
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

субота, 3 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ  №44 (6160)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 5 3

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 2 березня 2018 року
USD 2666.9496 EUR 3245.9444 RUB 4.7258 / AU 348770.33 AG 4351.13 PT 261094.37 PD 277629.45

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Петро Порошенко:
«Україна отримає те,  

про що давно говорили, — 
«Джавеліни»! Ця зброя  

в руках наших військових 
стане додатковим 

стримуючим аргументом 
проти російської 

агресії на Донбасі».

Відчули рідну землю 
під ногами 

ПОВЕРНЕННЯ. Учора близько 11 години на нейтральній те-
риторії поблизу пункту пропуску «Гоптівка» на українсько-росій-
ському кордоні додому з полону повернулися двоє українських 
прикордонників — Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь. Вони зникли 
торік 3 жовтня під час моніторингу кордону на Сумщині. Точніше, 
їх викрали російські спецслужби, звинувативши згодом у неза-
конному перетині державної межі. Натомість росіянам повернули 
двох затриманих 30 червня 2017 року на Херсонщині співробіт-
ників ФСБ, які за російською звичкою нібито заблукали в Україні. 

Зустрів прикордонників голова Держприкордонслужби Петро 
Цигикал, який і доповів  спецзв’язком Президентові Петрові По-
рошенку про завершення обміну, врегулювання якого з обох бо-
ків відбувалося на найвищому рівні, повідомляє УНІАН.   

«Як і обіцяв на прес-конференції, ще двох українців звільнено 
з полону. Це наші прикордонники Богдан Марцонь та Ігор Дзю-
бак. Агресори викрали їх на Сумщині торік 3 жовтня. Хлопці, лас-
каво просимо додому», — радісно написав на своїй сторінці у  
Facebook Петро Порошенко. 

18,5 млрд доларів
становлять міжнародні резерви 

України з урахуванням інтервенцій 
Національного банку

НАГАЛЬНО.  Аби нова система  охорони здоров’я  запрацювала 
з липня цього року, потрібно, щоб зійшлися чотири важливі 
напрями

Чи вигідна реформа 
приватному 
медичному бізнесу?  

Президент про рішення Держдепу США щодо продажу 
210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових 
установок до них
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Недолуга позиція Кремля вкотре 
застерігає цивілізований світ: 
довіряти таким партнерам — 
означає приректи себе на роль 
жертви економічного шахрайства  

ПОЛІТЕКОНОМІЯ

Навколо і за колом відбору 
до Євробачення-2018: 
що цьогоріч принесе 
Україні участь у пісенному 
конкурсі

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
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документи

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

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

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів (майна) АКБ «Новий» 

Номер лота: Найменування майна/ стислий опис майна
F03G14385 Нежитлова будівля з основними засобами, що розташована за адресою: 

Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Каштанова (вул. 40 років Жовтня),18, 
а саме: нежитлова будівля загальною площею 594,8 кв.м., основні засоби у кількості  
198 одиниць.

F03G14386 Нежитлове приміщення, відділення банку з основними засобами за адре-
сою: м. Дніпро, просп. Слобожанський (просп. Газети «Правда»), буд. 66, прим. 39, а са-
ме: нежитлове приміщення, відділення банку загальною площею 80,60 кв.м., основні 
засоби у кількості 71 одиниця. 

F03G14387 Будівля готелю з основними засобами, що розташований за адресою:  
м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича (вул. Свердлова), буд. 6, а саме: будівля  
готелю загальною площею 10230,1 кв.м., основні засоби у кількості 6789 одиниць.

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціо-
ну: www.prozorro.sale. Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукці-
ону 16.03.2018. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: Точ-
ний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кож-
ному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale Детальна інформація щодо лотів:  

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/nezhitlova/173647/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/nezhitlova/173651/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/nezhitlova/173655/index.php?lang=ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання Комісії з проведення  
конкурсу на зайняття посад Директора  
Державного бюро розслідувань, першого  
заступника та заступника Директора  
Державного бюро розслідувань, директорів  
територіальних органів та керівників підрозділів 
центрального апарату Державного бюро  
розслідувань, працівників підрозділів  
внутрішнього контролю Державного  
бюро розслідувань
22.02.2018 р. № 45

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад директорів 

територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату 
Державного бюро розслідувань, працівників підрозділу внутрішнього 

контролю Державного бюро розслідувань
Відповідно до статті 11, частини першої статті 13, частини першої                  

статті  24 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» Комісія з про-
ведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розсліду-
вань, першого заступника та заступника Директора Державного бюро роз-
слідувань, директорів територіальних органів та керівників підрозділів цен-
трального апарату Державного бюро розслідувань, працівників підрозділів 
внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань  (далі — Конкурс-
на комісія) оголошує конкурс на зайняття вакантних посад директорів тери-
торіальних органів, керівників підрозділів центрального апарату Державно-
го бюро розслідувань, працівників підрозділу внутрішнього контролю Дер-
жавного бюро розслідувань. 

Етапи та порядок проведення конкурсу передбачені Законом України  
«Про Державне бюро розслідувань» та Регламентом Конкурсної комісії, за-
твердженим Протоколом засідання Конкурсної комісії № 6 від 25.04.2016 
(в редакції, затвердженій згідно із Протоколом засідання Конкурсної комі-
сії № 45 від 22.02.2018).  

Конкурс оголошено на зайняття таких вакантних посад:
 1. Директора Територіального управління Державного бюро розсліду-

вань, розташованого у місті Києві; 
2. Директора Територіального управління Державного бюро розсліду-

вань, розташованого у місті Краматорську;

3. Директора Територіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Львові; 

4. Директора Територіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Мелітополі; 

5. Директора Територіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Миколаєві; 

6. Директора Територіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Полтаві;

7. Директора Територіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Хмельницькому; 

8. Керівника Першого управління організації досудових розслідувань 
(Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та ко-
рупції) Державного бюро розслідувань; 

9. Керівника Другого управління організації досудових розслідувань 
(Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохо-
ронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань; 

10. Керівника Третього управління організації досудових розслідувань 
(Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро роз-
слідувань; 

11. Керівника Управління супроводження оперативними підрозділами  
досудових розслідувань Державного бюро розслідувань; 

12. Керівника Управління оперативного забезпечення та оперативно-тех-
нічних заходів Державного бюро розслідувань; 

13. Керівника Управління оперативних розробок Державного бюро роз-
слідувань; 

14. Керівника Управління інформаційно-аналітичної розвідки Державно-
го бюро розслідувань;

15. Керівника Управління спеціального призначення Державного бюро 
розслідувань; 

16. Начальника Відділу організаційно-адміністративного та аналітичного 
забезпечення Державного бюро розслідувань; 

17. Керівника Управління режимно-секретної роботи та захисту інформа-
ції Державного бюро розслідувань; 

18. Керівника Управління внутрішнього контролю Державного бюро роз-
слідувань; 

19. Керівника Управління забезпечення діяльності Державного бюро роз-
слідувань; 

20. Керівника Управління міжнародного співробітництва та зовнішніх ко-
мунікацій Державного бюро розслідувань; 

21. Начальника Відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Державного бю-
ро розслідувань; 

22. Керівника Управління правового забезпечення Державного бюро роз-
слідувань; 

23. Начальника Відділу внутрішнього аудиту Державного бюро розслі-
дувань; 

24. Керівника Управління кадрової роботи та державної служби Держав-
ного бюро розслідувань; 

25. Керівника Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерсько-
го обліку, звітності — головного бухгалтера Державного бюро розсліду-
вань; 

26. Головного спеціаліста відділу проведення перевірок із застосуванням 
поліграфа Управління внутрішнього контролю Державного бюро розсліду-
вань — 2 вакансії. 

Строки проведення конкурсу.
Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, прийма-

ються з 2 березня по 2 квітня 2018 року включно.
Кандидат може подавати документи на будь-яку з визначених вакантних 

посад (на кожну посаду подається повний перелік документів).   
Перелік документів для участі у конкурсі визначений законами України 

«Про Державне бюро розслідувань», «Про державну службу» і «Про запо-
бігання корупції».

Документи необхідно надсилати лише поштою (поштовим відправлен-
ням з оголошеною цінністю з описом вкладення та повідомленням про йо-
го вручення) виключно на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів України 
(01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2). 

Строк подання документів на конкурс не вважається пропущеним, якщо 
документи відправлено поштою до закінчення строку (визначається за від-
битком календарного штемпеля).

Конверт із пакетом документів має містити позначку (в лівому верхньому 
куті): «НА КОМІСІЮ ДБР», а також назву посади, на яку претендує кандидат.

Контактні особи від Секретаріату Кабінету Міністрів України: Бай Анато-
лій Анатолійович (тел.: (044) 256-76-40); Шаповал Наталія Петрівна (тел.: 
(044) 256-73-91); Пригунов Павло Якович (тел.: (044) 256-79-03).

E-mail Конкурсної комісії: dbr@kmu.gov.ua 

Інформація щодо проведення конкурсу розміщена на офіційному  
веб-сайті Кабінету Міністрів України: http://www.kmu.gov.ua/ 

Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, у складі:  
головуючого судді Татарчук Л. О., суддів Марущак С. Л. та  
Леонова А. А. здійснюється спеціальне судове провадження  
№ 200/4308/17 щодо обвинувального акта, складеного за результатами 
спеціального досудового розслідування обставин кримінального про-
вадження № 22014040000000088 відносно Степаненка Романа Ігорови-
ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання по вказаному кримінальному 
провадженню призначено до розгляду на 15.30 годину 22 березня 2018 
року за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, в яке викли-
кається Степаненко Роман Ігорович, 31.08.1984 року народження, за-
реєстрований: АР Крим, м. Феодосія. вул. Кримська, буд. 25, кв. 36, 
останні відомі адреси мешкання: Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Капітана Остапенка, буд. 36, кв. 84; м. Дніпро, вул. Героїв Сталінгра-
да, буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин, через які обвинувачений не мо-
же з’явитися в судове засідання, він зобов’язаний заздалегідь повідо-
мити суд про неможливість з’явлення та про поважні причини неявки.

Після опублікування оголошення у пресі, обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки об-
винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Тимофєєв Олександр Юрійович, 15.05.1971 р.н., 
громадянин України, уродженець м. Невинномиськ Ставропольсько-
го краю СРСР, зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, 
вул. Петровського, буд. 134 кв. 98, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5, 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 07.03.2018, у період часу з 09 
год. 00 хв. до 11 год. 00 хв до слідчого відділу 2 управління (з дисло-
кацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ар-
хітектора Нільсена, буд. 33, до слідчого Ліпари Д. Р. для відкриття та 
ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручення 
Вам письмового повідомлення про підозру, обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів у кримінальному провадженні № 22017050000000282 
від 22.09.2017 за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 110-2; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК 
України у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального до-
судового розслідування.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача Семака Павла Сергійови-

ча в судове засідання, що призначено на 24 квітня 2018 року о 12 годині 00 хвилин по ци-

вільній справі за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС» до 

Семака Павла Сергійовича про відшкодування шкоди (зал № 35, пр. Маяковського, 5-в,  

м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

Згідно з протоколом № 9 Загальних зборів учасників ТОВ «КІМПІ» від 14.02.2018 

р. прийнято рішення щодо припинення Товариства з обмеженою відповідальністю 
«КІМПІ» (49050, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Болгарська, буд. 1, ЄДПРОУ 

39165109) шляхом його ліквідації у добровільному порядку. Головою ліквідаційної ко-

місії призначено Спину Олега Вікторовича. Заяви кредиторів приймаються протягом 

двох місяців від дня публікації даного оголошення.

Втрачено печатку 

круглу 4мм/R542 № 71, 

яка належить 

ДП «Класифікаційне товариство 

«Регістр судноплавства України».

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає як відповідачку: Смолянську-Криловецьку 
Ірину Володимирівну по цивільній справі за позовом Грибо-
єдова Андрія Володимировича до Смолянської-Криловець-
кої Ірини Володимирівни про оспорювання батьківства.

Судове засідання відбудеться 14 березня 2017 року о 10.00 
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Буді-
вельників, 52-А, кабінет № 33.

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

Суддя Д. О. Д ’яченко

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне прова-

дження № 417/4335/17 стосовно Мільчакова Олексія Юрійовича, 30.04.1991 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (в редакції Зако-
ну від 08.04.2014), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове 
розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Мільчаков О.Ю., за-
реєстрований та проживає за адресою: вул. Галерна, буд. 53а, кв. 30, м. Санкт-Петербург Ленінград-
ської області Російської Федерації.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає Мільчакова Олексія Юрійовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 12 березня 
2018 року о 13 годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду Луганської об-
ласті за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі: головуючого судді Шкирі В. М., суддів  
Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Піддубний Дмитро Олегович, 14.02.1994 р.н., який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Предтечине, вул. Шкіль-
на, буд. 7, на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
07.03.2018 року о 09 год. 00 хв. до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Ма-
ріуполь 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 озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувального акта та 
реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №22018050000000005 за ч.1 ст.258-3 КК України. У разі неприбуття на ви-
клик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст.139 КПК України.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-

сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-

кає Колодія Анатолія Миколайовича як обвинуваченого в судове засі-

дання по кримінальній справі № 334/8961/16-к за обвинувальним актом 

у кримінальному провадженні стосовно Колодія Анатолія Миколайови-

ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 14 березня 2018 року о 09.00 годині.

Суддя О. М. Попова

Повістка про виклик підозрюваного 

Селіванов Олексій Володимирович, 05.09.1979 р.н., відповідно до ви-

мог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається о 10 год. 00 хв. 7 бе-

резня 2018 року до старшого слідчого ГСУ СБ України Петращука Ю. О., 

каб. 452, за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3А (тел. 044-281-51-60), для 

проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  

№ 22017000000000353 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК України.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача Батіга 

Василя Йосиповича, місце реєстрації якого: м. Київ, пр. Маяковського, 

68, кв. 176, у судове засідання, яке призначене на 21.03.2018 року о 10 

год. 15 хв., для розгляду справи за позовом Батіга Г. В. до Батіг В. Й. про 

розірвання шлюбу. Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 24.

Суддя Грегуль О. В.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 14 лютого 2018 р. № 91-р 
Київ

Про погодження тимчасового покладення 
виконання обов’язків директора державного 

підприємства «Артемсіль»  
на Товстокоренка Ю. В.

Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства 
щодо тимчасового покладення виконання обов’язків директора державного 
підприємства «Артемсіль» на заступника директора рудника № 1, 3 з виробни-
цтва зазначеного підприємства Товстокоренка Юрія Васильовича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 14 лютого 2018 р. № 101-р 
Київ

Питання розміщення  
Державного агентства інфраструктурних 

проектів
Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо розміщення 

Державного агентства інфраструктурних проектів у приміщеннях частини цо-
кольного та першого поверхів в адміністративно-офісній будівлі по вул. Хотів-
ській, 4 (літер А), у м. Києві загальною площею 269,7 кв. метрів на умовах до-
говору оренди.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 21 лютого 2018 р. № 115-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  
від 14 лютого 2018 р. № 91

На часткову зміну розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 люто-
го 2018 р. № 91 погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та 
продовольства щодо тимчасового покладення виконання обов’язків директора 
державного підприємства «Артемсіль» на заступника директора рудника з ви-
робництва загальнорудничного персоналу рудника № 1, 3 зазначеного підпри-
ємства Товстокоренка Юрія Васильовича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

Втрачений судновий білет 

на судно УХХ–0074–ПП–404Л, виданий 

на ім’я Фімушкіна Олега Петровича, вважати недійсним.

15 березня 2018 року о 10.00 год. 

у с. Мокра Рокитна по вулиці Ткалівська буде проводитись кадастрова 

зйомка земель комунальної власності.

УФСІ повідомляє ТОВ «БК СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 38239504) про ро-
зірвання договору підряду про надання послуг авторського нагляду 
№SS-C-1300096-KFW, у зв’язку з порушенням останнім умов вказано-
го договору.

Повне найменування: Міністерство внутрішніх справ України
Період: 2017 рік
Головна мета діяльності  
та завдання:

МВС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сферах: 
- забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських  
послуг; 
- захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній  
(морській) економічній зоні; 
-  цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій  
та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи,  
гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, 
а також гідрометеорологічної діяльності; 
- міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, 
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством  
категорій мігрантів.

Аналітична інформація про бюджет 
(тис.грн.)

Код про-
грамної 

класифіка-
ції видатків 
та кредиту-
вання бю-

джету

Код функ-
ціональної 
класифіка-
ції видатків 
та кредиту-
вання бю-

джету

Наймену-
вання згід-
но з про-
грамною 

класифіка-
цією видат-
ків та кре-
дитування 
бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

план  
на 2017 рік   
з урахуван-

ням внесених 
змін

касове  
виконання  
за 2017 рік

план  
на 2017 рік   
з урахуван-

ням внесених 
змін

касове  
виконання  
за 2017 рік

план  
на 2017 рік   
з урахуван-

ням внесених 
змін

касове  
виконання  
за 2017 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки всього за головним  
розпорядником коштів  
державного бюджету:

48 299 653,7 48 283 519,7 11 248 981,6 10 479 290,0 59 548 635,3 58 762 809,7

в т.ч. за бюджетними програмами
1000000 Міністерство внутрішніх справ України
1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України

1001010 0310
Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України

266 983,8 266 834,3 1 866,6 423,3 268 850,4 267 257,6

1001050 0310
Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань та функцій 
органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ

1 718 022,6 1 716 919,2 924 624,2 910 707,5 2 642 646,8 2 627 626,7

1001080 0942
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання

963 289,3 963 283,4 374 371,6 343 184,4 1 337 660,9 1 306 467,8

1001100 0721
Медичне забезпечення працівників Міністерства внутрішніх справ України, поліцейських  
та працівників Національної поліції України

1 032 155,0 1 032 141,0 167 236,1 156 480,2 1 199 391,1 1 188 621,2

1001170 0370
Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою  
злочинністю і корупцією

4 138,9 4 137,4 0,0 0,0 4 138,9 4 137,4

1001200 0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України на організацію  
та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців 
правоохоронних органів

18 905,7 18 905,7 0,0 0,0 18 905,7 18 905,7
1002000 Адміністрація Державної прикордонної служби України 

1002010 0310
Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

148 548,1 148 548,1 0,0 0,0 148 548,1 148 548,1

1002030 0310
Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання  
її особового складу

6 273 315,1 6 272 004,8 955 007,7 954 195,3 7 228 322,8 7 226 200,1

1002060 0942
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної  
служби України

289 728,5 289 723,7 10 734,3 10 285,9 300 462,8 300 009,6

1002070 1060
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

200 000,00 199 998,40 25 689,70 25 689,70 225 689,70 225 688,10

1002110 0310
Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

83 713,0 83 713,0 3,0 3,0 83 716,0 83 716,0

1002120 0310
Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

200 000,0 199 997,4 300 000,0 0,0 500 000,0 199 997,4

1002130 0210
Видатки для Адміністрації Державної прикордонної служби України на реалізацію заходів  
щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

0,0 0,0 400 000,0 399 999,5 400 000,0 399 999,5

1002600 0310
Реалізація проекту з модернізації автоматизованих систем прикордонного контролю

0,0 0,0 4 846,8 0,0 4 846,8 0,0

1003000 Національна гвардія України

1003010 0310
Керiвництво та управлiння Національною гвардією України

182 789,2 182 700,2 0,0 0,0 182 789,2 182 700,2

1003020 0310
 Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

8 089 510,1 8 089 509,3 839 260,1 796 803,0 8 928 770,2 8 886 312,3

1003070 0942
Пiдготовка кадрiв для Національної гвардії України вищими навчальними закладами 

338 796,9 338 796,9 8 609,1 7 701,9 347 406,0 346 498,8

1003080 0731
Стацiонарне лiкування вiйськовослужбовцiв Національної гвардії України у власних медичних закладах

49 103,8 49 103,8 11 836,2 7 993,6 60 940,0 57 097,4

1003090 1060
Будівництво (придбання ) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

200 000,0 200 000,0 186 779,6 186 779,6 386 779,6 386 779,6

1003100 0210
Видатки для Національної гвардії України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності  
і безпеки держави

0,0 0,0 900 000,0 899 999,6 900 000,0 899 999,6
1004000 Державна міграційна служба України

1004010 0380
Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

58 312,7 57 768,0 64 673,4 64 673,4 122 986,1 122 441,4

1004020 0380
Забезнечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції  
та реєстрації фізичних осіб

929 876,1 927 942,3 1 502 080,0 1 361 598,6 2 431 956,1 2 289 540,9

1004070 0113
Внески до Міжнародної організації з міграції

1 736,2 1 724,4 0,0 0,0 1 736,2 1 724,4
1006000 Державна служба України з надзвичайних ситуацій

1006010 0320
Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

96 515,1 96 514,5 231,5 20,5 96 746,6 96 535,0

1006050 0320
Авіаційні роботи з пошуку і рятування

9 823,0 9 821,9 0,0 0,0 9 823,0 9 821,9

1006060 0511
Гідрометеорологічна діяльність

286 945,2 286 900,0 47 113,0 39 346,3 334 058,2 326 246,3

1006070 0530
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими  
програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

20 807,8 20 797,7 3 682,8 2 953,5 24 490,6 23 751,2

1006080 0370

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими  
програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка 
наукових кадрів

28 847,8 28 847,8 3 000,5 3 000,5 31 848,3 31 848,3

1006090 0320
Придбання  пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва

600 835,7 600 756,6 0,0 0,0 600 835,7 600 756,6

1006100 0210
Видатки для Державної служби з надзвичайних ситуацій на реалізацію заходів щодо підвищення  
обороноздатності і безпеки держави

0,0 0,0 100 000,0 99 999,0 100 000,0 99 999,0

1006280 0320
Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

5 993 640,4 5 993 588,8 1 123 173,6 1 067 960,3 7 116 814,0 7 061 549,1

1006360 0942
Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

408 809,6 408 785,3 123 481,4 73 854,0 532 291,0 482 639,3

1006700 0320
Здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій

53 300,0 53 288,7 0,0 0,0 53 300,0 53 288,7

1006710 0320
Здійснення заходів, пов’язаних з очищенням від вибухонебезпечних предметів території  
у м. Балаклії та прилеглих населених пунктах Харківської області

20 600,1 13 306,0 0,0 0,0 20 600,1 13 306,0

1006720 0320
Здійснення заходів, пов’язаних з очищенням від вибухонебезпечних предметів території  
м. Калинівки Вінницької області та прилеглих населених пунктів

23 500,0 21 964,6 0,0 0,0 23 500,0 21 964,6

1006730 0320
Надання гуманітарної допомоги Грузії

260,3 230,9 0,0 0,0 260,3 230,9
1007000 Національна поліція України

1007010 0310
Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України

508 852,1 508 852,1 0,0 0,0 508 852,1 508 852,1

1007020 0310
Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України

19 197 991,6 19 196 113,5 1 690 680,4 1 644 705,4 20 888 672,0 20 840 818,9

1007040 0210
Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і 
безпеки держави

0,0 0,0 1 480 000,0 1 420 932,0 1 480 000,0 1 420 932,0

Примітка:   інформація  про  бюджет  за  бюджетними програмами з деталізацією  за  кодами  економічної  класифікації  видат-
ків  бюджету,  або класифікації кредитування бюджету, розміщена на офіційному веб-сайті МВС України  
Директор ДФОП МВС України                            С. М. Шевнін

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинів-
ка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження 
№ 233/6164/17 за обвинуваченням Федоренка С. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений: Федоренко Сергій Миколайович, 12.09.1959 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Рєпіна, 2-й проїзд, б. 17-А, кв. 6;  
м. Макіївка, вул. Єрмака, б. 18, викликається до суду на 14.00 год. 14 березня 2018 
року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на 
виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня чи спеціального судового провадження. 

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянти-
нівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне прова-
дження № 233/4574/17 за обвинуваченням Ігнатова Д. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений: Ігнатов Денис Олександрович, 31.10.1979 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: м. Донецьк, вул. Собінова, 129/36, викликається до суду на 
09.00 год. 16 березня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судовому засі-
данні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у між-
державний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження. 

Суддя А. І. Міросєді

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21) розглядає справу №234/19506/16-к (провадження 
№1-кп/234/80/18) по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за  
№ 22016050000000247 за обвинуваченням Лаврецького Валерія 
В’ячеславовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Лаврецький Валерій В’ячеславович, 09.08.1979 року наро-
дження, викликається на 14 березня 2018 року о 16.30 годині до суду, каб.  
№ 14, для участі у розгляді справи.

Суддя Бакуменко А. В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріу-
поль, проспект Перемоги, 6) розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Гнибеди Віктора Сергійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Гнибеда Віктор Сергійовича викликається на 16 бе-
резня 2018 року о 08.15 годині до Орджонікідзевського районного су-
ду міста Маріуполя Донецької області для участі в розгляді криміналь-
ного провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кри-
мінальне провадження за обвинуваченням Некрасова Дмитра Михай-
ловича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 408 КК України.

Обвинувачений Некрасов Дмитро Михайлович, 10.01.1989 р.н., остан-
нє місце реєстрації якого: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Зелена, 8,  
кв. 10, викликається на 13.03.2018 року о 10.00 год. до Добропільського 
міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі в розгляді кримінального про-
вадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальна 
справа за обвинуваченням відносно Терехова В.В. за ст.ст. 258-3 ч. 1, 263  
ч. 1 КК України.

Терехов Валерій Володимирович, 24.06.1963 р.н., який мешкає за адре-
сою: 87500, Донецька область, вул. Покришкіна, б. 13, кімната 39.

Повідомляємо, що 16.03.2018 року на 11.15 годину, 27.03.2018 року на 
09.15 годину, 05.04.2018 року на 09.30 годину відбудеться слухання по спра-
ві за обвинуваченням Терехова В. В. за ст.ст. 258-3 ч. 1, 263 ч. 1 КК України.

Суддя О. А. Шевченко

Повістка про виклик обвинуваченої
Ледовська Олена Михайлівна, 04.09.1986 р.н., яка проживає за адресою: До-

нецька область, м. Донецьк, вул. Треньова, б. 5-Б, кв. 33, у порядку ч. 8 ст. 135 КПК 
України, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 15.03.2018 р. о 16.00 год. 
до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (адреса розташуван-
ня: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європейська, 20; зал № 10) для участі в підго-
товчому судовому засіданні в статусі обвинуваченої в кримінальному провадженні  
№ 42016050000000860 від 23.08.2016 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. З моменту опу-
блікування повістки про виклик обвинувачена вважається належним чином повідомле-
ною з її змістом.

Колегія суддів: Клікунова А. С., Стоілова Т. В., Бородавка К. П.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянти-
нівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне прова-
дження №233/558/17 за обвинуваченням Астахової С. В. за ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни. Обвинувачена Астахова Світлана Володимирівна, 08.11.1960 р.н., зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 
43, викликається до суду на 09 годину 00 хвилин 15 березня 2018 року (корп. № 1, 
каб. №12), для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду об-
винуваченої та оголошення її в міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального 
судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області призна-
чено підготовчий судовий розгляд 12.03.2018 р. о 16.30 год. по кримі-
нальному провадженню за обвинуваченням Ляха Олександра Микола-
йовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Ляху О. М. необхідно з’явитись до зали судового за-
сідання №9 Красноармійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ (Красноармійськ), 
вул. Європейська, б. 20, на 12.03.2018 р. о 16.30 год.

Суддя І. В. Корнєєва
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ВЕРХОВНИЙ СУД

УХВАЛА
15 лютого 2018 року                                  Київ                                Пз/9901/2/18

806/3265/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: судді-доповідача  
Смоковича М. І., суддів Бевзенка В. М., Білоуса О. В.,  Стрелець Т. Г., Шарапи В. М., розглянувши подання 
Житомирського окружного адміністративного суду про розгляд адміністративної справи №  806/3265/17 як 
зразкової, а також матеріали типових справ, 

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2018 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло подання 
судді Житомирського окружного адміністративного суду Шуляк Л. А. про розгляд адміністративної спра-
ви №  806/3265/17 як зразкової. 

Провадження у цій справі відкрито 30 листопада 2017 року за позовом  громадянки України Дегтяр Ната-
лії Олегівни до Коростенського районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Жи-
томирській області (вул. Грушевського, 5, м. Коростень, Житомирська обл.), третя особа – Управління Дер-
жавної міграційної служби України в Житомирській області (вул. Пушкінська, 44, м. Житомир), у якому по-
зивачка просить визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо неоформлення їй паспорта грома-
дянина України у формі паспортної книжечки та, відповідно, просить зобов’язати відповідача оформити та 
видати їй бланк паспорта у формі паспортної книжечки. 

Звернення з таким позовом до суду обґрунтовано тим, що позивачка через свої релігійні вірування та пе-
реконання заперечує, щоб паспорт громадянина України їй виготовляли у формі картки з безконтактним 
електронним носієм, який міститиме її персональні дані. З посиланням на норми пунктів 1, 3, 5, 8, 9—11 
Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26 
червня 1992 року № 2235-ІІІ, а також на положення статті 13, частин другої, четвертої та шостої статті 14 
Закону України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» пози-
вачка стверджує, що паспорт громадянина України може виготовлятися як у формі картки, так і у формі 
книжечки. Тож виготовлення паспорта громадянина України у формі безконтактної картки є правом, а не 
обов’язком громадянина і за можливості вибору форми цього документа відмова відповідача у виготов-
ленні паспорта громадянина України у паперовому варіанті (паспортної книжечки), за відсутності для цьо-
го підстав, встановлених статтею 16  названого вище Закону, є неправомірною.

Вирішуючи питання про відкриття провадження за описаною вище позовною заявою суд ухвалою від 23 
січня 2018 року витребував у Житомирського окружного адміністративного суду матеріали типових справ. 

На виконання ухвали від 23 січня 2018 року Житомирський окружний адміністративний суд супровід-
ним листом від 30 січня 2018 року надіслав витребувані судом матеріали у таких справах: № 806/3114/17, 
№ 806/2945/17, №806/142/18, №806/206/18. Копії матеріалів типових справ надійшли до Касаційного адмі-
ністративного суду у складі Верховного Суду 5 лютого 2018 року. 

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за якою надійшло подання про її роз-
гляд як зразкової, колегія суддів дійшла висновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначених 
пунктом 21 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України, позаяк:

відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень (територіальні підрозділи Держав-
ної міграційної служби України); 

спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними нормами права (у зв’язку з від-
мовою територіального підрозділу Державної міграційної служби України видати паспорт громадянина 
України у формі паспортної книжечки після набрання чинності змін до Закону України від 20 листопада 
2012 року № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують гро-
мадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», внесеними згідно із Законом України від 
14 липня 2016 року № 1474-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо докумен-
тів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на 
лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України»); 

позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному висловлені, але однакові по суті: визнати не-
правомірною відмову відповідача у видачі паспорта громадянина України у формі паспортної книжечки 
(або визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо неоформлення паспорта громадянина Украї-
ни у формі паспортної книжечки) та зобов’язати відповідача видати позивачеві (чи особі, законним пред-
ставником якої він є) бланк паспорта/паспорт громадянина України у формі паспортної книжечки відповід-
но до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України 
від 26 червня 1992 року № 2235-ІІІ). 

Відповідно до частини п’ятої статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України Верховний Суд 
вирішує зразкові справи за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, 
визначених цією статтею.

Особливості розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження визначено у статті 262 
Кодексу адміністративного судочинства України. За частиною п’ятою цієї статті суд розглядає справу в по-
рядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за 
відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи 
суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

За частиною третьою статті 291 Кодексу адміністративного судочинства України, при ухваленні рішення 
у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду 
зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за резуль-
татами розгляду зразкової справи.

За частиною одинадцятою статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України рішення Верховно-
го Суду у зразковій справі підлягає перегляду Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду 
рішень в апеляційному порядку, визначеному цим Кодексом. 

Керуючись статтями 258—262, 290 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за позовом Дегтяр Наталії Олегівни до Ко-
ростенського районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Житомирській облас-
ті, третя особа — Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області, про визнання 
бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити дії.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з викликом учасників справи ко-
легією у складі п’яти суддів.

Розгляд справи призначити на 13 березня 2018 року о 10:00 год. у приміщенні Касаційного адміністра-
тивного суду у складі Верховного Суду за адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.

Відповідачу — у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали подати суду відзив на по-
зовну заяву та докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а та-
кож документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу і тре-
тій особі. 

Встановити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання до суду 
відповіді на відзив та документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив та доданих до 
нього доказів відповідачу і третій особі. 

Встановити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду запе-
речень проти відповіді на відзив і документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і дода-
них до нього доказів позивачу. 

Встановити третій особі: триденний строк з дня отримання копії цієї ухвали — для подання суду пояс-
нень щодо цього позову та документів, що підтверджують надіслання (надання) пояснень і доданих до ньо-
го доказів сторонам; десятиденний строк з дня отримання відзиву відповідача — для подання суду своїх 
пояснень з приводу доводів відповідача і документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень 
і доданих до нього доказів сторонам. 

Повідомити учасникам справи, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення та 
пояснення повинні відповідати вимогам частин другої—четвертої статті 162 Кодексу адміністративного су-
дочинства України.

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

Опублікувати цю ухвалу на офіційному веб-порталі судової влади України, а також в одному із загально-
державних друкованих засобів масової інформації. З моменту опублікування цього оголошення вважати-
меться, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.
Суддя-доповідач М. І. Смокович

Судді В. М. Бевзенко, О. В. Білоус, Т. Г. Стрелець, В. М. Шарапа

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

організатори торгів:
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номери лотів: F11GL6013- F11GL6018; F11GL6020- F11GL6022; F11GL6024; F11GL6027- 
F11GL6028; F11GL6030; F11GL6033- F11GL6037; F11GL6040; F11GL6042; 
F11GL6045; F11GL6046; F11GL6048- F11GL6052; F11GL6054- F11GL6059; 
F11GL6061- F11GL6063; F11GL6065; F11GL6068; F11GL6071- F11GL6078; 
F11GL6080- F11GL6090; F11GL6092- F11GL6094; F11GL6096- F11GL6098; 
F11GL6105- F11GL6106; F11GL6112- F11GL6114; F11GL6117- F11GL6122; 
F11GL6124; F11GL6128; F11GL6130; F11GL6132- F11GL6142.

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 19.04.2018.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/

Номери лотів: F11GL6144- F11GL6145; F11GL6147; F11GL6152; F11GL6154- F11GL6155; 
F11GL6159; F11GL6161; F11GL6164- F11GL6166; F11GL6168; F11GL6169; 
F11GL6171-F11GL6175; F11GL6177; F11GL6179- F11GL6183; F11GL6185; 
F11GL6187- F11GL6198; F11GL6200- F11GL6203; F11GL6206-F11GL6212; 
F11GL6214; F11GL6217-F11GL6227; F11GL6231; F11GL6233; F11GL6235; 
F11GL6237- F11GL6241; F11GL6243; F11GL6245; F11GL6246; F11GL6248-
F11GL6256; F11GL6258; F11GL6260- F11GL6263; F11GL6265; F11GL6267-
F11GL6269; F11GL6271.

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 20.04.2018.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/

Номер лота: F11GL6270
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 20.04.2018; 14.06.2018.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/

Номер лота: F11GL6798; F11GL6799; F11GL6801; F11GL6803- F11GL68013; 
F11GL6815- F11GL6821; F11GL6823; F11GL6825; F11GL8094.

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

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 25.04.2018.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/

Номер лота: F11GL9098; F11GL9099; F11GL9101; F11GL9103- F11GL9105; 
F11GL9108; F11GL9110; F11GL9112; F11GL9115- F11GL9122; 
F11GL9124- F11GL9126; F11GL9129- F11GL9131; F11GL9133- 
F11GL9135; F11GL9136; F11GL9139- F11GL9143; F11GL9146- 
F11GL9147; F11GL9149-F11GL9157; F11GL9159; F11GL9162-
F11GL9167; F11GL9169-F11GL9172; F11GL9174-F11GL9177; 
F11GL9179; F11GL9181; F11GL9183; F11GL9186; F11GL9187; 
F11GL9189; F11GL9192; F11GL9193; F11GL9197-F11GL9202; 
F11GL9204- F11GL9208; F11GL9211- F11GL9213; F11GL9215- 
F11GL9216; F11GL9218; F11GL9219; F11GL9221; F11GL9227- 
F11GL9230; F11GL9237- F11GL9238; F11GL9240; F11GL9242- 
F11GL9245.

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 27.04.2018.
Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/

ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО»
Номер лота: Q81626b18750
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

22.03.2018; 02.04.2018;12.04.2018; 23.04.2018;
04.05.2018; 15.05.2018; 24.05.2018; 05.06.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/

ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ»
Номер лота: Q83326b18103
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

22.03.2018; 02.04.2018;12.04.2018; 23.04.2018;
04.05.2018; 15.05.2018; 24.05.2018; 05.06.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/

ТОВ «ОСБП»
Номер лота: Q82226b18978
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

22.03.2018; 02.04.2018;12.04.2018; 23.04.2018;
04.05.2018; 15.05.2018; 24.05.2018; 05.06.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/

Номер лота: F11G13549
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

22.03.2018; 02.04.2018;12.04.2018; 23.04.2018;
04.05.2018; 15.05.2018; 24.05.2018; 05.06.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/

Номер лота: F11G1509
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 22.03.2018; 02.04.2018;12.04.2018; 23.04.2018.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/
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ПОГОДА НА ЗАВТРАфОТОфАкТ

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 БЕРЕзНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -7  -12 -3  -8 Черкаська -7  -12 -3  -8
Житомирська -10  -15 -3  -8 Кіровоградська -7  -12 -3  -8
Чернігівська -7  -12 -3  -8 Полтавська -7  -12 -3  -8
Сумська -7  -12 -3  -8 Дніпропетровська -4  -9 -2  -7
Закарпатська -12  -17 -2  -3 Одеська -5  -10 0  -5
Рівненська -12  -17 -3  -8 Миколаївська -5  -10 0  -5
Львівська -12  -17 -3  -8 Херсонська -2  -7 +2  -3
Івано-Франківська -12  -17 -3  -8 Запорізька -2  -7 +2  -3
Волинська -12  -17 -3  -8 Харківська -4  -9 -3  -8
Хмельницька -12  -17 -3  -8 Донецька -2  -7 +2  -3
Чернівецька -12  -17 -3  -8 Луганська -2  -7 +2  -3
Тернопільська -12  -17 -3  -8 Крим 0  +5 0  +5
Вінницька -10  -15 -3  -8 Київ -8  -10 -4  -6

Укргiдрометцентр

-12..-17
-3..-8 -7..-12

-3..-8

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

+2..-7
+2..-3

-2..-7
+2..-3

Школярі зі Львівщини 
проводжали зиму  
на Луганщині

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ОБМІН. Цей візит став відповіддю на різдвяну поїздку юних 
жителів Білокуракинського району Луганської області  на Гали-
чину. за словами освітян із західної України, охочих відвідати 
Луганщину учнів Бродівської гімназії було так багато, що дове-
лося влаштовувати добір за шкільною успішністю. І тепер учи-
телі розповідають, що були приємно вражені гостинністю й щи-
рістю луганців.

«Наші діти цікавляться подіями у країні й хочуть дружити з од-
нолітками зі сходу.  Спілкування між регіонами об’єднує і формує 
спільну думку, а коли ми єдині, ми сильні», — наголошує вчитель-
ка української мови Бродівської гімназії Богдана Булишин.

за її словами, обміни мають тривати й розширюватися. Ві-
зит став можливим завдяки реалізації програми міжрегіональ-
ної співпраці між Луганською, Львівською і Тернопільською об-
ластями «змінимо країну разом», ініційованої головою Луган-
ської обласної державної адміністрації.

Найсмачнішу каву в 
світі готують в Україні

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! У місті Дубай (Об’єднані Арабські Емірати) 
завершився світовий чемпіонат з приготування заварної кави в 
турці. Його переможцем став представник України уродженець 
міста Конотоп на Сумщині бариста Слава Бабич. У фінал, крім 
українця, вийшли представники Росії, Туреччини та господарі, 
які посіли друге, третє і четверте місця. У програму чемпіонату 
входять два завдання з приготування кави: по-східному в тра-
диційній джезві з двох компонентів — кави та води, а також за 
власною рецептурою з різних компонентів, зокрема алкоголю.

Журі у складі кавових гурманів найвище оцінило напої нашо-
го земляка, який працює в одному з ресторанів Києва. 

НА сВІжОМу пОВІТРІ. за вікном зима, хоч за календарем от-
от мають заполонити місто перші квіти. Мороз пощипує шкіру, а 
сонце ласкаво торкається її теплою долонькою, свіжий пухнастий 
сніг поскрипує під ногами, легкий вітерець бавиться ним, здмухую-
чи з дерев. Після кількаденного погодного апокаліпсису стоїть за-
чарована тиша. Щоправда, протягом кількох днів зима ще трива-

тиме — захурделить, підморозить, пошарпає обличчя колючим сні-
гом. Напевно, щоб на довше запам’ятали, яка вона справжня.  Од-
нак добре знаємо, що то наостанок. Бо день-два — і попливуть оті 
кучугури із заметами, загорлають радісно птахи, прокинуться рос-
лини і забуяє всіма принадами весна. 

А поки що насолоджуємося останньою зимовою радістю!

Українській гривні — 100 років 
Інна ОМЕЛЯНЧуК, 
«Урядовий кур’єр»

ЮВІЛЕЙ. Про те, що українській 
гривні виповнюється 100 років, нага-
дала оновлена експозиція музею ну-
мізматики в Острозі на Рівненщині.

Саме 1 березня 1918 року Укра-
їнська Центральна Рада ухвалила 
закон «Про грошову одиницю, бит-
тя монети та друк державних кре-
дитових білетів». 6 квітня в обігу 
з’явилися перші гривневі банкноти. 
Випуск гривні продовжили і за часів 
гетьманату  Павла Скоропадського, 
але згодом припинили. А відновили 
із приходом до влади Директорії.

— Саме ж слово «гривня» похо-
дить від прикраси із золота або срі-
бла у вигляді обруча, який носили 
на шиї (тобто на загривку). Це були 
м’яко заокруглені обручі з різнома-
нітними прикрасами, — нагадує ост-
розький історик Микола Бендюк.

Батьком гривні в незалежній 
Україні став Віктор Ющенко: вона 
з’явилася в обігу 1996-го, через 5 
років після народження незалежної 
держави. 
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100 гривень української Народної Республіки (експонат острозького музею 
нумізматики)

П’ять золотих медалей чемпіонату Європи — 
у вінничан

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

сТРІЛЬБА. На чемпіонаті 
Європи зі стрільби із пневма-
тичної зброї, який нещодав-
но відбувся в угорському місті 
Гьор, у складі збірної команди 
України брали участь 8 вінни-
чан. На змаганнях спортсмени 
виконували вправи зі стрільби 
з гвинтівки, пістолета та по ру-
хомій мішені. Вінничани  у різ-

них вікових категоріях здобули 
12 медалей: 5 золотих, 6 сріб-
них і бронзову. 

«Тренуюся 5 років. Стріль-
ба приваблювала мене ще 
з дитинства, адже цей вид 
спорту дуже цікавий і видо-
вищний, — розповів на прес-
конференції за підсумками 
змагань Максим Бабушок. — 
Готуючись до чемпіонату, ду-
же хвилювався, але зміг до-
сягти мети, адже хотів ви-

конати нормативи на зван-
ня майстра спорту міжнарод-
ного класу. Наступна мета — 
чемпіонат світу, де сподіваю-
ся вибороти призове місце».

завдяки  здобуткам на між-
народній арені піднімається 
Державний прапор України та 
звучить гімн нашої держави. 
зі слів начальника управлін-
ня фізичної культури та спор-
ту Вінницької облдержадміні-
страції Сергія Чернявського, 

протягом останніх років від-
булися значні зміни в розви-
тку цього виду спорту. за ра-
хунок коштів обласного бю-
джету придбано повний комп-
лект цифрових мішеней для 
тренувань, необхідну зброю й 
набої. Крім того, щорічно на-
дають приблизно півмільйо-
на гривень на  оплату поїздок 
на змагання і таку саму суму 
спрямовують на поліпшення 
матеріально-технічної бази.
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