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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 23 лютого 2018 року
USD 2707.1843 EUR 3323.3394 RUB 4.7695 / AU 359608.83 AG 4457.38 PT 270176.99 PD 278298.55

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Г’ю Мінґареллі:
«Ми одна команда,  

і  виконання угоди буде 
нашим спільним успіхом 
або спільною поразкою. 

Упевнений, що через 
кілька років Україна 

стане частиною 
спільного ринку ЄС».

3
Оновлення парку  
стає реальністю

ЗАЛІЗНИЦЯ. Рамкова угода загальною вартістю до 1 мільяр-
да доларів США між ПАТ «Укрзалізниця» і американською компані-
єю General Еlectric, підписана вчора в присутності Президента Петра 
Порошенка, передбачає довгострокову 15-річну співпрацю. Заплано-
вано виробництво до 225 нових та модернізацію до 75 старих магі-
стральних дизельних локомотивів зі значним ступенем (до 40%) ло-
калізації в Україні. На першому етапі укладено договір купівлі-прода-
жу між GE та Укрексімбанком на постачання й виробництво в Україні  
30 нових локомотивів GE серії Evolution у 2018—2019 роках, які потім 
передадуть у фінансовий лізинг Укрзалізниці.

«Я дуже втішений, що динамічні переговори з GE тривали лише 
п’ять місяців і закінчилися підписанням безпрецедентної угоди. Уряд 
завжди готовий підтримувати інноваційні інвестиції задля створення 
продуктів з високою доданою вартістю й нових робочих місць в Укра-
їні. Переконаний, що підписання угоди за підтримки Офісу із залучен-
ня інвестицій UkraineInvest стане поштовхом для розвитку транспорт-
ної інфраструктури та машинобудування», —  прокоментував цей 
міжнародний прорив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. 

4 033 365 
біометричних паспортів для виїзду 

за кордон оформили торік наші 
громадяни. Це майже втричі більше, 

ніж у 2016 році 
РОЗСЛІДУВАННЯ.  «УК» дізнавався, хто спричинив ситуацію  
під Торецьком і як усунути загрозу

екокатастрофа  
на лінії вогню

Голова Представництва ЄС в Україні про оптимістичні 
перспективи імплементації Угоди про асоціацію  
з Євросоюзом
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення 
змін до Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для часткової компенсації 
вартості сільськогосподарської техніки та обладнання 
вітчизняного виробництва»
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Постанова Кабінету Міністрів 
України  «Про перерахунок 
пенсій особам, які звільнені  
з військової служби, та деяким 
іншим категоріям осіб»

ДОКУМЕНТИ

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

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

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Вхід у бліндаж, затоплений відходами
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua18 

оголошення

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

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 32300, Хмельницька обл., 
м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл., вул. Шевченка, 29) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 28.02.2018 о 13:30 
до Шульга Ганна Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Пушкінська, буд. 35, кв. 53) справа № 676/6186/17, суддя Семенюк В. В.

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

Святошинський районний суд м. Києва повідомляє гр. Кітаєву (Грибач) Валентину 
Батирівну, що судове засідання по справі за позовом Грибача Миколи Михайловича до 
Кітаєвої (Грибач) Валентини Батирівни про визначення розміру ідеальних часток у при-
ватній спільній сумісній власності, відбудеться 29 березня 2018 року о 10 год. 00 хв. у 
приміщенні Святошинського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба 
Коласа, 27-А, зала №30. 

Ваша явка до суду є обов’язковою. При собі мати паспорт.
Суддя І. В. П’ятничук

Втрачений судновий білет № 013119, 

виданий ІРДРФУ Кременчуцьким пред-

ставництвом, на судно «Нептун-3» прогу-

лянкове, реєстраційний номер КРЕ 0191 к, 

зареєстрований на ім’я Серова Олега Ми-

колайовича, вважати недійсним.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинувачену Ка-
тюху Олександру Володимирівну (зареєстроване місце проживання: Доне-
цька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, кв. 42) у судове засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні      
№ 2201605010000000113 від 01.06.2016 за обвинуваченням Катюхи О. В. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, яке відбудеться 02.03.2018 року о 15-00 годині в залі судового засі-
дання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У 
разі неявки обвинуваченої Катюхи О. В. кримінальне провадження буде здій-
снюватися за її відсутності. 

Суддя Коваленко П. Л.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Губіна Вла-
дислава Валерійовича, 08.12.1974 року народження, як обвинуваче-
ного на 14.00 годину 05.03.2018 року по кримінальному провадженню  
№ 644/5100/17; №/п 1-кп/644/55/18 у відношенні Губіна Владислава 
Валерійовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Місцезнаходження суду: м. Харків,  
пр. Архітектора Альошина, 7, каб. № 23.

Суддя Г. В. Матвієвська

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обвинуваче-
ного Лобачова Ігоря Афанасійовича, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Стаханов, вул. Хрунічєва, будинок № 27, квартира № 12, у судо-
ве засідання з розгляду кримінального провадження № 428/9469/16-к за об-
винуваченням Лобачова Ігоря Афанасійовича у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 02 березня 2018 року о 14 го-
дині 30 хвилин, у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя І. Г. Макаренко

Саад Васеф, Деснянський районний суд м. Києва (м. Київ, пр. Мая-

ковського, 5-в, каб. 40) повторно викликає вас у судове засідання на 

20.03.2018 року о 16 год. 00 хв. для участі у розгляді цивільної спра-

ви за позовною заявою Шкідченко Ольги Сергіївни до Саад Васеф про 

розірвання шлюбу. У разі вашої неявки справу буде розглянуто без ва-

шої участі.

Суддя О. І. Скрипка

Згідно протоколу № 10 Позачергових Загальних зборів учасників 
ТОВ «Інжагро» від 16.02.2018 р. прийнято рішення щодо припинен-
ня Товариства з обмеженою відповідальністю «Інжагро» (49044, Дні-
пропетровська обл., м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 24-А, ЄДРПОУ 
39350398) шляхом його ліквідації у добровільному порядку. Головою 
ліквідаційної комісії призначено Шимана Євгена Олександровича. За-
яви кредиторів приймаються протягом двох місяців від дня публікації 
даного оголошення.

Шевченківський районний суд м. Чернівців викликає Решетова Ігоря 
Анатолійовича, 21 лютого 1972 р.н., зареєстрованого по вул. Космонав-
тів, 2, кв. 5, м. Дружківка, Донецької області як обвинувачуваного в кри-
мінальному провадженні за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 15.03.2018 р. о 15.30 год. за адресою: 
58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет № 19.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя В. Г. Смотрицький

Московський районний суд м. Харкова викликає як відповідача На-
заренко Сергія Вікторовича, 1970 року народження, на 12.00 год. 
12.03.2018 року по цивільній справі за позовом Журавлева Віталія Ми-
колайовича до Назаренко Сергія Вікторовича про стягнення суми боргу.

У разі неявки відповідача в судове засідання або неповідомлення про 
причину неявки, справу буде розглянуто за його відсутності за наявни-
ми у справі доказами.

Суддя А. М. Харченко

26 жовтня 2017 року в заочному порядку було розглянуто цивільну 
справу № 178/770/17, 2/178/527/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Акцент-Банк» до Павлюка Степана Івановича (08.03.1972 
р/н.) про стягнення заборгованості. З повним текстом рішення відпо-
відач може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Криничансько-
го районного суду Дніпропетровської області за адресою: вул. Викон-
комівська, 17, смт Кринички.

Суддя В. В. Берелет

Заліщицький районний суд викликає 27 лютого 2018 року о 09 годи-

ні 00 хвилин за адресою: м. Заліщики, вул. Лисенка, 1, як відповідачку 

Матійчук Олену Сергіївну, 09.09.1988 року народження, остання адре-

са проживання: с. Лисичники, Заліщицького району, Тернопільської об-

ласті в судове засідання у цивільній справі за позовом Матійчука Дми-

тра Ігоровича до Матійчук Олени Сергіївни про розірвання шлюбу.

Голова суду С. В. Дудяк

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
інформує про введення в дію з 01.03.2018 року роздрібних тарифів на електричну енергію на території здійснення  

ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обся-
зі свої повноваження

Групи споживачів
Тариф коп. за 1 кВт•год спожитої  

електроенергії, без ПДВ
1 клас 2 клас

Для всіх груп споживачів, крім населення та населених пунктів 151,293 167,194
Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного періоду (нічний, денний, напівпіковий, пі-
ковий) та всіх сезонів установлюються такі тарифні коефіцієнти відповідно до постанови НКРЕКП України від 20.12.2001 № 1241 із 
змінами:

Період часу нічний денний напівпіковий піковий 
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні коефіцієнти 0,35 1,35 - -
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні коефіцієнти 0,25  - 1,02 1,8
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, діють відповідно до постанови НКРЕКП України від 26.02.2015 № 220.
Тариф на електричну енергію, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій, діють відповідно до поста-
нови НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (із змінами згідно з постановою НКРЕКП від 24.11.2016 №2021).
За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки  населення та споживачів, прирівняних до 
населення, проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами, у відповідності до постанови НКРЕ України 
від 23.04.2012 № 498 (із змінами):

За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу
0,5 тарифу в години нічного мінімально-
го навантаження енергосистеми;
повний тариф в інші години доби.

За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу

1,5 тарифу в години максимального на-
вантаження енергосистеми
повний тариф у напівпіковий період
 0,4 тарифу в години нічного мінімаль-
ного навантаження енергосистеми.

Роздрібні тарифи розраховані згідно з умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енер-
гії за регульованим тарифом на основі таких даних:

Прогнозна оптова ринкова ціна на I квартал 2018 р., грн за 1 МВт·год (без ПДВ) 1495,46 Постанова НКРЕКП 
від 28.12.2017 №1513

Прогнозована середня закупівельна ціна, грн за 1 МВт·год (без ПДВ) 1463,89
Розрахунок згідно  

з постановою НКРЕ  
від 13.04.2017 №512  

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електричної  
енергії на I квартал 2018 р. (відносні одиниці)

I клас напруги                             0,0121

Постанова НКРЕКП  
від 16.03.2017 №292 

II клас  
напруги                    0,0274

Тарифи на розподіл електричної енергії грн/МВт·год (без ПДВ)
I клас напруги                             16,78

Постанова НКРЕКП  
від 24.01.2018 №73

II клас  
напруги                    134,04

Тарифи на постачання електричної енергії за регульованим тарифом,  
грн/МВт·год (без ПДВ)

I група  
споживачів                             14,33

II група  
споживачів                71,66

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з 
розглядом цивільної справи за позовом Септер Ва-
лентини Єрофеївни до Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Фьючерс», Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Форма-К», Товариства з об-
меженою відповідальністю «Бімен», третя особа: Пу-
блічне акціонерне товариство Банк «Контракт» про 
стягнення грошових коштів, викликає як відповіда-
чів ТОВ «Фьючерс», юридична адреса: 03127, м. Ки-
їв, пр. Голосіївський, 120, кор. 1, ТОВ «Форма-К», 
юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Лагерна, 38, 
ТОВ «Бімен», юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. 
Воздвиженська, 58 в судове засідання на 12 год. 00 
хв. 16.03.2018 року, яке відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна, l4-a, каб. 38.

Суддя О. О. Колдіна

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, 
Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 38) викликає Ільїн-
ського Дмитра Дмитровича на 09 год. 30 хв. 27 бе-
резня 2018 року як відповідача у цивільній справі  
№ 760/6595/17-ц (2-3777/17) за позовом Керівни-
ка місцевої прокуратури № 9, Київської міської ра-
ди до Ільїнського Дмитра Дмитровича, Головного те-
риторіального управління юстиції у місті Києві, тре-
тя особа: Солом’янська районна в м. Києві держав-
на адміністрація, третя особа: Комунальне підприєм-
ство «Керуюча компанія з обслуговування житлово-
го фонду Солом’янського району м. Києва» про ви-
требування нежитлового приміщення, скасування рі-
шення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя В. В. Українець

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Громадянин України Захаров Дмитро Володимирович, 

04.12.1969 р.н., який зареєстрований за адресою: Доне-
цька обл., м. Макіївка, квартал Гвардійський, б. 3, кв. 71, 
на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам 
необхідно з’явитись 28.02.2018 року о 09 год. 00 хв. до 
2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької 
області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до 
слідчого Назарука А. Д. за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для 
ознайомлення з матеріалами кримінального проваджен-
ня, отримання обвинувального акта та реєстру матеріа-
лів при здійсненні спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні №12015050000000890 
за ч.1 ст.258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик 
або ухилення від явки на виклик настають наслідки, пе-
редбачені ст.139 КПК України.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єжеля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідан-
ня викликається Єжель Михайло Броніславович, 
19.10.1952 p.н., обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 364 КК України, яке відбудеться 3 березня 2018 
року о 14.00 год. у приміщенні 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 вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Котлярову Олену Леонідівну, що 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 28 лютого 2018 року об 11.00 годині в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відпові-
дача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого перед-
бачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого 
— статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — 
статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лемешко Аллу Сергіївну, 
що обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 28 лютого 2018 року о 10.30 годині в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного 
відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК 
України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відпові-
дача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і екс-
перта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Втрачені Атестат про по-
вну загальну середню освіту се-
рія КВ№48810078 від 28 травня 
2016 р. та додаток до атестату се-
рія 12АШ № 161060, видані Спе-
ціалізованою школою I-III ступе-
нів № 49 з поглибленим вивчен-
ням французької мови Шевчен-
ківського району м. Києва на ім’я 
Абабкова Валентина Віталійовича, 
вважати недійсними. 

Приватне акціонерне товариство «Альтен»,

(ЄДРПОУ 31564985)

Оголошує про проведення Річних Загальних зборів акціоне-

рів товариства, які відбудуться 12 березня 2018 року о 10.00 

год. за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 5, оф. 47.

На порядку денному наступні питання:
1. Затвердження річної звітності товариства за 2017 рік.

2. Розподіл прибутку підприємства за 2017 рік.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, 
м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна спра-
ва за позовом Тітова Олександра Сергійовича до Хараман Кате-
рини Сергіївни про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі — Хараман Катерина Сергіївна викли-
кається до каб. № 15 суду на 28.02.2018 року о 08 годині 30 хви-
лин, для участі в розгляді справи по суті.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута в її відсут-
ність за наявними доказами.

Суддя Ткачов О. М.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Каніщі Вікторію Валеріївну, 
20.11.1969 року народження як обвинувачену в судове засідання по кримінальному 
провадженню № 420 151 103 30000017 внесеного до ЄРДР 13.03.2015 року за обвину-
ваченням Каніщі Вікторії Валеріївни у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 27, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, яке призначено на 15 год. 30 хв. 
13 березня 2018 року та на 09 год. 00 хв. 22 березня 2018 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченої Каніщі Вікто-
рії Валеріївни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27,  
5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Гонтара Віктора Івановича, 03.10.1962 
року народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Героїв Бресту, 53-А  
кв. 9), у підготовче судове засідання в кримінальному провадженні №42016000000002407 за ст. 111 ч. 1 КК 
України, яке відбудеться 12 березня 2018 року о 14.00 годині в приміщенні Деснянського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань №2, під головуванням судді  
Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Яцюка Дениса Миколайовича, 26.07.1991 року народжен-
ня, який обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, для участі в судово-
му засіданні щодо розгляду обвинувального акта у кримінальному проваджені №22016160000000371 від 
26.10.2016 року, яке відбудеться 12 березня 2018 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Приморського ра-
йонного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, № 33, зал судових засідань № 106 (суддя  
Лабунський В. М.).

Обвинуваченому Яцюку Д.М. у разі неявки в судове засідання необхідно повідомити суд про причини сво-
єї неявки.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Звіт  
про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2017 рік

Бюджет Пенсійного фонду України на 2017 рік (зі змінами) — план утворення та використання цільово-
го страхового фонду, що формується за рахунок страхових внесків, основною частиною яких є сума єди-
ного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, та надходжень з інших 
джерел, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 17.

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2017 рік затверджений постановою правлін-
ня Фонду від 21 лютого 2018 року № 4-1.

У 2017 році у повному обсязі забезпечено фінансовими ресурсами виплату пенсій та грошової допомо-
ги 11,7 млн. пенсіонерів з урахуванням проведеного у жовтні-грудні «осучаснення» пенсійних виплат згід-
но із Законом України від 03.10.2017 № 2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що-
до підвищення пенсій».

З усіх законодавчо визначених джерел фінансування за 2017 рік надійшло 292 369,8 млн. гривень. З 
урахуванням залишку коштів, який склався на початок року, загальний обсяг доходів становив 293 239,9 
млн. грн., з яких власні надходження склали 158 910,1 млн. гривень.

З Державного бюджету України на виплати, фінансування яких чинними законодавчими нормами визна-
чено забезпечувати за рахунок коштів державного бюджету, протягом року надійшло 133 459,6 млн. грн., в 
тому числі 77 385,6 млн. грн. — на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсій-
ними програмами, а також компенсацію страхових внесків за деякі категорії застрахованих осіб, 56 073,0 
млн. грн. — на покриття дефіциту Пенсійного фонду для виплати пенсій, 1,0 млн. грн. — на компенсацію 
роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування.

На покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних з виплатою пенсій, за рахунок коштів єдиного каз-
начейського рахунку у січні 2017 року було залучено позик на загальну суму 4,5 млрд. грн. і протягом січня-
лютого їх повернуто до державного бюджету Пенсійним фондом України у повному обсязі. 

Загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати у 2017 році становила  291 467,3 млн. 
гривень.

Витрати за рахунок власних коштів склали 226 675,7 млн. грн., або 77,8 % загального обсягу видатків.
На виплати, фінансування яких згідно із нормами чинного законодавства забезпечується за рахунок ко-

штів Державного бюджету України, використано 64 790,6 млн. гривень.
У грудні 2017 року проведено фінансування частини січневих 2018 року пенсій на загальну суму 10,0 

млрд. гривень.
Залишок коштів на кінець року, який сформувався за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду в 

сумі 1,8 млрд. грн., спрямований на фінансування пенсійних виплат січня 2018 року.
Публічне представлення громадськості звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2017 

рік відбудеться 03 березня 2018 р. об 11 годині за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 11 (Київський міський 
Палац ветеранів).

Розгорнуті аналітичні матеріали щодо виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2017 рік розмі-
щені на інформаційній сторінці веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Затверджено
Постанова правління

Пенсійного фонду України
21 лютого 2018 року № 4-1

ЗВІТ
про виконання показників бюджету Пенсійного фонду України

за 2017 рік
(тис.грн.)

Затверджено  
бюджетом  

(зі змінами)

Фактично  
виконано

Залишок коштів на початок року 840 600,0 870 048,9
Д О Х О Д И :
власні надходження, усього 161 981 083,1 158 910 141,9
у тому числі:

сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування 156 402 109,1 154 300 701,4

кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами 
Пенсійного фонду України 65 953,9 45 970,3

кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових  
(науково-педагогічних) працівників інших наукових установ, організацій, 
підприємств та вищих навчальних закладів

46 608,1 28 295,3

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату  
та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту «а» частини  
першої статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»

3 523 419,7 2 608 661,3

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату  
та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів «б»-«з» частини 
першої статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»

1 759 886,3 1 729 132,2

кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають  
на території України 92 967,4 107 339,4

інші надходження 90 138,6 90 042,0
Усього власних надходжень з урахуванням залишку 162 821 683,1 159 780 190,8
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати  
пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними  
програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України

133 458 626,3 133 458 626,3

кошти Державного бюджету України на компенсацію  
роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1 400,0 1 037,4

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування  
на випадок безробіття 0,0 13,4

Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань 0,0 19,4

У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В 296 281 709,4 293 239 887,3
В И Д А Т К И:
за рахунок власних надходжень, усього 228 289 426,4 226 675 672,6
у тому числі на:
- пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена відповідно до Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 214 646 123,6 213 297 728,2

- виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в 
частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону Украї-
ни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

5 345 426,8 4 799 859,0

- виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових (науково-педагогіч-
них) працівників інших наукових установ, організацій, підприємств та ви-
щих навчальних закладів

82 932,5 41 251,8

- виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із За-
коном України «Про поліпшення матеріального становища учасників бо-
йових дій та інвалідів війни»

91 808,9 75 507,0

- пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядо-
вого складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня»

4 368 535,9 4 698 685,9

- пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних 
пенсіонерів 149 137,5 170 287,3

- розрахунково-касове обслуговування та плату за підкріплення готівкою 
виплати пенсії і грошової допомоги 79 461,2 70 040,6

- фінансування адміністративних виплат, пов’язаних з виконанням функцій, 
покладених на органи Пенсійного фонду України 3 526 000,0 3 522 312,8

за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове  
забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених 
за пенсійними програмами

67 139 483,5 64 790 631,6

за рахунок коштів Державного бюджету України на компенсацію  
роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного  
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1 400,0 1 037,4

за рахунок коштів  Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття 0,0 4,8

У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 295 430 309,9 291 467 346,4
Залишок коштів на кінець року 851 399,5 1 772 540,9

МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА СПІЛКА — 15
Пропонуємо програму семінарських занять для головних бухгалтерів, фахівців з фінансів, економіки, права підприємств, 

організацій України.
НОВІ ЗАКОНИ, НОРМАТИВНІ ПРАВОВІ АКТИ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ в 2018 р. ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТА-

МИ. МСБО. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК, УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК, ПОДАТКО-
ВИЙ ОБЛІК, ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ.

Семінарські заняття відбудуться в м. Києві: 5-6-7 березня 2018 р.; 15-16-17 березня 2018 р.; 21-22-23 березня 2018 р.
Трактування нових законів, нормативних правових актів:
обліку і звітності за міжнародними стандартами, узгодженість із загальноприйнятими стандартами України. Галузеві осо-

бливості.
Урок 1. Урок 2. Урок 3. МСБО. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Єфіменко В.І. професор КНЕУ, сертифікова-

ний аудитор.
Діалог з аудиторією.
Урок 1. Урок 2. Урок 3. Фінансовий облік.
Недольцова О. професор КНЕУ, сертифікований аудитор.
Діалог з аудиторією.
Урок 1. Урок 2. Урок 3. Управлінський облік.
Ходзинська В. В. кандидат екон. наук, КНЕУ, сертифікований аудитор.
Діалог з аудиторією.
Урок 1. Урок 2. Урок 3. Податковий облік.
Остапюк Н. А. професор КНЕУ, сертифікований аудитор.
Діалог з аудиторією.
Програма семінарських занять буде доповнюватись новою інформацією, нормативними методичними документами по те-

матиці повного курсу занять кожним лектором-консультантом.
Просимо передати свої питання, побажання, як слід успішно всім працювати на семінарських заняттях.
Вартість участі одного слухача занять в м. Києві три дні – 2100 грн. без ПДВ.
У вартість входить: інформаційно-консультаційні заняття, забезпечення броні місць в готелі, організація обідів в дні занять.
Оплата за участь в семінарських заняттях проводиться на розрахунковий рахунок № 26004212005943 АБ «Укргазбанк» МФО 

320478 Код ЄДРПОУ 23697280 Одержувач «Міжнародна фінансова спілка - 15».
Заявку на участь в семінарських заняттях просимо передати не пізніше, як за три дні до початку занять, попередньо ді-

знатись про набір групи.
Семінарські заняття в м. Києві будуть проводитись на базі Укрпрофоздоровниця. За адресою: м. Київ вул. Шота Руставе-

лі, 39\41. Зал Засідань - 16 поверх 601 кім.
Їхати метро «Площа Л. Толстого».
Контактні телефони: т.\ф. 484-89-87, 097 -372-49-88, finansovaspilkal5@ukr.net
Додатково подарунок.
Для слухачів семінарських занять буде наданий готовий проект спільної італійсько-української Програми міжнародної 

професійної підготовки фахівців, за участю лекторів-консультантів Італії, Великобританії, США. Для вдосконалення знань 
ефективного управління фінансами, фінансового, управлінського, податкового обліку, права, в тому числі для узгодження 
питань роботи Програм підприємства.

Заява про наміри
1. Інвестор (замовник) — ПП «СІТІ ТОРГ»
Поштова адреса — Україна, 09161, Київська обл., Білоцерківський р-н., м. Узин, вул. Червоноармійська, будинок 187.
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) — Київська обл., Білоцерківський р-н., м. Узин, вул. Завод-

ська, 18в.
3. Характеристика діяльності об’єкта — Даним проектом передбачається будівництво автомобільної заправної станції (АЗС).  

Резервуар газ- 5 м3 надземного розташування. Бензин — 20 м3 підземне розташування 2 резервуари. ДП -10 м3-1 резерзуар. 
4. Соціально-економічна необхідність запропонованої діяльності — працевлаштування місцевого населення. Забезпечення па-

ливом автотранспорту.
5. Потреба в ресурсах при виробництві і експлуатації:
земельних: площа ділянки — існуюча, сировинних: не потребує, енергетичних: (паливо, електроенергія, тепло): електрична по-

тужність — від існуючих мереж згідно діючого Договору.
водних: від існуючих мереж згідно ТУ № 1 від 08.02.2018 року видані КП «Узинводоканал»;
трудових: 9 чол.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) — за необхідністю.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: атмосферне повітря, поверхневі і підземні води, зелені на-

садження, грунти.
8. Необхідна  еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: необхідна підготовка стандартна для даного ви-

ду робіт.
9. Можливі впливи планованої  діяльності (при будівництві й експлуатації)  на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат: не 

впливає; повітряне: впливає — вплив незначний, концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі не перевищує нормати-
вів ГДК. водне: не впливає; грунт: не впливає; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає, навколишнє соціальне се-
редовище (населення): вплив позитивний — забезпечення автопаливом та працевлаштування. навколишнє техногенне середови-
ще — не впливає.

10. Відходи виробництва — відсутні.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС — за вимогами ДБН А.2.2.1-03. «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування».
12. Участь громадськості — ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про екологічні наслідки бу-

дівництва АЗС. Громадські слухання не проводились за відсутністю необхідності. Звернення та пропозиції приймаються за адресою: 
Київська обл., Білоцерківський р-н., м. Узин,  вул. Незалежності, 16/1. Тел: (0456)- 32-11-55 з 08:00-17:00.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв. 
06 березня 2018 p., 14 березня 2018 p., 15 березня 2018 p., 21 березня 2018 p., 22 березня 2018 p., 27 березня 2018 p., 28 березня 2018 p., 
29 березня 2018 р. у кримінальному провадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, суддя Дев’ятко В. В.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимча-

сово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи па виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК 

України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника - статтею 324 КПК 
України, потерпілого - статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників - статтею 326 КПК 
України, свідка, спеціаліста, перекладача, представника уповноваженого органу з питань пробації і експерта- статтею 327 КПК України.

Додатково роз’яснюємо обвинуваченому Януковичу Віктору Федоровичу право брати участь в судовому засіданні в режимі відео-
конференції (у тому числі давати показання з приводу обвинувачення).

Московський районний суд м. Харкова (адреса 
суду: 61005, Харківська обл., м. Харків, пр-т 50 ро-
ків ВЛКСМ, 38Б) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться:

15.03.2018 о 10:30 до Мосвітін Вадим Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 61000, 
Харківська обл., м. Харків, вул. Гвардійців Широ-
нінців, буд. 79в, кв. 101) справа № 643/11015/17,  
суддя Харченко А. М.

15.03.2018 об 11:00 до Воронін Владислав Ва-
лерійович (останнє відоме місце реєстрації: 61000, 
Харківська обл., м. Харків, вул. Михайлика, буд. 8б, 
кв. 6) справа № 643/11114/17, суддя Харченко А. М.

19.03.2018 о 10:30 до Євдокимов Владислав Пав-
лович (останнє відоме місце реєстрації: 61000, Хар-
ківська обл., м.Харків, просп. Тракторобудівників, 
буд. 158, кв. 163) справа № 643/11009/17, суддя 
Харченко А. М.

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

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

Кагарлицький районний суд Київської області ви-
кликає як відповідачів Приватне сільськогосподар-
ське підприємство «Герлянд», Глушка Андрія Іва-
новича, Семененка Віктора Леонідовича, Іваніць-
ку Ольгу Василівну, Гулу Марію Григорівну, Миша-
ка Івана Григоровича, Полещук Катерину Григорів-
ну, по цивільній справі № 368/466/17 за позовом 
Приватного акціонерного товариства «Агрофорт» 
до Приватного сільськогосподарського підприєм-
ства «Герлянд», Глушка Андрія Івановича, Семенен-
ка Віктора Леонідовича, Іваніцької Ольги Василівни, 
Гули Марії Григорівни, Мишака Івана Григоровича, 
Полещук Катерини Григорівни про визнання дого-
ворів недійсними та визнання договорів оренди по-
новленими.

Судове засідання відбудеться 05 березня 2018 
року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Кагарлицького 
районного суду Київської області, що знаходиться 
за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Во-
лодимира Великого, 3 головуючий по справі суддя 
Закаблук О. В.

В разі неявки відповідачів Приватного сільсько-
господарського підприємства «Герлянд», Глушка 
Андрія Івановича, Семененка Віктора Леонідовича, 
Іваніцької Ольги Василівни, Гули Марії Григорівни, 
Мишака Івана Григоровича, Полещук Катерини Гри-
горівни в судове засідання, справа буде розглянута 
в їх відсутність.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ОГОлОшеННя

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 ЛюТого

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -17  -22 -9  -14 Черкаська -13  -18 -9  -14
Житомирська -17  -22 -9  -14 Кіровоградська -13  -18 -9  -14
Чернігівська -17  -22 -10  -15 Полтавська -13  -18 -9  -14
Сумська -17  -22 -10  -15 Дніпропетровська -11  -16 -7  -12
Закарпатська -8  -13 -2  -7 Одеська -7  -12 -3  -8
Рівненська -13  -18 -9  -14 Миколаївська -7  -12 -3  -8
Львівська -13  -18 -9  -14 Херсонська -7  -12 -3  -8
Іва  -Франківська -13  -18 -9  -14 Запорізька -7  -12 -3  -8
Волинська -13  -18 -9  -14 Харківська -14  -19 -9  -14
Хмельницька -13  -18 -9  -14 Донецька -11  -16 -7  -12
Чернівецька -13  -18 -9  -14 Луганська -13  -18 -7  -12
Тернопільська -13  -18 -9  -14 Крим 0  -5 +2  -3
Вінницька -13  -18 -9  -14 Київ -10  -12 -17  -19

Укргiдрометцентр

-13..-18
-9..-14 -17..-22

-9..-14

-13..-18
-9..-14

-7..-12
-3..-8

-13..-18
-7..-12

Бібліотеки 
візьмуть за взірець 
американських колег

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ВИСТАВКА. Весілля в бібліотеці? Чом би й ні! Саме про таку по-
слугу американських бібліотек можна дізнатися у Старобільську на 
Луганщині на мандрівній фотовиставці від Посольства США.

Виставка фотоплакатів «Публічна бібліотека. Фотоесе Роберта 
Доусона» до Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка приїхала за підтримки Посольства США в Україні, куль-
турного центру «Американський дім» та інформаційно-ресурсного 
центру «Вікно в Америку». 

«Кожен житель Америки може відвідувати найближчу до 
своєї оселі бібліотеку, знаходити потрібну інформацію, зустрічати-
ся з письменниками, відвідувати концерти, працювати в інтернеті, 
шукати роботу онлайн, відпочивати в гарних інтер’єрах або навіть 
влаштувати весілля. У добу цифрових технологій бібліотека пере-
винаходить себе. Від неї вимагають дедалі більше — вийти за межі 
обміну книжками і перетворитися на громадський центр», —  роз-
повідає про власні враження співробітник прес-центру вишу олег 
Черниш.

Як відомо, у США майже  17 000 публічних бібліотек, всі вони 
різні, кожна має родзинку завдяки тому, що їх підтримують місце-
ві громади. Представлені на виставці фотороботи Роберта Доусо-
на відзначено кількома стипендіями саме за документалістику. Во-
ни є в колекціях музеїв сучасного мистецтва у Нью-Йорку та Сан-
Франциско. Розгорнуто виставку саме в бібліотеці ЛНУ імені Тара-
са Шевченка, і серед відвідувачів багато співробітників місцевих бі-
бліотек, яким ще доведеться перебудувати власну роботу так, щоб 
зацікавити громади рідних сіл і селищ.

Сонет для Героїв Небесної Сотні
Інна КОСЯНЧУК,  

«Урядовий кур’єр»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ. «Світло в ту-
нелі» — таку назву має збірка 
сонетів херсонського письмен-
ника Валерія Кулика, яку було 
нещодавно презентовано в На-
ціональній спілці письменників 
України. Це перша книжка, ви-
дана в межах обласної програ-
ми розвитку інформаційного 
простору Херсонської області 
на 2017—2020 роки. одна з ці-
лей програми — популяризація 
українськомовних творів пись-
менників, які живуть і творять 
на межі з окупованим Кримом. 

«Книжки видають коштом 
обласного бюджету. Заплано-
вано видання творів Анатолія 
Кичинського, Анатолія Мару-
щака, інших поетів і прозаїків 
сонячної Херсонщини. Моя ж 
книжка вийшла накладом 600 
примірників, які запланова-
но передати в бібліотеки. Чо-
му «Світло в тунелі»? Це споді-
вання, що на кожну людину очі-
кує благодатне світло, яке до-

поможе досягти миру», — роз-
повів Валерій Кулик. 

У книжці поезій, почуттєва 
гама яких навіяна суперечли-
вими подіями сучасного світу, 
Валерій Кулик, визнаний май-
стер сонета — непростого по-
етичного жанру — виклав емо-
ції, бачення подій, що відбу-
ваються в суспільному житті 
України. 

Поетеса Валентина Козак 
зауважила, що Валерій Кулик 
своїм поетичним і перекла-
дацьким доробком заслуговує, 
щоб його висунути на здобут-
тя премії імені Максима Риль-
ського:

«Творчий доробок Валерія 
Кулика поповнився такою гар-
ною книжкою. Її видано в ціка-
вому дизайні, зручному для чи-
тання. Це вищий клас — писа-
ти сонети. Поезія має дивува-
ти, ось Валерій Кулик нас і ди-
вує поезією свого степового 
краю. Та й не тільки Херсонщи-
ни. У книжці вміщена вся Укра-
їна. І це не випадково — «Світ-
ло  в тунелі». Книжка болюча 
— це вірші, присвячені волон-
терам, Тарасові Шевченку, на-
шим героям Небесної Сотні. 
Болить йому душа України, 
він українець-патріот, як  і його 
брат, і радію з того, що книж-
ка не буденна, вона підносить 
душу до вершин співчуття, лю-
бові, милосердя. А також тут є 
й прекрасні поетичні рядки про 
кохання».

Наступним суперником «Динамо»  
в Лізі Європи буде «Лаціо»

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ЄВРОКУБКИ. Вчора у 
швейцарському Ньоні відбу-
лося жеребкування 1/8 фіналу 
Ліги Європи. У наступній стадії 
другого за престижністю  кон-
тинентального клубного турні-
ру київське «Динамо» двічі зу-
стрінеться з італійським «Ла-
ціо». Перший  матч команди 
зіграють 8 березня у Римі  на 
«Стадіо  олімпіко», другий —  
15 березня в українській сто-
лиці на НСК «олімпійський». 

А напередодні кияни втри-
мали  неймовірно важку ну-
льову нічию в протистоянні з 
грецьким АЕКом і завдяки го-
лові, забитому тижнем раніше 
на полі суперника, вийшли до 
наступної стадії плей-оф. 

головний тренер «Динамо» 
олександр Хацкевич  другий 
матч з  греками назвав грою 
нервів, відзначивши боротьбу  
на кожній ділянці поля: «Десь 
була перевага в суперника у 
володінні м’ячем. Були момен-
ти біля обох воріт. Якщо бра-
ти по грі, то й Мораєс, і гон-

салес, повинні були віддавати 
Буяльському. Але найголовні-
ше зараз — результат. Сподо-
бався загальний рух, функціо-
нальний стан. Не сподобався 
колективний вихід з оборони 
в атаку. Бігли двоє-троє, а ми 
просили більше. Утім, ми втя-
гуємося в сезон, тож,  гадаю, 
командна швидкість підви-
щиться», — переконаний на-
ставник киян. 

А капітан «Динамо» Микола 
Морозюк  висловив сподіван-
ня, що команда з кожною офі-
ційною грою додаватиме: «У 
нас хороші шанси на прохід у 
подальші стадії. Ризик пропус-
тити є завжди. Завжди хвилю-
єшся. Для нас головне було — 
не пропустити, десь нам по-
щастило. Були й у нас момен-
ти, які потрібно було реалізову-
вати, могли більш впевнено за-
кінчити цю гру. Але найважли-
вішим для нас було — пройти 
далі… Пам’ятаю, перед пер-
шою грою на прес-конференції 
мене запитали, чи готові ми 
на 100 відсотків. Не хотів заго-
стрювати ситуацію і сказав, що 
ми готові. Але це, напевно, бу-

ла неправда, тому що немож-
ливо підготуватися на зборах 
на 100 відсотків, якщо  не гра-
єш в офіційних іграх». 

До матчу з «Лаціо» у «Дина-
мо» вже буде підготовка через 
ігри внутрішньої першості. Тож  
побачимо.  
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«Радіо громад» мовитиме  
на прикордонній Сумщині

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МЕДІА-ПРОСТІР. Чоти-
ри редакції дротового мов-
лення з міст Білопілля, глу-
хів, охтирка і Тростянець 
Сумської області стали пе-
реможцями конкурсу на FM-
частоти. Це колективи ре-
дакцій «Радіо ВИР», «Радіо 
глухів», ТРК «охтирка» та 
нещодавно створене підпри-
ємство ТРК «Тростянець». 

Так на прикордонній Сум-
щині поступово створюється 
мережа національного FM-
мовлення насамперед за-
вдяки активній участі місце-
вих громад у реалізації про-
екту «Радіо громад», ініційо-
ваного Національною радою 
з питань телебачення і раді-
омовлення.

Торік для оператив-
ної й успішної реаліза-
ції цього проекту в об-
ласті з ініціативи облдер-

жадміністрації проведе-
но широку інформаційно-
роз’яснювальну кампанію, 
зокрема відеопрезентацію 
проекту, навчальний семі-
нар на базі філії НТКУ «Сум-
ська регіональна дирекція», 
в якому взяли участь заці-
кавлені керівники районів, 
оТг, міст, місцевих радіо-
компаній.

Там, де місцеві громади 
проявляють відповідну ініці-
ативу, є практичні результа-

ти. Редактори «Радіо глухів» 
та ТРК «охтирка» заздале-
гідь подали пакети докумен-
тів на розрахунок частот, а 
засновники — місцеві та ра-
йонні ради — передбачили 
у бюджетах кошти на ство-
рення FM-станції. Це стосу-
ється Білопілля і Тростянця, 
де місцева влада і журналіс-
ти спільно вирішують набо-
лілі питання і сприяють роз-
витку мережі національного 
FM-мовлення.

Збірка сонетів Валерія Кулика 
—  перша книжка, видана  
в межах обласної програми 
розвитку інформпростору 
Херсонщини на 2017— 2020 
роки

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

Обвинувачений Кухаренко Олександр Юрійович, який народив-
ся 10.07.1985 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, просп. 
Шевченка, 33-Б, кв. 199, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання, яке відбудеться 12.03.2018 
року о 14 годині 00 хвилин у залі судових засідань №130 Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В.М.

В один із моментів  Микола Морозюк здійснив вражаючий 
сейв, врятувавши свою команду від гола
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