
одна група, музична зала і 
підсобні приміщення, які не 
відповідали санітарним нор-
мам. Нині у розпоряджен-
ні малюків дві нові просторі 
кімнати, кухня й інші примі-
щення. 

«Усе це обладнано новою 
сучасною технікою і зруч-

ними меблями. Так створе-
но сприятливі умови для мо-
лоді й дітей, що є частиною 
нашої спільної мети — по-
вернути Донеччину в єди-
ний український простір», — 
зазначив голова Донецької 
обласної державної адміні-
страції Павло Жебрівський, 
який взяв участь у відкрит-
ті закладів.

Креатив із любов’ю 
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

АРТ-ТЕРАПІЯ. Рівнянка 
Любов Бойко разом із синами 
Артемом і Давидом виго-
товляє унікальні листів-
ки. Продають через ін-
тернет. Творчі вироби з 
паперу та підручних ма-
теріалів популярні навіть 
поза межами України.

Фантазії креативної 
матусі та синів, здаєть-
ся, просто немає меж. У 
хід ідуть натуральні ма-
теріали, які завжди під 
руками: гілочки, хвоя, 
папір, мереживо, горіш-
ки. Усе це фарбують, 
клеять, довершують у 
виконанні, фотографу-
ють і розміщують у ме-
режі. Ціна та-
кої оригінальної 
листівки — 40 
гривень. Та най-
цікавіше, що за 
ці невеликі ко-
шти кожен з нас 
робить ще й до-
бру справу: під-
тримує Артема 
й Давида в їх-

ньому майбутньому лікуванні, 
яке чекає на них у квітні. 

Обидва брати мають тяж-
кий діагноз — дитячий це-
ребральний параліч. Утім, 

хлопчики не 

втрачають ні волі 
до життя, ні жод-

ної хвилинки 
доро гоцінного 
часу. Нині сі-

мейне тріо в поті чо-
ла готує цікаві пода-
рунки до Дня закоха-
них і на початок вес-

ни. Замовлень, які люди роб-
лять через мамину сторінку 
у Фейсбуці, вистачає — і не 
лише з різних куточків Укра-
їни, а й з-за кордону.

У чому секрет популярності 
їхньої творчості? Цінність ру-
котворного дива в тому, що 
його зроблено з любов’ю.

Об’єднаємося заради кращого життя

Хочете замовити  
ось такі валентинки? 

На решетилівському стадіоні вже грають у міні-футбол


