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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ: 
«Наші військові 
покращили свої 

позиції, і сьогодні на 
окупованій території 
немає сил, які могли б 

змінити ту лінію 
розмежування, 
яка склалася».

Зростання  
зменшує «тінь»

КРИГА СКРЕСЛА. Рівень тіньової економіки в січні –– вересні 
2017 року знизився на 3 відсотки порівняно з торішнім аналогіч-
ним періодом — до 33% ВВП. У Міністерстві економічного розви-
тку і торгівлі зазначають, що детінізація стала результатом зміц-
нення тенденції посткризової стабілізації економіки, поліпшення 
очікувань бізнесу і населення, ослаблення інвестиційних ризиків 
на тлі макрофінансової стабілізації та продовження реформуван-
ня економіки. Як повідомляє прес-служба відомства, детінізацію 
стримують низький рівень довіри до інститутів влади, збереження 
значних викликів стабільності фінансової системи, а також наяв-
ність неконтрольованих територій на сході країни.

У розрізі видів економічної діяльності значні темпи детініза-
ції було продемонстровано в операціях з нерухомим майном (до 
38% у січні — вересні 2017 року з 46% в січні –– вересні 2016 ро-
ку), оптової та роздрібної торгівлі (до 22% з 27%), переробної про-
мисловості (до 27% з 34%), фінансової і страхової діяльності (до 
49% з 53%), а також будівництві (до 28% з 34%).

3 млрд грн
Майже в таку суму оцінено позитивний 

економічний ефект для держави від 
роботи НАБУ впродовж двох років

УПЕРШЕ. Стартував онлайн-курс для педагогів, які восени 
навчатимуть першокласників за новими методиками  
та змістом освіти

Машина часу для вчителя 

Секретар РНБО про те, що всі спроби змінити 
конфігурацію на лінії розмежування для бойовиків  
та російських військ закінчилися фіаско
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На Сумщині 
використовують досвід 
ЄС, спрямований на 
поліпшення якості 
збирання доказової бази

ПРАВОПОРЯДОК

Закон України 
«Про аудит 
фінансової звітності 
та аудиторську 
діяльність»
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ОСББ просять чіткості в розрахунках  
АКТУАЛЬНО. Коли об’єднанням співвласників відшкодують заборговані кошти з пільг і субсидій

Інна КОСЯНЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

Тема монетизації субсидій, яка 
сколихнула українські ОСББ і 

вивела лідерів об’єднань на флеш-
моб «Реальні кошти — реальним 
споживачам» («Урядовий кур’єр» 
писав про це 2 лютого в матеріалі 

«Кошти має отримати спожи-
вач»), була не єдиною проблемою, 
до якої вони прагнули привернути 
увагу. Не менш важливо погасити 
заборгованість із пільг і субсидій за 
минулий рік, яка, по суті, нівелює 
всі зусилля ОСББ належно утри-
мувати свої будинки. Вона змушує 
замислитися мешканців тих бага-

топоверхівок, де ОСББ ще не ство-
рено: а чи потрібні їм така морока і 
такі проблеми? 

Нинішня ситуація показує, що 
об’єднання здатні згуртуватися 
в потужну силу для захисту сво-
їх прав. І це, можливо, спрацює са-
ме на користь створення ефектив-
ного власника житла. Як вдаєть-

ся об’єднанням добиватися спра-
ведливості, з’ясовував «Урядовий 
кур’єр». Дмитро Коба, голова прав-
ління ОСББ «Квіткова алея» в місті 
Запоріжжі, бідкається, що очолю-
ване ним об’єднання не може доби-
тися погашення 9-місячної субси-
дійної заборгованості за утримання 
будинку. Голова правління громад-

ської спілки ЖБК/ОСББ «Вікто-
рія» із Запоріжжя Людмила Шанц 
деталізувала ситуацію: «З грудня 
2016 року будинок ОСББ «Квітко-
ва алея» перейшов на самозабезпе-
чення і відповідно до спільного лис-
та Мінрегіону і Мінсоцполі-
тики виконав усі вимоги, по-
ставлені перед ОСББ. 4
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Обвинувачений Сухачов Андрій Валерійович, 06.07.1976 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110, ч. 2,  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться 21 березня 2018 року о 14 годині 30 хвилин в приміщенні Біловодського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Лу-
ганської області, для участі в судовому засіданні 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 Т. В. Кускова

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо,  що з 21 лютого 2018 року ТОВ «ТриМоб» вводить 

додаткову послугу «Доступний світ» для абонентів контрактної та 

неконтрактної форми обслуговування.

Детальну інформацію про тарифи розміщено в  місцях продажу 

послуг ТОВ «ТриМоб» та на сайті www.3mob.ua. Отримати інфор-

мацію можна також за телефоном Контакт-центру 0-800-50-11-88.

Дзержинський міський суд До-
нецької області викликає Ульяненка 
Сергія Дмитровича по кримінальному 
провадженню № 225/2733/17 як об-
винуваченого у вчиненні злочину за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України у судове засі-
дання, яке відбудеться 28.02.2018 ро-
ку о 09.00 годині. Явка обвинувачено-
го обов’язкова. 

Суддя Є. В. Качаленко

Втрачені суднові документи
свідоцтво про право власності  

та свідоцтво про право плавання 
під Державним прапором  

України на судно FourWinns V258  
з бортовим номером UA 2682 KV, 
зареєстровані на Чутчева Анатолія 

Івановича,
 вважати недійсними.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Могила Вадим В’ячеславович, 09.06.1972 р.н., відповідно до 

вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України повторно викликається на 20 лютого 
2018 року о 10:00 год. до старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управ-
ління  Генеральної прокуратури України Климовича Ф.С. за адресою: м. Київ,  
вул. Московська, 8, корп. 24, каб. № 340 (тел.: 044-200-67-88) для проведення 
слідчих та процесуальних дій за його участю як підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 12013220140000142 від 24.01.2013 за  ч. 5 ст. 191 та  
ч. 1 ст. 388 КК України.

Підозрюваний Полєтаєв Олександр Миколайович, 16.03.1979 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 135, 297-5 КПК України викликається 

19.02.2018 р. о 15 год. 00 хв. до Військової прокуратури київського гар-

нізону за адресою: м. Київ, вул. Болбачана Петра, 8А, для вручення по-

відомлення про зміну раніше повідомленої підозри за фактом вчинен-

ня державної зради та дезертирства, за ознаками кримінальних право-

порушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК України.

Підозрюваний Півень Артем Миколайович, 18.07.1980 р.н., відповід-

но до вимог ст.ст. 135, 297-5 КПК України викликається 19.02.2018 р. об 

11 год. 00 хв. до Військової прокуратури київського гарнізону за адре-

сою: м. Київ, вул. Болбачана Петра, 8А, для вручення повідомлення про 

зміну раніше повідомленої підозри за фактом вчинення державної зра-

ди та дезертирства, за ознаками кримінальних правопорушень, перед-

бачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК України.
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 7 лютого 2018 р. № 57 
Київ

Про затвердження критеріїв оцінки 
допустимості державної допомоги суб’єктам 
господарювання для забезпечення розвитку 
регіонів та підтримки середнього та малого 

підприємництва
Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам госпо-

дарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та мало-
го підприємництва згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 57

КРИТЕРІЇ 
оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам  

господарювання для забезпечення розвитку регіонів  
та підтримки середнього та малого підприємництва

1. Критеріями оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарю-
вання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого під-
приємництва є:

недопущення суттєвої нерівності умов діяльності конкуруючих між собою 
суб’єктів господарювання; 

збільшення кількості нових робочих місць;
зменшення кількості безробітних;
вихід на ринки нових товарів (робіт, послуг).
2. У цих критеріях терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному 

кодексі України, Господарському кодексі України та Законах України «Про дер-
жавну допомогу суб’єктам господарювання», «Про захист економічної конкурен-
ції», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 
Україні», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом», «Про фінансовий лізинг».

3. Державна допомога для забезпечення розвитку регіонів та підтримки серед-
нього та малого підприємництва є допустимою у разі, коли:

1) надається з метою забезпечення сприяння соціально-економічному розви-
тку регіонів, створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого під-
приємництва, стимулювання їх інвестиційної та інноваційної активності, сприян-
ня діяльності щодо реалізації вироблених ними товарів (робіт, послуг), забезпе-
чення зайнятості населення;

2) державна допомога для забезпечення розвитку регіонів та підтримки серед-
нього та малого підприємництва спрямована на відшкодування суб’єктам госпо-
дарювання:

витрат на реалізацію інвестиційних проектів (створення нового суб’єкта госпо-
дарювання; розширення виробничих потужностей; диверсифікацію асортименту 
товарів (робіт та послуг); зміну виробничого процесу), що включають: 

- права власності на результати інтелектуальної діяльності, а також інші ана-
логічні права, визнані об’єктом права власності, право користування майном та 
майновими правами, набуті в установленому законодавством порядку (далі — 
нематеріальні активи); 

- основні засоби і оборотні активи, які мають матеріальну форму і не є кошта-
ми, цінними паперами, деривативами і нематеріальними активами (далі — мате-
ріальні активи).

Матеріальні та нематеріальні активи повинні залишатися у власності суб’єкта 
господарювання — отримувача державної допомоги і перебувати на його балансі 
не менш як п’ять років (для середнього та малого підприємництва — трьох років);

витрат на створення нових робочих місць;
витрат на провадження основного виду діяльності суб’єкта господарювання 

(лише для середнього та малого підприємництва), що включають витрати, метою 
яких є скорочення поточних витрат підприємства, що не пов’язані з реалізацією 
інвестиційного проекту (витрати на оплату праці, матеріали, послуги, які надають-
ся за договором, оренду, адміністративні витрати тощо, крім амортизаційних від-
рахувань і вартості фінансування, якщо такі витрати зараховані до витрат під час 
надання державної допомоги);

витрат (лише для середнього та малого підприємництва) на надання консуль-
таційних послуг, проведення підготовчих досліджень, участь у торгових ярмар-
ках, а також витрат на проведення попереднього відбору і експертизи фінансови-
ми посередниками або інвесторами з метою визначення новостворених суб’єктів 
малого підприємництва;

витрат на підтримку новостворених суб’єктів малого підприємництва;
витрат на оренду землі та будівель, строк оренди яких повинен становити не 

менше п’яти років з дня очікуваного завершення реалізації інвестиційного проек-
ту або не менше трьох років для середнього та малого підприємництва;

витрат, пов’язаних з придбанням орендованого майна, крім землі та будівель, 
у разі, коли оренда здійснюється у формі фінансового лізингу і покладає на отри-
мувача державної допомоги обов’язок щодо придбання майна після завершення 
строку фінансового лізингу;

витрат на заробітну плату у зв’язку із створенням отримувачем державної до-
помоги нових робочих місць;

3) забезпечується:
cтворення нових робочих місць в результаті здійснення інвестиції та збережен-

ня їх отримувачем державної допомоги протягом не менше п’яти (для суб’єктів 
великого підприємництва) та трьох (для середнього та малого підприємництва) 
років з дня фактичного працевлаштування;

здійснення інвестицій, що призвело до збільшення штатних одиниць відпо-
відного отримувача державної допомоги у порівнянні із середнім показником за 
останні 12 місяців (у разі ліквідації робочих місць протягом такого періоду їх кіль-
кість визначається виходячи із загальної кількості нових робочих місць);

заповнення вакансій протягом трьох років з моменту створення відповідно-
го робочого місця.

4. До категорій отримувачів державної допомоги для забезпечення розвитку 
регіонів належать суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у будь-якій 
галузі.

До категорій отримувачів державної допомоги для підтримки середнього та 
малого підприємництва належать суб’єкти середнього та малого підприємництва, 
що провадять діяльність у будь-якій галузі.  

5. Ці критерії не застосовуються до суб’єктів господарювання, яких визнано 
банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, які перебувають 
на стадії ліквідації, мають прострочену більш як шість місяців заборгованість пе-
ред державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджуєть-
ся відповідними органами державної влади, визнають свою неспроможність сво-
єчасно виконати зобов’язання перед кредиторами через незадовільний стан фі-
нансово-господарської діяльності.

6. Державна допомога для забезпечення розвитку регіонів та підтримки  се-
реднього та малого підприємництва, крім новостворених суб’єктів малого підпри-
ємництва, надається у будь-якій формі.

Державна допомога для новостворених суб’єктів малого підприємництва на-
дається у формі:

кредитів на пільгових умовах; 
гарантій; 
грантів, зниження сукупного розміру відсоткової ставки та плати за користу-

вання гарантією.
7. У разі коли суб’єкт господарювання є отримувачем державної допомоги за 

різними програмами державної допомоги та/або індивідуальної державної допо-
моги, з метою визначення сукупного розміру державної допомоги на забезпечен-
ня розвитку регіонів та підтримку середнього та малого підприємництва урахо-
вується розмір всіх витрат, зазначених у пункті 3 цих критеріїв, за всіма діючими 
програмами державної допомоги та індивідуальної державної допомоги.

8. Максимальний розмір державної допомоги для забезпечення розвитку ре-
гіонів, у тому числі для підтримки інвестицій та створення нових робочих місць у 
результаті реалізації інвестиційного проекту, становить:

для суб’єктів великого підприємництва — до 50 відсотків сукупного розміру 
витрат, передбачених для забезпечення розвитку регіонів;

для суб’єктів середнього підприємництва — до 60 відсотків таких витрат; 
для суб’єктів малого підприємництва — до 70 відсотків таких витрат.
Витрати за інвестиційним проектом на придбання нематеріальних активів 

суб’єктами великого підприємництва повинні становити не більш як 50 відсотків 
сукупного розміру витрат на реалізацію інвестиційного проекту за рахунок дер-
жавної допомоги, а для суб’єктів середнього та малого підприємництва — до 100 
відсотків.

Максимальний розмір державної допомоги для підтримки середнього та ма-
лого підприємництва на проведення підготовчих досліджень, надання консульта-
ційних послуг, участь у торгових ярмарках, фінансування витрат на проведення 
попереднього відбору і експертизи фінансовими посередниками або інвесторами 
з метою визначення новостворених суб’єктів малого підприємництва не повинен 
перевищувати 50 відсотків витрат на такі цілі.

Максимальний розмір державної допомоги для реалізації інвестиційного про-
екту, за яким витрати на забезпечення розвитку регіонів перевищують суму, екві-
валентну 50 млн. євро, розмір яких визначається за офіційним валютним курсом 
Національного банку, встановленим на дату надання такої допомоги, та здійсню-
ється інвестиція на трирічний період одним отримувачем державної допомоги з 
урахуванням відносин контролю, розраховується за такою формулою: 

М = R х (А + 0,5 х B + 0,34 х C),
де М — максимальний  розмір державної допомоги;
R — максимально допустима державна допомога (відповідно до положень 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони, уся територія України  до кінця 2020 року за класифікацією, за-
твердженою статтею 107 (3) (а) Договору про функціонування Європейського Со-
юзу, відноситься до єдиного регіону «А» та становить 50 відсотків), R = 0,5; 

А — частина витрат, пов’язаних із забезпеченням розвитку регіонів, у сумі, ек-
вівалентній 50 млн. євро за офіційним валютним курсом Національного банку, 
встановленим на дату надання державної допомоги;

B — частина витрат, пов’язаних із забезпеченням розвитку регіонів, що пере-
вищує  суму, еквівалентну 50 млн. євро, але не більш як 100 млн. євро за офіцій-
ним валютним курсом Національного банку, встановленим на дату надання дер-
жавної допомоги; 

C — частина витрат, пов’язаних із забезпеченням розвитку регіонів, що пере-
вищує суму, еквівалентну 100 млн. євро за офіційним валютним курсом Націо-
нального банку, встановленим на дату надання державної допомоги. 

Для того, щоб гарантувати, що інвестиції забезпечують реальний і стійкий вне-
сок у розвиток відповідного регіону, що потребує допомоги, інвестиції та нові ро-
бочі місця повинні бути збережені отримувачами державної допомоги у відповід-
ному регіоні не менш як п’ять років (для середнього та малого підприємництва — 
трьох років) після завершення здійснення інвестицій.

Отримувач державної допомоги для реалізації інвестиційного проекту 
зобов’язаний зробити фінансовий внесок у розмірі не менше 25 відсотків витрат 
на його реалізацію за рахунок власних ресурсів або шляхом залучення зовніш-
нього фінансування без будь-якої державної підтримки. 

Максимальний розмір державної допомоги для новостворених суб’єктів ма-
лого підприємництва:

у формі кредитів на пільгових умовах:
- строком 10 років становить 2 млн. євро за офіційним валютним курсом  

Національного банку, встановленим на дату надання державної допомоги; 
- строком від п’яти до 10 років визначається як добуток вказаного значення 

максимального розміру державної допомоги та співвідношення 10 років і фак-
тичного строку кредиту;

- строком до п’яти років визначається на рівні максимального значення розмі-
ру державної допомоги у формі кредитів строком п’ять років; 

у формі гарантій:
- строком 10 років становить 3 млн. євро за офіційним валютним курсом  

Національного банку, встановленим на дату надання державної допомоги; 
- строком від п’яти до 10 років визначається як добуток вказаного значення 

максимального розміру державної допомоги та співвідношення 10 років і фак-
тичного строку дії гарантії; 

- строком до п’яти років визначається на рівні максимального розміру гаран-
тованої суми для гарантій строком п’ять років. 

Розмір гарантії не повинен перевищувати 80 відсотків розміру кредиту;
у формі грантів, зниження сукупного розміру відсоткової ставки та плати за 

користування гарантією становить до 800 тис. євро за офіційним валютним кур-
сом Національного банку, встановленим на дату надання державної допомоги.

9. У разі придбання отримувачем державної допомоги активів, які належать 
суб’єктові господарювання, діяльність якого буде припинено у разі непридбання 
його активів, витрати на реалізацію інвестиційного проекту включають вартість 
придбання таких активів на ринкових умовах. 

У разі надання державної допомоги на запровадження змін виробничого про-
цесу розмір витрат на реалізацію інвестиційного проекту повинен перевищувати 
суму амортизації активів, пов’язаних з діяльністю, яка підлягає модернізації, про-
тягом попередніх трьох фінансових років. У разі надання допомоги на диверси-
фікацію виробництва діючого суб’єкта господарювання розмір витрат на реалі-
зацію інвестиційного проекту повинен на 200 відсотків перевищувати балансову 
вартість активів, які повторно використовуються, відповідно до даних фінансово-
го року, що передував початку робіт. 

10. Визначення максимального розміру державної допомоги для забезпечен-
ня розвитку регіонів і підтримки середнього та малого підприємництва та витрат, 
що можуть бути відшкодовані суб’єктам господарювання, здійснюється з ураху-
ванням податків та інших зборів.

11. Якщо законодавством про державну допомогу визначено інші критерії 
оцінки допустимості державної допомоги на підтримку окремих галузей еконо-
міки, зокрема виробництва сталі, синтетичних волокон, транспорту, енергетики, 
вуглевидобування, аквакультури, суднобудування, широкосмугового зв’язку, за-
стосовуються такі галузеві критерії оцінки допустимості державної допомоги для 
конкуренції.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 січня 2018 р. № 60-р 
Київ

Питання передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність 
об’єднаних територіальних громад

Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру починаючи з 1 лю-
того 2018 р. забезпечити:

формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення держав-
ної власності в межах, визначених перспективним планом формування терито-
рій громад, шляхом проведення інвентаризації земель сільськогосподарського 
призначення державної власності з подальшою передачею зазначених земель-
них ділянок у комунальну власність відповідних об’єднаних територіальних гро-
мад згідно із статтею 117 Земельного кодексу України;

передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 
власності, включених до переліку земельних ділянок державної власності, права 
на які виставлені на земельні торги, в комунальну власність об’єднаних терито-
ріальних громад після оприлюднення результатів земельних торгів та укладення 
договорів оренди таких земельних ділянок;

здійснення до передачі земельних ділянок сільськогосподарського призна-
чення державної власності у комунальну власність розпорядження землями сіль-
ськогосподарського призначення державної власності під час передачі в корис-
тування (виключно шляхом проведення аукціонів) або у власність за погоджен-
ням з об’єднаними територіальними громадами (шляхом прийняття відповідною 
радою рішення згідно із статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні»).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

СПРАВА «СЕРГІЄНКО ТА САЧЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SERGIYENKO AND SACHENKO v. UKRAINE)

(Заяви № 78377/13 та № 41506/16)

Стислий виклад рішення від 11 січня 2018 року
До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники 

скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість криміналь-
них проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засо-
бу юридичного захисту. У заяві № 78377/13 заявник скаржився також за іншими 
положеннями Конвенції.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його 
практики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість кримінального про-
вадження у цих справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного стро-
ку», а у заявників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з ци-
ми скаргами. Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 
13 Конвенції. Розглянувши скарги заявника за заявою № 78377/13, Європейський 
суд визнав їх прийнятними та встановив порушення Конвенції щодо тривалості 
застосування підписки про невиїзд.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 

13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень;
4. Постановляє, що було порушення Конвенції та протоколів до неї щодо іншої 

скарги, поданої відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку);
5. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам 

суми, зазначені в таблиці у додатку; ці суми мають бути конвертовані в національ-
ну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахун-
ку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) 
у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка ді-
ятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Дзержинський міський суд Доне-
цької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Степаненка Романа Ва-
лерійовича, 03.11.1986 року народжен-
ня, Колотая Віталія Володимировича, 
17.05.1969 року народження, Харитонова 
Єгора Валентиновича, 09.02.1986 року на-
родження, у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 
КК України. Обвинувачені Степаненко Р.В. 
(зареєстрований за адресою: Запорізька 
обл., Пологівський р-н, с. Шевченка, вул. 
Іжикова, 35), Колотай В.В. (зареєстрова-
ний за адресою: м. Донецьк, вул. Кірова, 
449), Харитонов Є.В. (зареєстрований за 
адресою: Донецька обл., Мар’їнський р-н, 
м. Курахове, вул. Мечникова, буд. 19А, кв. 
№ 83) викликаються на 26.02.2018 року 
на 09.00 год. до суду, каб. № 8, для участі 
у розгляді справи по суті.

Судовий розгляд у кримінальному про-
вадженні може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia), який 
переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної від-
повідальності (спеціальне судове прова-
дження) та оголошений у міждержавний 
та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про 
виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Суддя А. В. Соляник

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського місь-

крайонного суду у Донецькій облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського 2, тел. (0626) 62-13-95) зна-
ходиться кримінальне проваджен-
ня № 22014080000000061 (справа  
№ 1-кп/243/86/2018) за обвинуваченням 
Новікова Володимира Миколайовича за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд ви-
кликає як обвинуваченого Новікова Воло-
димира Миколайовича, який зареєстро-
ваний за адресою: вул. Космічна, б. 124, 
кв. 15, м. Запоріжжя Запорізької області у 
судове засідання, яке відбудеться 28 лю-
того 2018 року о 09.00 год. у залі судово-
го засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не за-
стосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, не прибув за викликом 
у судове засідання, суд відкладає судовий 
розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення йо-
го прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвину-
ваченого та/або ухвалу про накладення на 
нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК Украї-
ни та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського місь-

крайонного суду у Донецькій облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) 
знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 42016221320000101 (справа  
№ 1-кп/243/93/2018) за обвинувачен-
ням Капусти Артема Сергійовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд ви-
кликає як обвинуваченого Капусту Арте-
ма Сергійовича, який зареєстрований за 
адресою: пров. Червоного Козацтва, б. 6, 
м. Слов’янськ Донецької області у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 
26 лютого 2018 року о 08.45 год. у залі су-
дового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не за-
стосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, не прибув за викликом 
у судове засідання, суд відкладає судовий 
розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення йо-
го прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвину-
ваченого та/або ухвалу про накладення на 
нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК Украї-
ни та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського місь-

крайонного суду у Донецькій облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) 
знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 22016050000000169 (справа  
№ 1-кп/243/197/2018) за обвинуваченням 
Смірнової Євгенії Павлівни за ч. 1 ст. 258-
3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд ви-
кликає як обвинувачену Смірнову Євгенію 
Павлівну, яка зареєстрована за адресою: 
Донецька обл., м. Донецьк, вул. Калузька, 
б. 30, кв. 63 у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 26 лютого 2018 року о 
08.30 год. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не за-
стосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, не прибув за викликом 
у судове засідання, суд відкладає судовий 
розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення йо-
го прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвину-
ваченого та/або ухвалу про накладення на 
нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК Украї-
ни та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

Суддя І. О. Сидоренко

У провадженні Слов’янського міськра-
йонного суду Донецької області (84100, м. 
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 
2) знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 22014000000000360 (номер спра-
ви 1-кп/243/866/2017) за обвинуваченням 
Дикого Дмитра Вікторовича, у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області Мірошниченко Л. Є. 
викликає:

Обвинуваченого: Дикого Дмитра Ві-
кторовича, 13.10.1971 року народжен-
ня, який зареєстрований та проживає за 
адресою: м. Слов’янськ, вул. Свободи, 31, 
кв. 35, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 26 лютого 2017 року о 09 го-
лині 00 хвилин, у залі судового засідан-
ня № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не за-
стосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, не прибуде за викли-
ком у судове засідання, суд відкладає су-
довий розгляд, призначає дату нового за-
сідання і вживає заходів до забезпечення 
його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвину-
ваченого та/або ухвалу про накладення на 
нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК Украї-
ни та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

Суддя Л. Є. Мірошниченко

Повістка про виклик до суду  
у кримінальному провадженні

Апеляційний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Балахонова Бо-
риса Лук’яновича, 10 квітня 1950 ро-
ку народження (останнє відоме міс-
це проживання: м. Сімферополь, вул. 
Павленко, 2), для участі в апеляційно-
му розгляді кримінального провадження  
№ 42016000000002725 за обвинувачен-
ням Балахонова Бориса Лук’яновича у 
вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, за апеляційною скаргою прокурора 
відділу Генеральної прокуратури Украї-
ни Тесленка А.Ю. на ухвалу Деснянсько-
го районного суду м. Києва від 25 жовтня 
2017 року стосовно Балахонова Б.Л., у су-
дове засідання, яке відбудеться 21 лютою 
2018 року о 15 год. 15 хв. у приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 
2-а (тел. 284-15-77). Головуючий суддя 
Мельник В. В.

Наслідки неприбуття за викликом суду 
обвинуваченого передбачені ст. ст. 139, 
323 КПК України, поважні причини непри-
буття особи на виклик суду передбачені 
ст. 138 КПК України.

Красноармійським міськрайонним су-
дом Донецької області призначено підго-
товчий судовий розгляд 21.02.2018 р. о 
16.30 год. по кримінальному проваджен-
ню за обвинуваченням Ляха Олександра 
Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Обвинуваченому Ляху О. М. необхід-
но з’явитись до зали судового засідання  
№ 9 Красноармійського міськрайонно-
го суду Донецької області за адресою: 
85302, Донецька область, м. Покровськ 
(Красноармійськ), вул. Європейська, б. 20 
на 21.02.2018 р. о 16.30 год.

Суддя І. В. Корнєєва

Красноармійським міськрайонним су-
дом Донецької області здійснюється спе-
ціальне судове провадження за кримі-
нальним провадженням щодо Олійни-
ка Дмитра Івановича, обвинуваченого за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, судовий розгляд 
якого відкладено на 13.00 год. 02 берез-
ня 2018 року.

Обвинуваченому Олійнику Дмитру Іва-
новичу необхідно з’явитись до зали су-
дового засідання № 6 Красноармійсько-
го міськрайонного суду Донецької облас-
ті за адресою: 85302, Донецька область, 
м. Покровськ Донецької області, вул. Єв-
ропейська, 20, на 13.00 год. 02 березня 
2018 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Орджонікідзевський районний суд міс-
та Маріуполя (місто Маріуполь, проспект 
Перемоги, 6) розглядає справу за кримі-
нальним провадженням відносно Коміса-
ренка Сергія Володимировича у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Комісаренко Сергій Во-
лодимирович викликається на 27 лютого 
2018 року на 08.45 годину до Орджонікі-
дзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі в роз-
гляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Орджонікідзевський районний суд міс-
та Маріуполя (місто Маріуполь, проспект 
Перемоги, 6) розглядає справу за кри-
мінальним провадженням відносно Мо-
розової Світлани Анатоліївни у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Морозова Світлана Ана-
толіївна викликається на 27 лютого 2018 
року на 10.30 годину до Орджонікідзев-
ського районного суду міста Маріуполя 
Донецької області для участі в розгляді 
справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.
Костянтинівський міськрайонний суд Доне-

цької області (85110, м. Костянтинівка Доне-
цької області, пр. Ломоносова, № 157) розгля-
дає кримінальне провадження № 233/66/17 за 
обвинуваченням Чемес О.Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Чемес Олександр Бори-
сович, 10.04.1991 р.н., зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, с. Курахівка, вул. Пер-
вомайська, буд. 15, фактично мешкає за адре-
сою: Донецька область, м. Гірник, вул. Котов-
ського, буд. 34/32, викликається до суду на 14 
годину 00 хвилин 02 березня 2018 року (корп. 
№ 1, каб. № 12), для участі у судовому засідан-
ні. Ухилення від явки на виклик суду обвинува-
ченим та оголошення його у міждержавний та/
або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

В провадженні судді Костянтинівського місь-
крайонного суду Донецької області О. В. Стад-
ченко знаходиться кримінальне провадження  
№ 766/5095/17 за обвинуваченням Шестакова 
Костянтина Вікторовича, 24 січня 1976 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, який зареєстрований та мешкає за адресою: 
м. Херсон, вул. Димитрова,  буд. 18-Б, кв. 6.

Суд викликає обвинуваченого Шестако-
ва Костянтина Вікторовича у судове засідан-
ня на 26 лютого 2018 року о 09 годині 00 хви-
лин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинів-
ського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинів-
ка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Шевченківський районний суд міста 

Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-

ська, 31-А, викликає на 21.02.2018 року о 

13 год. 00 хв. як відповідача Крикуна Сер-

гія Анатолійовича у справі за позовом Ка-

чалкіна Сергія Олександровича до Крику-

на Сергія Анатолійовича про стягнення ін-

фляційних витрат та 3 % річних.

Відповідач викликається у судове засі-

дання, у разі неявки справа розглядати-

меться у його відсутність.

Суддя І. О. Макаренко

Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області (м. Бахмут Донецької області, вул. Ми-
ру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Су-
ворова Сергія Олеговича до Суворової Наталі 
Василівни про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Суворова Наталя Ва-
силівна, яка мешкає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, пер. Залізний 3/4; виклика-
ється на 01 березня 2018 року о 14 годині 00 
хвилин до суду в каб. № 212 для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глядатися у його відсутність. 

Суддя О. П. Харченко

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької облас-
ті (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) знаходиться кримінальне прова-
дження відносно обвинуваченого Ісаєва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 04 
грудня 2017 року справу було призначено до судового розгляду на підставі об-
винувального акта у кримінальному провадженні відносно обвинуваченого Ісає-
ва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке проводиться в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Обвинувачений Ісаєв А.А., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, Мар’їнський р-н, с. Дачне, вул. Южна, 2, останнє відоме місце реєстрації: 
Донецька область, Ясинувата, вулиця Машинобудівників, буд. 13, кв. 8, виклика-
ється 27 лютого 2018 р. о 09 годині 00 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в су-
довому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обви-
нуваченням Голови Інни Дмитрівни, 18.10.1971 року народження, у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Голова І. Д. (зареє-
стрована за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Сумська, 54), викли-
кається на 26.02.2018 року на 10.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове прова-
дження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Н. В. Нємиш

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької облас-
ті (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) знаходиться кримінальне про-
вадження відносно обвинуваченого Гаврилюк Євгена Олександровича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 
07 вересня 2017 року справу було призначено до судового розгляду на під-
ставі обвинувального акта у кримінальному провадженні відносно обвинува-
ченого Гаврилюка Євгена Олександровича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке проводиться в по-
рядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Гаврилюк Є.О., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Донецьк, вулиця Просвіти, 37, викликається 05 березня 
2018 р. о 13 годині 00 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в судовому за-
сіданні.

Суддя І. І. Карабан

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне прова-
дження (справа № 242/478/17) за обвинуваченням 
Єрьоміна Дмитра Олександровича, 15 червня 1975 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Єрьомін Дмитро Олександро-
вич, 15 червня 1975 року народження, що мешкає 
за останньою відомою адресою: Донецька область,  
м. Макіївка, вул. 48-й квартал, б. 1, кв. 3, виклика-
ється на 26 лютого 2018 року на 11 год. 00 хв. до 
Добропільського міськрайонного суду Донецької об-
ласті, кабінет № 16, для участі у підготовчому судо-
вому засіданні по зазначеному кримінальному про-
вадженню. 

Суддя В. В. Корнєєва

12 жовтня 2017 року колегією суддів Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області в 
складі головуючого судді Мацишин Л. С., суддів Ті-
тової Т. А., Корнєєвої В. В., постановлено ухвалу про 
призначення підготовчого судового засідання у кри-
мінальному провадженні відносно Устінова Дмитра 
В’ячеславовича, 15 серпня 1980 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Устінов Дмитро В’ячеславович, 15 
серпня 1980 року народження, останнє місце реє-
страції якого: вул. Тушинська, буд. 8, кв. 5, місто До-
нецьк, викликається на 26 лютого 2018 року о 10 
год. 00 хв. до Добропільського міськрайонного су-
ду, кабінет № 2, для участі у розгляді кримінального 
провадження. Головуючий суддя Мацишин Л. С., судді  
Тітова Т. А., Корнєєва В. В.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області О.В. Стадченко знаходиться кримі-
нальне провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням Пас-
тухова Андрія Олексійовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, який 
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. 50-річчя СРСР, буд. 168, кв. 152, мешкає за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Незалежності, буд. 
282, кв. 48.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області від 03 січня 2018 року розгляд кримі-
нального провадження за обвинуваченням Пастухова Андрія 
Олексійовича проводиться в порядку спеціального судово-
го провадження (in absentia) за відсутності обвинуваченого.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія Олексійо-
вича у підготовче судове засідання на 26 лютого 2018 року 
о 13 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2, каб. № 17.

Суддя О. В. Стадченко

Жовтневий районний суд міста Маріуполя Доне-
цької області (87555, м. Маріуполь, пр. Металургів, 
буд. 31) розглядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Дерев’янкіна Сергія Володимировича 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений: Дерев’янкін Сергій Володимиро-
вич, 28.12.1982 року народження, викликається на 
27 лютого 2018 року на 10.00 годину, 01 березня 
2018 року на 10.00 годину та на 15 березня 2018 ро-
ку на 15.00 годину до суду в кабінет № 5 з паспортом 
для участі у розгляді справи.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута у його відсутність. 

Суддя О. М. Томілін

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Само-
ляк Дениса Романовича по цивільній справі за позовом: Візгаліного Во-
лодимира Олександровича до Самоляк Дениса Романовича про стяг-
нення заборгованості за договором позики у судове засідання, яке від-
будеться 27 лютого 2018 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Суво-
ровського районного суду м. Одеси за адресою: вул. Чорноморського 
Козацтва, № 68, зал судових засідань № 22 (2-й поверх).

У разі неявки судове засідання буде проведено у вашу відсутність.
Суддя І. Г. Шепітко

У порядку, визначеному Постановою № 490 від 11 травня 2011 р. КМУ, по-
відомляємо про зміну управителя Фонду фінансування будівництва «Щер-
бакова, 52» виду «А» будинку, розташованого за адресою: місто Київ, ву-
лиця Щербакова, 52 у Шевченківському районі, а саме Публічне акціонер-
не товариство «АРТЕМ-БАНК» на Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Фінансова компанія «Нерухомість-Інвест» згідно рішення суду від 14 груд-
ня 2017 року справа № 910/17791/17 та зазначаємо свої реквізити відповід-
но цього порядку:

ТОВ «ФК «НЕРУХОМІСТЬ-ІНВЕСТ»
Код ЄДРПОУ: 40252414
Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 77.

Бородянський районний суд Київської області по цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент-банк» до Коло-
сніцина Сергія Петровича про стягнення боргу, викликає до суду (адре-
са: Київська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315) Колосніци-
на Сергія Петровича, який проживав за останньою відомою адресою: 
вул. Короленка, 8 сел. Клавдієво-Тарасове Бородянського району Ки-
ївської області як відповідача на 02 березня 2018 року на 09 годину 30 
хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя Д. Є. Унятицький
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2  -7 +2  -3 Черкаська -2  -7 +2  -3
Житомирська -2  -7 +2  -3 Кіровоградська 0  -5 +2  -3
Чернігівська -2  -7 +2  -3 Полтавська -2  -7 +2  -3
Сумська -2  -7 +1  -4 Дніпропетровська 0  -5 +2  -3
Закарпатська +2  -3 0  +5 Одеська +2  -3 0  +5
Рівненська -2  -7 +2  -3 Миколаївська +2  -3 0  +5
Львівська -2  -7 +2  -3 Херсонська +2  -3 0  +5
Івано-Франківська -2  -7 +2  -3 Запорізька 0  -5 0  +5
Волинська -2  -7 +2  -3 Харківська -2  -7 +2  -3
Хмельницька -2  -7 +2  -3 Донецька 0  -5 +2  -3
Чернівецька -2  -7 +2  -3 Луганська -2  -7 +2  -3
Тернопільська -2  -7 +2  -3 Крим 0  +5 +8  +13 
Вінницька 0  -5 +2  -3 Київ -4  -6 -1  +1
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Твори Леонтовича 
зібрали в монографію

Олег ЧЕБАН,  
«Урядовий кур’єр»

ВИДАННЯ. У Вінницькому державному педагогічному університе-
ті імені Михайла Коцюбинського  відбулась презентація книжки Ана-
толія Завальнюка «Повне зібрання хорової та педагогічної спадщини 
Миколи Леонтовича», що, за словами ректора цього університету На-
талії Лазаренко, є неординарною подією всеукраїнського і навіть сві-
тового значення. 

У монографії охоплено хорову і педагогічну спадщину видатно-
го композитора: музичну обробку народних пісень, релігійні коляд-
ки, псалми, аранжування піснеспівів, херувимські пісні, молебен бла-
годарственний Господу Богу, Літургію Іоанна Златоустого та мето-
дичний підручник навчання співу в школах, автором якого є Микола 
Леонтович.  З ґрунтовного дослідження читачі також дізнаються про 
маловідомі сторінки з його життя.   Видання накладом 300 примірни-
ків здійснено коштом обласного бюджету. Під час презентації голо-
ва обл держадміністрації Валерій Коровій повідомив, що цього року в 
області планується створення великого хорового колективу, який на-
звуть на честь  Миколи Леонтовича.

Кошти небайдужих 
допоможуть найменшим

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Під час  всеукраїнської благодійної акції «Серце до 
серця», яка  недавно відбулася на Сумщині, волонтери, активісти, 
небайдужі громадяни  зібрали рекордну суму коштів — майже 390 
тисяч гривень. 

На них закуплено і передано для офтальмологічного кабінету об-
ласної дитячої клінічної лікарні набір обладнання, яке істотно допо-
може медикам у лікуванні захворювань очей найменших жителів 
краю. Як повідомила регіональний керівник акції Крістіна Сахно, 
Сумщина не лише встановила власний благодійний рекорд, а й по-
сіла перше місце за обсягом зібраних коштів серед регіонів Укра-
їни, які брали участь в акції.  Усього за 13 років, відколи прово-
диться «Серце до серця», в області зібрано майже півтора мільйо-
на благодійних гривень, на які закуплено обладнання і устаткуван-
ня для різних відділень обласної дитячої клінічної лікарні.

ФОТОФАКТ

БАЧИТИ СЕРЦЕМ. Днями в центрі Львова по правий бік від 
пам’ятника Тарасові  Шевченку постала зменшена копія монумента. 
Це вже третя міні-копія архітектурної пам’ятки для людей з вадами зо-
ру, яку відкрила Львівська міська рада у рамках проекту «Львів на до-
лонях». У грудні 2016 року  встановили макет Ратуші, а торік у лис-
топаді незрячі отримали змогу відчути на дотик Cобор Cвятого Юра.

Автори заокруглили усі гострі кути макетів для зручності незрячих 
та виготовили спеціальні таблички, де шрифтом Брайля написана ін-

формація про пам’ятку. Мета проекту — забезпечити людям, що ма-
ють порушення зору, можливість розширити знання про місто, у яко-
му вони живуть. Приміром виконавча директорка Львівського облас-
ного осередку ГО «Українська спілка осіб з інвалідністю — УСІ» Окса-
на Потимко зазначила: «Щаслива побачити цей пам’ятник, адже він 
постав уже після того, як я втратила зір.Мені розповідали, який  ви-
гляд він має, та це уявлення було дуже приблизним і, як я сьогодні 
зрозуміла, абсолютно спотвореним».

На Херсонщині створять новий курорт
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ТУРИЗМ. В області розгля-
нули  перспективи для ство-
рення нового курортного се-
лища. Про це йшлося на виїз-
ній нараді та зустрічі керівни-
цтва Херсонської облдержад-
міністрації з землевласника-
ми села Круглоозерка Голо-
пристанського району. Кругло-
озерка межує з селом Заліз-
ний Порт, тому має перспек-
тиву розвитку  як туристично-
го місця на узбережжі Чорно-
го моря. Втім існують перепони 
для розбудови, серед яких го-

ловна — відсутність розвине-
ної інфраструктури.  

Як зазначив заступник голо-
ви Херсонської облдержадмі-
ністрації Євген Рищук, перший 
крок у створені інфраструктури 
вже зроблено: цьогоріч  буде від-
ремонтовано відрізок ділянки до-
роги до Круглоозерки протяжніс-
тю 8,5 кілометра. Та  наразі існує 
глобальніша проблема, зокре-
ма розмивання берегів та відсут-
ність лінії укріплення, про що по-
відомив головний архітектор об-
ласті Григорій Ходін. Кошти, які 
потрібні для проведення робіт з 
укріплення берегової зони, об-
раховуються в десятках мільйо-

нів, що унеможливлює фінансу-
вання з обласного бюджету. Тож 
чиновники  звернулися до зем-
левласників із пропозицією утво-
рити громадську організацію, до 
якої ввійдуть усі охочі розвивати 
свою територію. 

В такому випадку можли-
ве підписання меморанду-
му між облдержадміністраці-
єю, обласною радою та зем-
левласниками Круглоозер-
ки, що покладе початок розви-
тку усієї інфраструктури села. 
«Об’єднавшись у громадську 
організацію ви зможете ефек-
тивніше взаємодіяти між собою 
та сформується єдине бачення 

розвитку вашого села, — за-
значив Євген Рищук. — Тери-
торія стане спроможною кон-
курувати з тими курортами, які 
розміщені поряд. Адміністрація 
зі свого боку має на меті розро-
бити програму розвитку місце-
вості, що дасть змогу залучати 
грантові кошти ДФРР та займа-
тися поліпшенням  інфраструк-
тури». Одразу після зустрічі 26 
землевласників, які мають зе-
мельні ділянки в зоні узбереж-
жя села, провели власні збори, 
на яких ухвалили рішення ство-
рити громадську організацію 
для подальшої взаємодії з об-
ласною владою.

Українка вразила Венеціанський карнавал 
власним образом  

  Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

МАСКО, МАСКО… Відомий 
флорист, декоратор і співорга-
нізатор кількох одеських фес-
тивалів Віолетта  Велієва ви-
кликала справжній фурор на 
цьогорічному Венеціанському 
фестивалі. Її вбрання  увійшло 
до ТОП-10 найкращих обра-
зів за версією авторитетного 
італійського видання Corriere.

Для свого виходу одесит-
ка спершу обрала  за основу 
взятий напрокат  в Одеському 
академічному  театрі музичної 
комедії імені М. Водяного кос-
тюм, створений для спекта-
клю «Мишоловка», а вже по-
тім доповнила його власноруч. 
За словами Віолетти Велієвої, 
створений нею образ вийшов 
королівським і загадковим. 

«Як гадаєте, скільки часу в 
мене зайняв підбір костюма? 
Хвилин сім. І це теж окрема 
тема. Скільки разів за день я 
сказала спасибі костюмеро-
ві театру, яка запропонувала 
мені цю накидку, яку можна 
було надіти зверху будь-чого, 
тому що було і холодно, і до-
щило. А ось шапочку-корону 
вибрала я... Мене надихнув 

головний убір із дзеркальни-
ми вставками. Гадала,  во-
ни як дзеркала відображати-
муть Венецію, а їхні  ромбо-
видні силуети нагадували ві-
зерунок Арлекіно. Маску роз-
писувала сама, доповнюва-
ла боа й рукавичками. Кос-
тюм мав неймовірний успіх», 

— поділилася одеситка емо-
ціями.  

За її словами, з нею постій-
но фотографувалися  й роз-
кланювалися найстатусніші  
венеціанські маски.  

Нині, коли вбрання повер-
нулося в костюмерну, Віолет-
та Велієва знову живе фес-

тивальним майбутнім Одеси. 
Адже  полуниці, кавуни, яблу-
ка та море — справжні джере-
ла натхнення. 

А щодо Венеціансько-
го карнавалу, то цьогоріч він 
пройшов під гаслом «Твор-
чість: місто грає», а тривав з 
27 січня  до 13 лютого. 

Такою має бути жінка-таємниця…


