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Міністр оборони Швеції про важливість стабільності 
в Україні для країн Балтії  
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ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТЕР ХУЛЬТКВІСТ:

ЦИФРА ДНЯ

9,642 млрд м3 
становлять запаси природного газу 
в українських підземних сховищах. 

З 24 лютого по 3 березня вони 
скоротилися на 7,5%, або на 783 млн м3

«Якщо буде 
ухвалено відповідне 

рішення Ради Безпеки 
ООН, Швеція 

розгляне можливість 
взяти участь 

у миротворчій 
місії».

Такого в повному метрі 
ніхто не робив 

ДОКУМЕНТИ

Уряд вніс зміни до Положення про порядок 
призначення та надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового палива

Після демобілізації 
сумчанин Максим Громов 
започаткував доволі 
рідкісну власну справу — 
зйомку з квадрокоптера

АДАПТАЦІЯ

МОЛОДЦІ! Українці взяли участь у створенні анімаційного 
фільму «З любов’ю, Вінсент», який став номінантом 
на найпрестижнішу світову кінопремію

Українська команда художників, яка оживила шедеври Вінсента ван Гога
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Як боротися 
з фейковими ОСББ: 
поради фахівця
Подібне вже було. Щоправда, не в такому масш-

табі. У 2016 році спритники купували по одній-
дві квартири в новобудовах, швиденько створювали 
в цих будинках ОСББ і починали обслуговувати їх 
за захмарними тарифами. Був випадок, коли з меш-
канців за право вступу до такого ОСББ вимагали… по 
сто тисяч гривень. Тоді цю «лавочку» вдалося закри-
ти. Однак шахраї від ОСББ знаходять інші схеми. Те-
пер якісь фірми в Ірпені, хоча за фактичними адре-
сами місцезнаходження — приватне житло, там же, в 
Ірпені, реєструють ОСББ, створене… у київських ба-
гатоповерхівках, причому без згоди і відома мешкан-
ців. У реєстраційних документах правильно вказу-
ють лише адресу будинку. А все інше — «від стелі»: 
загальна площа будинку, кількість квартир, підписи 
мешканців… Начальник управління розвитку ЖКГ 
департаменту житлово-комунальної інфраструкту-
ри КМДА Віра РАДЧЕНКО розповіла «Урядовому 
кур’єру», чому це стало можливо і що з цим робити.

УК Віро Михайлівно, як вдалося виявити таку, без 
перебільшення, зухвалу схему?
— Тиждень тому до нас звернулася голова ЖБК 
«А рсеналець-12», яке розташоване по вулиці Ака-
деміка Курчатова, 21 у Деснянському р айоні. Ста-
лося ось що. У рейтинговій оцінці районів є й 
такий пункт, як створення ОСББ. Держреєстра-
тори періодично повідомлять управлін-
ням ЖКГ районів про кількість створених 
об’єднань за поточний період. Ті ж, у свою 
чергу, інформують про це наш департамент. 

ЄС продовжив санкції проти Януковича 
та його соратників

ДИПЛОМАТІЯ. Євросоюз вирішив продовжити ще на рік об-
межувальні заходи, запроваджені проти 13 посадовців часів пре-
зидентства Віктора Януковича. Цих людей підозрюють у проти-
правному привласненні державних активів та зловживанні служ-
бовим становищем, що призвело до втрати державних коштів. 
Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС без попереднього обгово-
рення у Брюсселі, повідомляється у прес-релізі цієї інституції. 

До цього санкційного переліку входять екс-президент Віктор 
Янукович, його син Олександр Янукович, екс-прем’єр-міністр 
Микола Азаров, екс-глава Адміністрації Президента Андрій 
Клюєв, екс-генпрокурор Віктор Пшонка, екс-міністр внутрішніх 
справ Віталій Захарченко, колишній перший віце-прем’єр Сер-
гій Арбузов та інші. Проте проти двох осіб, імена яких досі були 
в санкційному списку, цього разу обмежувальні заходи не про-

довжили. Це колишня міністр юстиції Олена Лукаш та народ-
ний депутат Сергій Клюєв. 

Уперше ЄС запровадив санкції проти Росії та окремих росій-
ських і українських урядовців, причетних до дестабілізації ситу-
ації в Україні, у березні 2014 року після незаконної анексії Кри-
му РФ. Ці обмежувальні заходи поділено на кілька груп. Внаслі-
док дипломатичних санкцій у 2014 році було скасовано черго-
вий саміт Росія—ЄС і вирішено більше таких самітів не прово-
дити. Під персональні санкції ЄС потрапило 150 політиків з Ро-
сії та України. Цим людям заборонено в’їзд до ЄС, а їхні активи 
та рахунки у європейських банках заморожено. Крім того, Рада 
ЄС заборонила європейським компаніям вести бізнес на тери-
торії окупованого Криму й торгувати з Росією зброєю та техно-
логіями, які використовують для видобутку нафти. 
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Орджонікідзевський районний суд м. Запоріж-
жя викликає в судове засідання (провадження  
№ 335/10492/16-к, 1-кп/335/44/18) обвинувачено-
го Рака Сергія Івановича, 15.10.1964 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Якова Но-
вицького, 7-А, кв. 19 по кримінальному проваджен-
ню № 22015080000000011 за обвинуваченням Рака 
С. І. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, 
ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, яке відбудеть-
ся 13.03.2018 року о 16-00 год., 02.04.2018 року о  
16-00 год., 11.04.2018 року о 16-00 год., 19.04.2018 
року о 10-00 год. за адресою: м. Запоріжжя,  вул. Пе-
ремоги, 107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом. 

Суддя Крамаренко І. А.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як 
обвинуваченого Коваленка Андрія Олексійовича, 03.06.1978 
року народження, уродженця Миколаївської області Брат-
ського району смт Братськ, зареєстрованого та проживаю-
чого за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. 5 Авіамістеч-
ко, 30в, кв. 1, в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
19.03.2018 р. о 10 год. 00 хв. в залі судового засідання № 19, 
по вул. Грушевського, 17, що в м. Вінниці, по кримінальному 
провадженню по обвинуваченню Гавриша М. М. у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Коваленка Андрія Олексійовича в 
зазначене судове засідання є обов’язковою. В разі неможли-
вості з’явитися до суду просимо повідомити про причини не-
можливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Шлапака Д. О., суддів Бойка В. М.,  
Гуменюка К. П.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Антілогов Олексій Євгенович, 

01.01.1974 року народження, зареєстрований:  
м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля, буд. 9, кв. 76 відпо-
відно до вимог 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання, що відбудеться 16.03.2018 ро-
ку о 16 годині 00 хвилин, до зали судових засідань  
№ 107 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду встановлені статтею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В. П.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Петренко Михайло Анатолійович, 

27.06.1977 р.н., зареєстрований за адресою: м. Оде-
са, вул. Пушкінська, 74, кв. 12, відповідно до вимог 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання, що відбудеться 28 березня 2018 року о 10.00 
годині в залі судових засідань № 222 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Олевський районний суд Житомирської області викликає Поберезкого Олександра Федоровича, який 
проживає: м. Коростень, вул. Базарна, 20, кв. 70 Житомирської області, та Токового Максима Валенти-
новича, який проживає: м. Житомир, вул. Лермонтовська, 3, кв. 2, як відповідачів по справі за позовом 
заступника прокурора Житомирської області про визнання недійсним наказу, скасування рішення про 
державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та зобов’язання її повернути, у судове засі-
дання на 11 годину 30 хвилин 15 березня 2018 року.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Олевського районного суду Житомирської області за адре-
сою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 7, Житомирська область.

У разі неявки без поважних причин у судове засідання або неповідомлення про причини неявки спра-
ву буде розглянуто за відсутністю відповідачів.

Суддя О. В. Стратович

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. 
Європейська, 20) знаходиться кримінальне провадження відносно обвинуваченого Вельбоєнка Андрія 
Михайловича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 25 вересня 2017 року спра-
ву було призначено до судового розгляду на підставі обвинувального акта у кримінальному проваджен-
ні відносно обвинуваченого Вельбоєнка Андрія Михайловича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке проводиться в порядку спеціального судового прова-
дження.

Обвинувачений Вельбоєнко A. M., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, 
вулиця Незалежності, буд. 15, кв. 62, викликається 27 березня 2018 р. о 16 годині 00 хвилин до суду, каб. 
№ 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Краматорський міський суд Доне-
цької області (84000, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21) 13.03.2018 p. 
о 15.30 год. розглядає кримінальну 
справу за обвинуваченням Пазюри Ві-
ктора Олександровича за ст.ст. 258-3  
ч. 1, 365 ч. 2 КК України. Явка обвинува-
ченого в судове засідання обов’язкова. 

Головуючий суддя по справі 
Літовка В. В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. 

Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 40, 26 березня 2018 
року о 09.15 год. відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Джамілова Айдера Шевкетовича, 01 липня 1979 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений 
Джамілов Айдер Шевкетович та захисник Коваль Наталя Омельянівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до 
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове за-
сідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. 
А., суддів Бар’яка А. С., Іванченка Я. М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за 

адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 13, 15.03.2018 ро-
ку о 14.00 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному 
провадженні по обвинуваченню Верховода Сергія Миколайовича у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається як обвинувачений Верховод Сергій Мико-
лайович, який зареєстрований та проживає за адресою: вул. XXI П’ятирічки, 
буд. 1, с. Новоохтирка, Новоайдарського району Луганської області.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до 
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове за-
сідання.

Справа розглядатиметься у складі головуючого судді Іванченка Я. М., суд-
дів Вохмінової О. С., Луценко Л. В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального судового 
провадження

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як обвинуваченого Сини-
цю Володимира Валерійовича, 21.07.1989 року народження, уродженця АР Крим 
м. Євпаторія, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АР Крим, м. Євпато-
рія, вул. 9 Травня, 53/17, в підготовче судове засідання, яке відбудеться 19.03.2018 
р. о 10 год. 30 хв. в залі судового засідання № 19 по вул. Грушевського, 17, що в  
м. Вінниці, по кримінальному провадженню по обвинуваченню Синиці Володи-
мира Валерійовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України.

Явка обвинуваченого Синиці Володимира Валерійовича в зазначене судове за-
сідання є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідо-
мити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Шлапа-
ка Д. О., суддів Ан О. В., Бойко В. М.

Червоноармійський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 12200, Жи-
томирська обл., смт Червоноармійськ, вул. Леніна, 117) повідомляє  про те, що по 
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

11.05.2017 до Заторська Тетяна Анатоліївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 12024, Житомирська обл., Червоноармійський р-н, с. Улашанівка, вул. Кірова, 
буд. 35) справа № 292/291/17, суддя Гуц О. В., було ухвалено заочне рішення, по-
зовні вимоги задоволено повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення може бу-
ти переглянуто шляхом подання заяви протягом десяти днів з дня опублікуван-
ня цього оголошення.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання 
як обвинуваченого Костенка Валерія Миколайовича, 26.06.1972 року 
народження, уродженця м. Луганськ Луганської області, громадянина 
України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: 91001, Луган-
ська область, м. Луганськ, вул. Ломоносова, 1а.

Судове засідання відбудеться 12 березня 2018 року о 09 год. 00 хв. 
у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 230.

Суддя С. М. Бащенко

Договори купівлі-продажу  
квартир 

за адресами: м. Київ,  
вул. Івана Кудрі, буд. 39, кв. 60  

за № 76 та м. Київ, 
вул. Івана Кудрі, буд. 39, кв. 61 
за № 3-1238, власник Саєнко 

Володимир Михайлович, 
вважати втраченими.

Втрачений судновий 

білет на судно «Tracker» 

№ ВUJ20632К304 з бортовим 

номером ЛУГ-0140-К, 

зареєстрований на ім’я 

Циганкова Любов Яківна, 

вважати недійсним.

«7.1. Усі суперечки, претензії та розбіжності між Сторонами, які можуть з’явитися з 
Договору чи у зв’язку з ним (далі — Спір), вирішуватимуться по можливості шляхом 
переговорів. Сторони можуть звернутися до Центру з вирішення спорів та переговорів 
Секретаріату Енергетичного співтовариства щодо сприяння у мировому вирішенні таких 
Спорів у порядку, що встановлений Процедурним актом Секретаріату Енергетичного спів-
товариства 2016/3/ECS про заснування Центру з вирішення спорів та переговорів.

7.2. У разі якщо будь-який Спір не може бути вирішений у порядку, передбаче-
ному в пункті 7.1 Договору протягом 30 днів, він підлягає вирішенню відповідно до 
пункту 7.3 Договору, якщо ВАД є підприємством з іноземними інвестиціями в розу-
мінні Господарського кодексу України. Якщо ВАД не є підприємством з іноземними 
інвестиціями в розумінні Господарського кодексу України, Сторони мають вирішува-
ти Спір відповідно до пункту 7.4 Договору.

7.3. Якщо ВАД є підприємством з іноземними інвестиціями в розумінні Господар-
ського кодексу України, будь-який Спір, що виникає з Договору або у зв’язку із ним, 
вирішується в арбітражі за Арбітражним регламентом Міжнародної торгової палати 
(ІСС) або, за згодою ВАД, у Господарському суді України. Арбітражний суд складаєть-
ся з трьох арбітрів, призначених відповідно до зазначеного регламенту.

Місцем арбітражу є Париж, Франція.
Мовою, яка має використовуватися під час арбітражного розгляду є англійська.
Правом, що застосовується до Договору, є матеріальне право України.
Будь-яке рішення арбітражного суду є остаточним та обов’язковим для виконан-

ня Сторонами. Будь-яка із Сторін має право звернутися до будь-якого компетентного 
суду про визнання та виконання рішення арбітражного суду. Рішення арбітражу мо-
же бути оскаржено відповідно до вимог Конвенції про визнання та виконання інозем-
них арбітражних рішень від 10.06.1958.

7.4. Якщо ВАД не є підприємством з іноземними інвестиціями в розумінні Госпо-
дарського кодексу України, будь-який Спір, що виникає з Договору або у зв’язку із 
ним, передається до господарського суду України відповідно до чинного законодав-
ства про підсудність.

7.5. Ініціювання арбітражного розгляду будь-якою стороною відповідно до пунк-
ту 7.3 Договору вважається виключенням того ж спору з підсудності господарським 
судом України.».

4. Статтю 8 доповнити пунктом такого змісту:
«8.3. У цілях здійснення будь-якого такого фінансування ВАД ДПЕ має право 

укласти прямий договір з Кредиторами (відповідно до його визначення нижче), в 
якому ДПЕ поміж іншого погоджується не розривати Договір протягом 120 днів після 
вручення ДПЕ Кредиторам (або їх агентам) письмового повідомлення про свій намір 
розірвати Договір через порушення ВАД своїх зобов’язань за Договором, якщо тіль-
ки таке порушення не усунуто до перебігу такого 120-денного строку.».

5. У статті 9:
1) пункт 9.2 викласти в такій редакції: 
«9.2. Без обмеження прав ВАД, які передбачені у підпункті 9.9.1 Договору, у ра-

зі змін законодавства України або ДЧОРЕ або будь-якої іншої Зміни в Законодавстві 
Сторони внесуть відповідні зміни до Договору, які необхідні для усунення протиріч, 
з метою збереження первісного наміру, викладеного у Договорі, однак за умови, що 
в разі настання Змін у Законодавстві, що зазначені у підпунктах 2 та 3 цього пункту, 
зобов’язання Сторін щодо внесення відповідних змін до Договору виникатиме лише 
в тому разі, якщо такі Зміни в Законодавстві, що передбачені підпунктами 2 та 3 цьо-
го пункту збільшать витрати ВАД на загальну суму понад 5 % доходу ВАД від реалі-
зації електричної енергії за попередні 12 місяців.

У разі змін законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електрое-
нергії з альтернативних джерел енергії, ВАД може обрати новий порядок стимулювання.

У Договорі Зміна в Законодавстві означає будь-яку з таких подій, яка настає на 
дату або після дати укладення Договору та впливає на функціонування об’єкта елек-
троенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, 
та/або на фінансовий стан ВАД:

1) зменшення, скасування або призупинення дії «зеленого» тарифу або будь-яка зміна 
механізму застосування «зеленого» тарифу та відповідного порядку оплати та алгоритму;

2) скасування або відмова у продовженні дії, зміна або істотна негативна зміна 
умов, які застосовуються до будь-якого погодження органу державної влади, лі-
цензії, дозволу або іншого регуляторного інструмента, що були раніше надані ВАД 
(окрім, як унаслідок, порушення їхніх умов з боку ВАД); 

3) введення в дію, прийняття, скасування (повністю або частково), внесення змін 
до будь-якого чинного закону або нормативно-правового акта, яким регулюється 
сектор електричної енергії (або будь-яка його частина) в Україні (у тому числі по від-
ношенню до права на розірвання Договору), зміна у податковому режимі, що засто-
совується до альтернативних джерел енергії, у кожному з випадків, що передбачені 
у цьому підпункті, якщо така зміна вплине на проектування, будівництво, експлуата-
цію або утримання об’єкта електроенергетики ВАД, що виробляє електричну енергію 
з альтернативних джерел енергії, та/або на фінансовий стан ВАД.»;

2) пункти 9.8 та 9.9 викласти в такій редакції: 
«9.8. Права та обов’язки, що виникають за Договором в однієї із Сторін, крім ви-

падків, передбачених пунктом 8.2 Договору, не можуть бути передані третій стороні 
без письмової згоди іншої Сторони за Договором.

 9.9. Дія Договору може бути припинена достроково за згодою Сторін або за ініці-
ативою ВАД відповідно до підпункту 9.9.1 цього пункту.

 Сторона Договору, яка вважає за необхідне розірвати Договір, повинна надіслати 
пропозиції про це другій Стороні рекомендованим або цінним листом. Сторона До-
говору, яка отримала пропозицію про розірвання Договору, у двадцятиденний строк 
після отримання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду. У 
разі недосягнення згоди між Сторонами щодо розірвання Договору або у разі нео-
держання відповіді в установлений строк заінтересована Сторона має право на ви-
рішення Спору відповідно до Ст. 7. При досягненні згоди Сторонами про розірвання 
Договору дія Договору в частині розрахунків припиняється після повного виконання 
Сторонами своїх зобов’язань.

9.9.1. ВАД має право розірвати Договір на власний розсуд на будь-яких законних 
підставах, що передбачені законодавством України, або у разі настання такої підста-
ви (таких підстав): 

до будь-якої передачі зобов’язань за Договором гарантованому покупцю відпо-
відно до пункту 9.12 Договору, припинення та/або неплатоспроможність ДПЕ, або 
ліквідація ДПЕ або призначення для ДПЕ ліквідатора, або, починаючи від передачі 
зобов’язань за Договором гарантованому покупцю відповідно до пункту 9.12 Догово-
ру, припинення та/або неплатоспроможність такого гарантованого покупця, або лік-
відація такого гарантованого покупця або призначення ліквідатора для такого гаран-
тованого покупця;

ДПЕ не здійснює будь-який платіж при настанні строку його здійснення за Дого-
вором і такий платіж не було здійснено ДПЕ протягом 90 календарних днів з момен-
ту отримання ДПЕ повідомлення про нього від ВАД;

будь-яке порушення ДПЕ істотного зобов’язання (окрім нездійснення платежу, 
яке передбачене у цьому пункті вище) і таке порушення не виправлене протягом 120 
календарних днів від моменту отримання повідомлення про нього від ВАД;

якщо ВАД є підприємством з іноземними інвестиціями в розумінні Господарсько-
го кодексу України, у разі невизнання та невиконання в Україні арбітражного рішен-
ня, винесеного на користь ВАД у рамках міжнародного арбітражу, проведеного від-
повідно до пункту 7.3 Договору;

обставини непереборної сили, які відповідно до Ст. 9 Договору звільняють будь-
яку Сторону від виконання її зобов’язань за Договором протягом 180 днів поспіль або 
довше, або протягом загального періоду тривалістю у 365 днів або довше;

одна або більше Змін у Законодавстві, яка відповідно до встановлених від дати 
першої такої Зміни в Законодавстві збільшує витрати ВАД (у тому числі без обмежен-
ня шляхом встановлення будь-яких платежів, податків, мит або зборів) на загальний 
розмір, що перевищує 10 % доходу ВАД від продажу електроенергії відповідно до 
встановлених за попередні 12 місяців;

ДПЕ та ВАД не доходять згоди щодо внесення взаємно прийнятних змін до Дого-
вору для відображення дії таких Змін у Законодавстві для ВАД.

Якщо Договір буде припинений ВАД відповідно до підпункту 9.9.1 Договору, ВАД 
має право на компенсацію збитків, завданих через таке припинення Договору у сумі 
(далі — Сума Платежу у зв’язку з припиненням), яку ДПЕ сплачує чотирма рівними 
частинами (при цьому перша частина підлягає сплаті протягом 90 календарних днів 
після дати повідомлення про припинення, поданого ВАД, а кожна наступна частина 
підлягає сплаті через 90 днів після попередньої частини). 

Сума Платежу у зв’язку з припиненням включає в себе не менше як (але не об-
межується цим) суму: 

непогашеної основної суми (та всіх нарахованих та несплачених процентів та ко-
місій, що підлягають сплаті у зв’язку із нею) заборгованості ВАД за кредитом, що був 
наданий ВАД міжнародною фінансовою установою, міжнародним фінансовим фон-
дом, міжнародною експортно-кредитною агенцією, багатостороннім банком розви-
тку або міжнародною фінансовою установою розвитку (далі — Кредитор); 

усіх сум, що підлягають сплаті з боку ВАД контрагентам з хеджування (далі — 
Своп-Банки), у тому числі без обмеження за хеджування процентних та валютних ри-
зиків у зв’язку з заборгованістю перед Кредиторами; 

усіх інших витрат та втрат, яких понесли Кредитори та Своп-Банки у зв’язку з ро-
зірванням Договору. Зазначена сума повинна бути зменшена на суми (за наявності), 
отримані ВАД (але не його прямими або непрямими інвесторами у капітал) в якості 
компенсації за експропріацію/націоналізацію та/або в якості відшкодування втрат від 
відповідного органу державної влади.

Будь-яка Сума Платежу у зв’язку з припиненням розраховується в євро та спла-
чується рівними щоквартальними частинами, які підлягають сплаті останнього дня 
кожного березня, червня, вересня та грудня. Сплата кожної такої частини здійсню-
ється у гривнях шляхом перерахування євро у гривню за офіційним валютним кур-
сом Національного банку України на дату платежу.»;

3) пункт 9.11 викласти в такій редакції:
«9.11. У разі анулювання дії ліцензії ВАД на провадження господарської діяльності 

з виробництва електричної енергії після завершення всіх юридичних процедур оскар-
ження через невиконання ВАД чинних ліцензійних умов Договір розривається Сторо-
нами, починаючи з дати, коли ліцензія остаточно скасовується, за умови виконання 
Сторонами своїх непогашених зобов’язань за Договором.».

Начальник Управління енергоринку Ю. Власенко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

09.01.2018 Київ № 1
Про внесення змін до постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, 
від 11 жовтня 2012 року № 1314

Відповідно до статті 15 Закону України «Про електроенергетику», статті 17 Зако-
ну України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне ре-
гулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314 «Про затвердження Примірних 
договорів, які укладаються із суб’єктами господарювання, що виробляють електрич-
ну енергію з використанням альтернативних джерел енергії» такі зміни:

1) пункт 1 виключити.
У зв’язку з цим пункти 2 — 4 вважати відповідно пунктами 1 — 3;
2) до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між держав-

ним підприємством «Енергоринок» та суб’єктом господарювання, що виробляє елек-
тричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офі-
ційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП Д. Вовк
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг 
09.01.2018 № 1

Зміни до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії 
між державним підприємством «Енергоринок» та суб’єктом господарювання, 

що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії
1. Підпункт 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 викласти в такій редакції:
«5.2.1. Здійснювати виробництво електроенергії та продаж ДПЕ загального обся-

гу електроенергії, виробленої об’єктом електроенергетики, що виробляє електричну 
енергію з альтернативних джерел енергії, за винятком обсягу електроенергії, необ-
хідного для власних потреб зазначеного об’єкта електроенергетики.».

2. У статті 6:
1) пункт 6.1 викласти в такій редакції:
«6.1. Обставинами непереборної сили є надзвичайні та невідворотні обставини, 

будь-яка надзвичайна та невідворотна обставина, яка впливає на здатність зазначе-
ної Сторони виконувати її зобов’язання, передбачені умовами Договору, обов’язки 
згідно із законодавчими та іншими нормативними актами і включає в себе (без об-
меження) таке: 

загрозу війни, збройний конфлікт або серйозну погрозу такого конфлікту, у тому 
числі, але не обмежуючись цим, ворожі атаки, військові ембарго, дії іноземного во-
рога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, 
дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, втор-
гнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення ко-
мендантської години, повна або часткова експропріація або націоналізація, приму-
сове вилучення;

радіоактивне забруднення або іонізована радіація, джерело походження якої зна-
ходиться в Україні;

захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, тривалі 
перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та акта-
ми державних органів влади;

міжнародні санкції та аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, а також 
погодні умови і стихійне лихо, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, тор-
надо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання 
моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання 
і зсув ґрунту, інші стихійні лиха. Для уникнення сумніву до обставини непереборної 
сили не належить: брак коштів з будь-яких комерційних, економічних або фінансо-
вих причин або зміни ринкових умов.»;

2) пункт 6.3 доповни словами «відповідно до законодавства».
3. Пункти 7.1 — 7.5 статті 7 викласти в такій редакції:
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантної посади
ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ
україністики 1ст.

 З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс, та кваліфікаційними 
вимогами можна ознайомитись у відділі кадрів т. 234-60-74.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі — 1 місяць з дня публіка-
ції оголошення. 

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 
01601, м. Київ-1, бульвар Т. Шевченка, 13.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває кри-

мінальне провадження № 426/23033/17 відносно Івакіна Юрія Володимировича, 
13.08.1954 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 (в редакції Закону від 08.04.2014), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146,  
ч. 1 ст. 258-3, ст. 341 КК України. Обвинувачений Івакін Ю. В. зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Краснодон, вул. Піонерська, б. 3, кв. 1.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Івакіна Ю. В. у судове засідання, яке відбудеться 20 березня 2018 
року о 14.30 год. в залі Сватівського районного суду Луганської області, що роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя Скрип-
ник С. М., судді Осіпенко Л. М., Половинка В. О.

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

кримінальне провадження № 426/1375/16-к відносно Улезька Володимира 
Івановича, 01.01.1959 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Улезько В. І. зареє-
стрований за адресою: м. Луганськ, вул. Ленінградська, 50.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Улезька В. І. у судове засідання, яке відбудеться 20 
березня 2018 року об 11.00 год. в залі Сватівського районного суду Луган-
ської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебу-
ває кримінальне провадження стосовно Чернової Наталії Іванівни, 15.11.1963 
року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Чернова Н. І. зареєстрована за адресою: Луганська область, 
місто Алчевськ, вул. Металургів, 43/95.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Лу-
ганської області викликає Чернову Наталію Іванівну в судовий розгляд 
22.03.2018 року об 11 годині 00 хвилин за адресою суду: Луганська область, 
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Старікової М. М., суддів Шевченко О. В., Калмикової Ю. О.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового про-
вадження викликає як обвинуваченого Жигуліна Олександра Володимировича, 
19.08.1976 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за матеріалами кримінального прова-
дження № 425/1658/17, 1-кп/425/292/17, на підставі обвинувального акта віднос-
но Жигуліна О. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О. В. необхідно прибути до судового засідання, яке 
відбудеться 22 березня 2018 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження 
викликає як обвинуваченого Фірсова Івана Івановича, 26.07.1959 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Луганська область, м. Стаханов, вул. Бурбело, 15/21, за ма-
теріалами кримінального провадження № 425/2611/17, 1-кп/425/97/18, на підставі обви-
нувального акта відносно Фірсова I. І. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Фірсову І. І. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, 
яке відбудеться 21 березня 2018 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Аніка Ярослав Геннадійович, остання відо-

ма адреса реєстрації та проживання: Україна, Луганська об-
ласть, м. Лисичанськ, вул. Революційна, 84, кв. 16.

(прізвище ім’я та по батькові)
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Вам необхідно 

з’явитися 10 березня 2018 року о 13 год. 00 хв. до слід-
чого відділу управління з розслідування злочинів, вчине-
них на тимчасово окупованих територіях, Генеральної про-
куратури України за адресою: Україна, Донецька область, 
м. Маріуполь, проспект Нахімова, 35, каб. № 6 для вручен-
ня письмового повідомлення про підозру та проведен-
ні інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42017000000001230 від 24.04.2017 за ознаками кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 
27,  ч. 2 ст. 437,ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 438 КК України

 (найменування, номер)
в якості підозрюваного

(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування по-

карання;
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 трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі-
лий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК 
України порядку викликаний (зокрема, наявне підтверджен-
ня отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з 
її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин 
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього 
накладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї стат-
ті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути за-
стосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть 
відповідальність, встановлену законом.
Прокурор відділу управління 
Генеральної прокуратури України –
прокурор групи прокурорів у
кримінальному провадженні
№ 42017000000001230                                         О. Є. Данилін

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Оприщенко Андрій Вікторович, остання відо-

ма адреса реєстрації та проживання: Україна, Донецька об-
ласть, м. Шахтарськ, вул. Петровського, 99

(прізвище ім’я та по батькові)
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Вам необхідно 

з’явитися 11 березня 2018 року о 12 год. 00 хв. до слід-
чого відділу управління з розслідування злочинів, вчине-
них на тимчасово окупованих територіях, Генеральної про-
куратури України за адресою: Україна, Донецька область, 
м. Маріуполь, проспект Нахімова, 35, каб. № 6 для вручен-
ня письмового повідомлення про підозру та проведен-
ні інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42017000000001230 від 24.04.2017 за ознаками кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 
27,  ч. 2 ст. 437,ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України

 (найменування, номер)
в якості підозрюваного

(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування по-

карання;
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 трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі-
лий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК 
України порядку викликаний (зокрема, наявне підтверджен-
ня отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з 
її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин 
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього 
накладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї стат-
ті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути за-
стосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть 
відповідальність, встановлену законом.
Прокурор відділу управління 
Генеральної прокуратури України –
прокурор групи прокурорів у
кримінальному провадженні
№ 42017000000001230                                         О. Є. Данилін

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Аніка Ярослав Геннадійович, остання відо-

ма адреса реєстрації та проживання: Україна, Луганська об-
ласть, м. Лисичанськ, вул. Революційна, 84, кв. 16

(прізвище ім’я та по батькові)
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Вам необхідно 

з’явитися 11 березня 2018 року о 13 год. 00 хв. до слід-
чого відділу управління з розслідування злочинів, вчине-
них на тимчасово окупованих територіях, Генеральної про-
куратури України за адресою: Україна, Донецька область, 
м. Маріуполь, проспект Нахімова, 35, каб. № 6 для вручен-
ня письмового повідомлення про підозру та проведен-
ні інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42017000000001230 від 24.04.2017 за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 27,  ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 438 КК України

(найменування, номер)
в якості підозрюваного

(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування по-

карання;
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 трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі-
лий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК 
України порядку викликаний (зокрема, наявне підтверджен-
ня отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з 
її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин 
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього 
накладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї стат-
ті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути за-
стосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть 
відповідальність, встановлену законом.
Прокурор відділу управління 
Генеральної прокуратури України –
прокурор групи прокурорів у
кримінальному провадженні
№ 42017000000001230                                         О. Є. Данилін

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Оприщенко Андрій Вікторович, остання відо-

ма адреса реєстрації та проживання: Україна, Донецька об-
ласть, м. Шахтарськ, вул. Петровського, 99

(прізвище ім’я та по батькові)
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Вам необхідно 

з’явитися 10 березня 2018 року о 12 год. 00 хв. до слід-
чого відділу управління з розслідування злочинів, вчине-
них на тимчасово окупованих територіях, Генеральної про-
куратури України за адресою: Україна, Донецька область, 
м. Маріуполь, проспект Нахімова, 35, каб. № 6 для вручен-
ня письмового повідомлення про підозру та проведен-
ні інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42017000000001230 від 24.04.2017 за ознаками кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 
27,  ч. 2 ст. 437,ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України

(найменування, номер)
в якості підозрюваного

(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування по-

карання;
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 трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі-
лий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК 
України порядку викликаний (зокрема, наявне підтверджен-
ня отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з 
її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин 
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього 
накладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї стат-
ті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути за-
стосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть 
відповідальність, встановлену законом.
Прокурор відділу управління 
Генеральної прокуратури України –
прокурор групи прокурорів у
кримінальному провадженні
№ 42017000000001230                                         О. Є. Данилін

Повідомлення про складення письмового повідомлення про підозру Аніці Я. Г.
Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокурату-

ри України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201700000000001230 за ч. 2  
ст. 258, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України.

Так, 06.03.2018 р. слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про підозру громадя-
нину Аніці Ярославу Геннадійовичу, 26.06.1990 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України (ведення агресивної ві-
йни, за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України (застосування засобів ве-
дення війни, заборонених міжнародним правом, жорстоке поводження з цивільним населенням, а також віддання 
наказу про вчинення таких дій, за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК України з текстом письмового повідомлення про підозру Аніка Я .Г. 
має право ознайомитись, прибувши за адресою: Україна, Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Нахімова, 35 (При-
морське відділення Маріупольської місцевої прокуратури № 1), каб. №6.

Повідомлення про складення письмового повідомлення про підозру Оприщенку А. В.
Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокурату-

ри України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201700000000001230 за ч. 2  
ст. 258, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України.

Так, 06.03.2018 р. слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про підозру Оприщен-
ку Андрію Вікторовичу, 05.04.1983 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України (ведення агресивної війни, за попе-
редньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України (застосування засобів ведення війни, за-
боронених міжнародним правом, жорстоке поводження з цивільним населенням, а також віддання наказу про вчи-
нення таких дій, за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК України з текстом письмового повідомлення про підозру Оприщен-
ко А. В. має право ознайомитись, прибувши за адресою: Україна, Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Нахімова, 35 
(Приморське відділення Маріупольської місцевої прокуратури № 1), каб. №6.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Антюфєєва Володимира Юрійовича, 19.02.1951 р.н., що 
обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, 
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, для розгляду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим роз-
слідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесу-
ального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, Голов-
ної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Солошенка Ю. І. про здійснення спеціального досудового роз-
слідування по кримінальному провадженню №42017000000001126 від 11.04.2017 року в судове засідання, яке відбудеться 
о 10.30 годині 16 березня 2018 року в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тим-
ошенка, 2-Є, кабінет №9.

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 захисни-
ка — 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

Свідоцтво про право власності на нерухоме май-
но від 12.10.2013 р., індексний номер 10763752, а са-
ме: земельна ділянка, яка знаходиться за адресою: 
м. Донецьк, вул. Тичини Павла, кадастровий номер 
1410136600:00:021:0663, загальною площею 0,0953 
га, номер бланка САК 163003, видане Реєстрацій-
ною службою Ворошиловського районного управ-
ління юстиції у місті Донецьку, державним реєстра-
тором Т. С. Іванюк, на підставі рішення про держав-
ну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям роз-
ділу) від 12.10.2013, індексний номер 6716353,  на 
ім’я Бережна Ольга Миколаївна, вважати недійсним 
в зв’язку з втратою.

Державний акт на земельну ділянку: серія ЯЖ 
№ 547105 від 31.07.2008 р., кадастровий номер 
1410137400:00:038:0090, земельна ділянка має пло-
щу 0,0870 га, яка розташована: м.Донецьк, Куйби-
шевський район, вул. Ізотова, буд. 48, держакт вида-
ний на підставі рішення виконкому Донецької міської 
ради № 830 від 19.12.2007 р., та зареєстровано в кни-
зі записів № 010814600380; вищевказаний держав-
ний акт виданий начальником управління земельних 
ресурсів у місті Донецьку Донецької області А .Ф. 
Мирошниченко, що належить Мірошніченко Марині 
Василівні, вважати недійсними в зв’язку з втратою.
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ОГОЛОШЕННЯ

Повістка про виклик обвинуваченої
Гуляєва Марія Миколаївна, 12.11.1980 р.н., яка прожи-

ває за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна,  
б. 32, кв. 52, в порядку ч. 8 ст. 135 КПК України, ст. 297-5,  
ч. 3 ст. 323 КПК України викликається 22.03.2018 р. о 16.00 
год. до Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області (адреса розташування: Донецька обл., м. Покровськ, 
вул. Європейська, 20; зал № 10) для участі в підготовчому 
судовому засіданні в статусі обвинуваченої в кримінально-
му провадженні № 42016050000000858 від 23.08.2016 р. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування повістки 
про виклик обвинувачена вважається належним чином озна-
йомлена з її змістом.

Колегія суддів: Клікунова А. С., Корнєєва І. В., 
Бородавка К. П.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Підсушної Марії Володимирівни у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Підсушна Марія Володимирівна, 
15.03.1979 р.н., останнє місце реєстрації якої: вул. Ка-
лініна, 31а, м. Дебальцеве, Донецька область, виклика-
ється на 19 березня 2018 року об 11.00 год. до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 1, для учас-
ті у підготовчому судовому засіданні по кримінальному 
провадженню.

Суддя Тітова Т. А.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької 
області здійснюється спеціальне судове провадження 
за кримінальним провадженням щодо Петропольсько-
го Олександра Олександровича, обвинуваченого за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, спеціальний судовий розгляд якого 
відкладено на 16.00 год. 21 березня 2018 року.

Обвинуваченому Петропольському Олександру Олек-
сандровичу необхідно з’явитись до зали судового засі-
дання № 6 Красноармійського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: 85302, Донецька область,  
м. Покровськ, вул. Європейська, 20, на 16.00 год.  
21 березня 2018 року.

Суддя Стоілова Т. В.

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у справі 
№ 826/15609/17 за позовом Блащук Жаннети Григорівни 
до НКРЕКП про визнання протиправною та скасування 
постанови НКРЕКП від 26.04.2017 р. № 551 «Про внесен-
ня змін до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг, від 16.06.2016 р. № 1141», засідання у якій 
призначено на 24.04.2018 р. об 11.30 год. в приміщенні 
Окружного адміністративного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. В. Васильківська, 81а, зал судових засідань 
№ 124.

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове про-
вадження за кримінальним провадженням щодо Ка-
бація Володимира Васильовича, обвинуваченого за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд якого призначено 
на 09.30 год. 23.03.2018 р.

Обвинуваченому Кабацію Володимиру Васильо-
вичу необхідно з’явитись до каб. № 15 Красноар-
мійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, 
вул. Європейська, 20 на 09.30 год. 23.03.2018 р.

Суддя В. А. Варибрус

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Яновсько-
го Віктора Вікторовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Обвинуваченому Яновському Віктору Вікторовичу, 
25.08.1988 року народження, уродженцю м. Дружківка До-
нецької області, який проживає за адресою: вул. Перемоги, 
32, с. Щербинівка, м. Торецьк Донецької області, необхідно 
з’явитися в підготовче судове засідання, яке призначено на 
21 березня 2018 року на 14.00 годину, в приміщення Кра-
маторського міського суду Донецької області за вищевказа-
ною адресою.

Голосуючий суддя Лутай A. M.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає кримінальне проваджен-
ня № 233/3432/16-к за обвинуваченням Веселка О. М. за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обвинувачено-
го (in absentia) в порядку спеціального судового прова-
дження. Обвинувачений Веселко Олександр Михайло-
вич, 22.08.1967 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область, Бахмутський район, смт Миронів-
ський, вул. Леніна, 28/4, викликається до суду на 09.00 
год. 20 березня 2018 року (корп. № 2, каб. № 18) для 
участі у судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у 
справі № 826/9633/17 за позовом ПАТ «Одеський 
припортовий завод» до НКРЕКП про визнання про-
типравними та скасування постанов НКРЕКП від 
29.12.2015 р. № 3159 «Про встановлення загально-
го тарифу на транспортування природного газу, та-
рифів на транспортування природного газу магі-
стральними та розподільними трубопроводами» 
та від 10.04.2017 р. № 494 «Про скасування деяких 
постанов НКРЕКП», засідання у якій призначено на 
24.05.2018 р. о 15.20 год. в приміщенні Окружного 
адміністративного суду м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1, зал судових за-
сідань № 35.

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

Оголошення
щодо продажу активів (майна)   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

F22G13535
Нежила будівля бізнес-центру площею 12 101,4 м. кв.  
за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-а та інші основні  
засоби у кількості 5 983 од.

Дата проведення відкритих торгів  Перші відкриті торги (аукціон) – 16.03.2018
(аукціону)/електронного аукціону Другі відкриті торги (аукціон) – 27.03.2018
   Треті відкриті торги (аукціон) – 05.04.2018
   Четверті відкриті торги (аукціон) – 16.04.2018
Електронна адреса для доступу  www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/         
електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів  Точний час початку проведення відкритих торгів
(аукціону)/ електронного аукціону (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/
   96-imexbank/34694-asset-sell-id-156732

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 

(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться криміналь-
не провадження № 22017050000000262 (номер справи 1-кп/243/384/2018) 
за обвинуваченням Оганесяна Роберта Рувіновича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 110 ч. 2 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Хаустова Т. А. 
викликає як обвинуваченого Оганесяна Роберта Рувіновича, який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Миколаївка, провулок Шкільний, бу-
динок № 1, квартира № 32/33, у судові засідання, які відбудуться 12 берез-
ня 2018 року oб 11 годині 30 хвилин, 26 березня 2018 року о 09 годині 00 
хвилин, 13 квітня 2018 року о 12 годині 45 хвилин, у залі судового засідан-
ня № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до 
забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухва-
лу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошо-
вого стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та 
здійснити спеціальне судове провадження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39а) розглядає кримінальну 
справу за обвинуваченням Рисованого Романа Олександровича, 26 червня 
1987 року народження, с. Зелене Покровського району Донецької області, 
українця, громадянина України, не працюючого, одруженого, не судимого, 
з вищою освітою, який має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстро-
ваний та проживає за адресою: Донецька область, м. Гірне, вул. Некрасо-
ва, буд. 41, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

12 січня 2018 року проведення підготовчого судового засідання відкладе-
не на 05 лютого 2018 року о 10.00 год.

05 лютого 2018 року підготовче судове засідання не відбулося, було від-
кладено на 20 березня 2018 р. на 10.00 год.

Обвинувачений Рисований Роман Олександрович, 26 червня 1987 року на-
родження, викликається на 20 березня 2018 року о 10.00 год. у підготовче 
судове засідання до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, за 
адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А як обвину-
вачений для участі у розгляді кримінальної справи за обвинуваченням Рисо-
ваного Романа Олександровича, 26 червня 1987 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Головуючий суддя Левченко A. M., судді Тітова Т. А., Хоменко Д. Є.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42017050000000789 (номер спра-
ви 1-кп/243/818/2017) за обвинуваченням Клешньова Олександра Іва-
новича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  
Мірошниченко Л. Є. викликає:

Обвинуваченого Клешньова Олександра Івановича, 14.11.1958 року 
народження, який зареєстрований та проживає за адресою: м. Горлів-
ка, пров. Леніна, 233, кв. 57, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 21 березня 2018 року о 09 годині 00 хвилин у залі судового за-
сідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове 
провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22016080000000022 (номер справи 
1-кп/243/339/2017) за обвинуваченням Бороніна Юрія Юрійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  
Мірошниченко Л. Є. викликає:

Обвинуваченого Бороніна Юрія Юрійовича, 14.10.1980 р.н., який за-
реєстрований та проживає за адресою: Запорізька обл., смт Новомико-
лаївка, вул. Пролетарська, 7, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 19 березня 2018 року о 09 годині 00 хвилин у залі судового за-
сідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове 
провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22016050000000111 (номер справи 
1-кп/243/892/2017) за обвинуваченням Дибова Едуарда Вікторовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 
КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  
Мірошниченко Л. Є. викликає:

Обвинуваченого Дибова Едуарда Вікторовича, 31.08.1972 року наро-
дження, який зареєстрований та проживає за адресою: Донецька обл., 
м. Макіївка, вул. Р. Люксембург, 117, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 19 березня 2018 року о 13 годині 15 хвилин у залі судово-
го засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове 
провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій облас-

ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) 
перебуває кримінальне провадження № 12017050000000110 (справа  
№ 1-кп/243/121/2018) за обвинуваченням Корольова Максима Юрійо-
вича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Коро-
льова Максима Юрійовича, який проживає за адресою: вул. Остапенка,  
б. 10, кв. 50, м. Горлівка Донецької області, у судове засідання, яке від-
будеться 21 березня 2018 року о 08.30 год. у залі судового засідан-
ня № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

Суддя І. О. Сидоренко

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Лу-

ганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться криміналь-
не провадження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000275 від 04.12.2017 
року за обвинуваченням Васькіної Антоніни Львівни у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. 
викликає як обвинувачену Васькіну Антоніну Львівну, 18.05.1955 р.н., яка за-
реєстрована за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, м. Щас-
тя, кв. Енергетиків, буд. 19, кв. 14, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 21.03.2018 року о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, не прибула за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає за-
ходів до забезпечення її прибуття до суду. Суд також має право постанови-
ти ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього 
грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Украї-
ни, та здійснити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Лу-

ганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться криміналь-
не провадження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000274 від 04.12.2017 
року за обвинуваченням Гребенюка Андрія Валерійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. 
викликає як обвинуваченого Гребенюка Андрія Валерійовича, 05.06.1979 
р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська область, Новоайдарський 
район, м. Щастя, вул. Центральна (колишня назва Радянська), буд. 5, кв. 4, 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 21.03.2018 року о 10.30 год. 
в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Ми-
ру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигля-
ді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд від-
кладає судовий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає 
заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на 
нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК 
України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, вул. 
Енгельса, 45) розглядає кримінальне провадження 1кп/229/76/2018 
за обвинуваченням Загребельного Віктора Васильовича, 27.10.1952 
р.н., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України. Обвинувачений у справі Загребельний В. В. (остан-
нє відоме суду місце проживання: м. Дружківка, вул. Енгельса, буд. 89, 
кв. 29) викликається на 13 березня 2018 року на 09.30 год. до суду, зал 
судових засідань № 2, для участі у підготовчому судовому засіданні.

Суддя В. О. Лебеженко

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Габову Юлію 
Юріївну як обвинувачену у кримінальному провадженні № 296/133/17 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. в підго-
товче судове засідання, що відбудеться 16 березня 2018 року о 10.00 
год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бурлаку Олек-
сандра Максимовича, 1977 р.н., та Бурлаку Ігоря Максимовича, 1979 
р.н. як обвинувачених у кримінальному провадженні № 296/1955/16-к 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, під головуванням судді Аксьонова В. Є. в підготов-
че судове засідання, що відбудеться 26 березня 2018 року о 14 год. 00 
хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинувачених в судове засідання обов’язкова.

     З 13 березня 2018 року ПрАТ «Датагруп» впроваджує тарифи (та-
рифні плани) на послуги з доступу до мережі Інтернет для фізичних 
осіб, мешканців приватного сектора ж/м Мирний (Царське село), Ба-
бушкинського району м. Дніпро, де у Оператора є технічна можливість 
здійснення підключень. Детальну інформацію про нові тарифи та умо-
ви їх застосування розміщено на сайті www.domtele.com. Отримати до-
даткову інформацію можна також за номером телефону Контакт-цен-
тру 0 800 21 00 00.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Схід-Енергопром» 

(код 39028636; місцезнаходження: 61166, місто Харків, 

проспект Леніна, буд. 36) ліквідується за рішенням учасників. 

Ліквідатор: Коротченко Олена Михайлівна, адреса: місто Харків, 

вулиця Родникова, будинок 7, квартира 16. 

Претензії кредиторів приймаються до 12.03.2018 року 

на адресу Товариства.

Державне агентство резерву України оголошує повторний аукціон з 
реалізації дихальних апаратів ручних силіконових, концентраторів кис-
невих, комплексів рентгенівської діагностики палатних (пересувних).

Аукціон відбудеться 20 березня 2018 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: Го-

рошко І.Я. (235-17-42), Холодило О.В. (235-60-87).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на 

офіційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2    -3 0  +5 Черкаська +2    -3 0  +5
Житомирська +2    -3 0  +5 Кіровоградська +2    -3 0  +5
Чернігівська -5  -10 0  -5 Полтавська -4    -9 +2  -3
Сумська -5  -10 0  -5 Дніпропетровська -1    -6 0  +5
Закарпатська 0    +5 +4  +9 Одеська +2    -3 +5  +10
Рівненська +2    -3 0  +5 Миколаївська +2    -3 +1  +6
Львівська +2    -3 +3  +8 Херсонська +2    -3 +2  +7
Івано-Франківська +2    -3 +3  +8 Запорізька 0    -5 +2  +7
Волинська +2    -3 +3  +8 Харківська -5  -10 +2  -3
Хмельницька +2    -3 0  +5 Донецька -4    -9 0  +5
Чернівецька +2    -3 +1  +6 Луганська -5  -10 +2  -3
Тернопільська +2    -3 0  +5 Крим 0    +5 +10  +15
Вінницька +2    -3 0  +5 Київ -1    -3 0    +2
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ЯКостянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримі-
нальне провадження № 233/1930/17 за обвинуваченням Новікова М.В. 
за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, Морозова В.В. за ч. 1 
ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за відсутності обвинуваченого 
(in absentia) в порядку спеціального судового провадження. Обвинуваче-
ні: Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., останнє відоме місце про-
живання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь Володимиро-
вич, 07.10.1966 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. 
Краснофлотська, 88а/10, викликаються до суду на 09.00 год. 28 березня 
2018 року (корп. № 2, каб. №18) для участі в судовому засіданні.

Суддя А.І. Міросєді
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Нова професія: зварник пластмас 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

РИНОК ПРАЦІ. Сумський 
обласний центр зайнятості, 
Сумська облдержадміністра-
ція спільно з роботодавця-
ми ТОВ «КБ-ЕКОПРОЕКТ» 
(Суми) та AGRU (Австрія) 
презентували нову галузь 
для навчання за професією 
«зварник пластмас», ініці-
ювавши створення в Сумах 
навчально-виробничого цен-
тру. Про це повідомив ди-
ректор Сумського обласно-

го центру зайнятості Воло-
димир Підлісний, наголосив-
ши, що рішенням міської ра-
ди вже надано земельну ді-
лянку, а інвестори забезпе-
чать центр обладнанням, ма-
теріалами і сприятимуть під-
готовці й підвищенню квалі-
фікації спеціалістів з Украї-
ни та країн Східної Європи. 
Державна служба зайнятос-
ті звернулася до Фонду дер-
жавного соціального стра-
хування України на випадок 
безробіття про надання ко-
штів на проект. 

Область уже має певний 
досвід з підготовки фахів-
ців зі зварювання пластмас 
на основі європейських стан-
дартів. Центр професійно-тех-
нічної освіти, який свого часу 
одержав відповідну ліцензію, 
з використанням елементів 
дуальної освіти підготував 42 
спеціалісти і нині навчає ро-
бітників для підприємств Сум-
ської, Запорізької, Житомир-
ської та Київської областей.

Сумська ОДА та обласна 
рада підтримали ініціативу 
і залучать кошти державно-

го фонду регіонального роз-
витку, а влада міста готова 
до вирішення питань благо-
устрою території, підключен-
ня до комунальних мереж, 
транспортного забезпечен-
ня тощо.

Торік на базі Сумського 
центру ПТО державної служ-
би зайнятості навчалися, під-
вищували кваліфікацію і про-
ходили перепідготовку за 12 
робітничими спеціальностями 
5348 безробітних, яких пра-
цевлаштовано на підприєм-
ства області.

Смертоносні врожаї 
Луганщини

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

БЕЗПЕКА. Лише з початку року — за два місяці сапери на 
Луганщині виявили та вилучили 1137 вибухонебезпечних пред-
метів. Така особливість роботи служби в області, де тривають 
бойові дії. Тож серед головних завдань на нинішній рік — очи-
щення території від мін і снарядів. 

Основні проблемні питання, які виникали під час роботи у 
2017-му, — ліквідація надзвичайних ситуацій під час виконан-
ня завдань на лінії розмежування та відновлення зруйнованих 
об’єктів життєдіяльності. Про це говорили на зборах керівного 
складу територіальної підсистеми Єдиної державної системи 
цивільного захисту з підбиття підсумків роботи у 2017 році і ви-
значення основних завдань на 2018-й.

«Протягом минулого року проводили роботи з ліквідації на-
слідків двох надзвичайних ситуацій регіонального рівня: у Сва-
товому, що виникла 2015-го, та Лисичанську. Їх наслідки вже 
ліквідовано, проте потребують вирішення деякі питання. За рік 
в області виникло 2753 пожежі, на яких врятовано 89 осіб, з них 
13 дітей», — підкреслив начальник управління з питань цивіль-
ного захисту облдержадміністрації Володимир Мирошниченко.

На його думку, за таких особливих умов, в яких четвертий 
рік перебуває Луганщина, важливе питання оповіщення та ін-
формування населення про загрозу й виникнення надзвичай-
них ситуацій. Задля цього слід задіяти радіоточки: нині їх у на-
селення 3592, в закладах і на підприємствах — 1488. 

У зборах взяли участь міські голови та голови райдержадміні-
страцій, керівники місцевих комісій з питань техногенно-екологіч-
ної безпеки і надзвичайних ситуацій, голови об’єднаних територі-
альних громад. Усі посадовці розуміють, що завдання, які стоять 
перед системою цивільного захисту, обов’язкові до виконання.

Музей почнеться з козацької фортеці Тор
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр»

КУЛЬТУРНИЙ ПРОЕКТ. 
У Слов’янську на Донеччині 
спільними зусиллями виріши-
ли збудувати, точніше, відно-
вити фрагмент фортеці Тор. 
Увага до цієї споруди не ви-
падкова, адже саме довкола 
козацької фортеці на бере-
зі тутешньої річки Тор згодом 
виросло місто Слов’янськ. 
Перше дерев’яне укріплення 
з невеликим козацьким заго-
ном збудували 1645 року для 
захисту солеварів, які працю-
вали на тутешніх озерах, від 
степових кочівників. А вже 
у 1676 році містечко Тор по-
близу соляних промислів по-
мітно розбудувалося і пере-
бувало під захис-
том значно більшої 
й грізнішої форте-
ці: дерев’яні стіни 
заввишки 4 ме-
три та шість веж, 
серед яких сто-
рожові й проїз-
ні. Це місце ста-
ло ареною бага-
тьох жорстоких 
битв і, за версі-
ями деяких іс-
ториків, в одній 
з таких загинув 
син прослав-
леного кошо-
вого отамана 
Запорозької 
Січі Івана Сір-
ка Петро.

За наміра-
ми, які вже об-
говорили і підтримали у Сло-
в’янській міській раді, у пар-
ку Шовковичному збудують 
один із фрагментів захисної 
споруди, що започаткує ство-
рення історичного музею про-
сто неба. На думку регіональ-
ного координатора культур-
но-освітнього проекту «Музей 

відкрито на ремонт» 
Дмитра Журавльова, реаліза-
ція цікавого проекту допомо-
же тутешнім жителям краще 
вивчати історію рідного краю. 

«Середина ХVІІ століття — 
дуже цікавий час, бо саме то-
ді почалося масове заселення 
наших земель. Тут відбували-
ся події у військовому й полі-

тичному плані. Якоюсь мірою, 
вивчаючи ті події, можна про-
вести паралелі із сьогоден-
ням», — переконаний він. 

А директор міського крає-
знавчого музею Лілія Зандер 
повідомила про намір ство-
рити на території відновле-
ної козацької фортеці інтер-
активні атракції. Тобто від-

відувачі будуть не просто 
глядачами, а за бажан-
ня зможуть випробува-
ти себе як представ-
ники поширених то-
ді в Торі промислів і 
ремесел — солева-
рів чи гончарів. 

Сло в’янський 
міський голо в а 
висловив спо-
дівання, що 
перспектив-
ний проект 
вдасться вті-

лити в життя протя-
гом цього року за рахунок по-
забюджетних коштів. Для зби-
рання грошей на відбудову 
фрагмента фортеці буде від-
крито спеціальний рахунок, на 
який очікуватимуться внески 
насамперед від місцевих під-
приємців, а також усіх охочих 
допомогти створити в місті іс-
торичний музей просто неба. 

Найкращий юний математик — харків’янин 
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ОЛІМПІАДА. На міжнарод-
ній математичній олімпіаді 
Romanian Masterin Mathe matics 
(RMM), що проходила в Буха-
ресті, учень 27-го ліцею Хар-
кова завоював золоту медаль. 
На ці інтелектуальні змагання 

запрошують учасників з різних 
країн, які рік у рік демонстру-
ють високі результати з мате-
матики. Цього року змагалися 
107 школярів з 18 країн.

Україну представляли вось-
меро учнів, серед яких четве-
ро харків’ян: троє — з фізи-
ко-математичного ліцею №27 
(Нго Нок Тхай Шон, Роман 

Сарапін та Микита Веприк), 
а також учень гімназії №45 
«Академічна гімназія» Ілля 
Коваль. За підсумками олім-
піади Україна посіла третє за-
гальнокомандне місце. Шко-
лярі отримали золоту, чотири 
срібні та бронзову медалі.

Найбільше балів — 35 із 
42 можливих — отримав 

учень 27-го ліцею Нго Нок 
Тхай Шон і виборов звання 
одного з найкращих юних 
математиків світу. Такий са-
мий результат показали ще 
двоє школярів — з Кореї і 
США. 

Роман Сарапін і Микита Ве-
прик завоювали срібні меда-
лі, а Ілля Коваль — бронзову.

Такий вигляд мала 
фортеця Тор на березі 
однойменної річки
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