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Автівки розмитнять 
дешевше

ЄВРОБЛЯХИ. Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в ці-
лому закон, мета якого — зниження вартості розмитнення автомо-
білів з єврономерами. За ухвалення законопроекту «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акциз-
ним податком легкових транспортних засобів» (№8487) проголосу-
вали 250 народних депутатів, повідомляє УНІАН. Закон передба-
чає, що для бензинових двигунів об’ємом до 3000 і понад 3000 куб. 
см вводять базові ставки відповідно 50 і 100 євро. Для дизельних 
двигунів об’ємом до 3500 і понад 3500 куб. см — відповідно 75 і 150 
євро. Граничний коефіцієнт віку автомобіля становитиме 15 років. 
Використовуватимуть знижувальний коефіцієнт 0,5 під час розра-
хунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених авто, якщо 
це відбудеться протягом  30 днів з дня набрання чинності законом. 
Раніше ввезені автомобілі з єврономерами можна буде перевес-
ти в режим імпорту, якщо сплатити штраф обсягом 8500 гривень.

Надходження до державного бюджету від розмитнення ав-
томобілів у 2018—2019 роках планують спрямувати на пенсій-
не забезпечення.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

96,2 млн грн
стягнено від початку року на користь 

позивачів на виконання рішень 
Європейського суду з прав людини

«У червні ми розпочали 
новий етап боротьби  

з контрабандою.  
Нині фактично 400 млн 

грн щодня надходять 
до бюджету 

«плюсом».

Забудовники матимуть 
електронні кабінети

СЕРВІСИ. Система держ-
архбудконтролю і нагляду має 
працювати як якісний прозо-
рий сервіс для будівельного 
бізнесу. На цьому під час круг-
лого столу з представниками 
будівельної галузі й профіль-
ними асоціаціями наголосив 
віце-прем’єр-міністр — міністр 
регіонального розвитку, будів-
ництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

«Дозвільні процедури в бу-
дівництві мають бути макси-
мально прозорими і простими. 
А ДАБІ має стати відкритою та 
ефективною структурою. Тож 
першочергове завдання для 
ДАБІ — напрацювати разом із 
бізнесом нову концепцію робо-
ти через запровадження елек-
тронного кабінету забудов-
ника з підключенням усіх не-
обхідних реєстрів. Створення 
нового сервісу максимально 

усуне чиновника з дозвільних 
процедур. Наступне нововве-
дення, яке буде запроваджено 
найближчим часом, — підклю-
чення органів місцевого само-
врядування до системи «Про-
зора ДАБІ» та залучення гро-
мадських інспекторів на міс-
цях до роботи в системі ДАБІ», 
— уточнив Геннадій Зубко.

Якісне реформування буді-
вельної галузі потребує ухва-
лення необхідної законодав-
чої бази. У парламенті пере-
бувають три дуже важливі за-
конопроекти. А саме 7266-1, 
яким вносяться зміни до За-
кону «Про регулювання місто-
будівної діяльності» щодо пе-
редачі, припинення або тим-
часового зупинення повнова-
жень органів державного архі-
тектурно-будівельного контр-
олю; №7085 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих 
актів у сфері містобудуван-
ня»; №6403, який забезпечить 
ОТГ єдиною документацію із 
просторового планування.

Попри спрощення дозвіль-
них процедур, наведення ладу 
в містобудуванні, децентралі-
зацію повноважень ДАБІ, про-
блемою залишається коруп-
ція на місцях. «Ми вже поча-
ли спільну роботу з Генпроку-
ратурою щодо таких зловжи-
вань», — сказав урядовець.

Нині 100 громад отримали 
повноваження держархбудкон-
тролю, повідомляє служба віце-
прем’єр-міністра. Але Полтава, 
Хмельницький і Запоріжжя до-
сі саботують ці функції. Це свід-
чить, що ці міста не просто не 
хочуть брати на себе повнова-
ження, а й про їхнє небажання 
брати на себе відповідальність. 

Китаю запропоновано 
розпочати спільні консультації 
про створення зони вільної торгівлі

ПЕРСПЕКТИВА. Розширен-
ня торговельно-економічно ї 
співпраці Україна — Китай як 
у межах наявних можливос-
тей, так і створення нових інст-
рументів — ці теми були в цен-
трі уваги зустрічі першого віце-
прем’єр-міністра — міністра 
економічного розвитку і торгів-
лі Степана Кубіва з віце-пре м’є-
ром Держради Китаю Лю Хе.

«За вісім місяців 2018 ро-
ку товарообіг між Україною 
та Китаєм сягнув майже 6 мі-
льярдів доларів і зріс на 21%. 
Але цей обсяг торгівлі не від-
повідає наявному потенціалу. 
У найближчі п’ять років може-
мо збільшити товарообіг до 
20 мільярдів на рік. Тому слід 
активізувати роботу», — за-
значив Степан Кубів.

Після тривалої перерви в 
роботі міжурядової комісії зі 
співробітництва вдалося від-
новити її діяльність. Це дало 
істотний позитивний поштовх 
для активізації співпраці й на-
рощування обсягів торгівлі та 
кооперації між підприємства-
ми наших країн. У цьому кон-
тексті Степан Кубів вважає, 
що для розвитку співпраці й 
торговельно-економічної вза-
ємодії слід розпочати роботу 
над ширшими можливостями 
для торгівлі, повідомляє прес-
служба Мінекономрозвитку. 

«За кілька років Україна іс-
тотно розширила власну ме-
режу преференційних режи-
мів торгівлі. Маємо нову уго-
ду про вільну торгівлю з Ка-
надою, завершили перегово-

ри про вільну торгівлю з Ізра-
їлем, завершуємо переговори 
з Туреччиною. Бачимо ефек-
тивність цих угод. Тож пропо-
ную розпочати спільні укра-
їнсько-китайські консультації 
щодо передумов створення 
зони вільної торгівлі Україна 
— Китай», — наголосив пер-
ший віце-прем’єр-міністр.

Сторони обговорили спів-
працю в межах ініціативи Голо-
ви КНР Сі Цзіньпіна «Один по-
яс і шлях», взаємовигідні на-
прями в енергетиці, як тради-
ційній, так і альтернативній, пе-
ребіг справ в інфраструктур-
них проектах, промисловості, 
машинобудуванні, сільському 
господарстві та агроіндустрії, 
інновації та цифровізацію про-
мислових потужностей.

ГЕТЬ ВІД МОСКВИ! До кінця року матимемо нову редакцію 
Українського правопису

Проєкт варіативності нашої 

Оксана ГОЛОВКО,  
«Урядовий кур’єр»

Мова має не роз’єд ну-
вати, а об’єднувати 

людей, передовсім терито-
ріально та історично — са-
ме це було головним орієн-
тиром для Української на-
ціональної комісії з питань 
правопису, створеної згідно 

з постановою Кабінету Мі-
ністрів, яка після трьох ро-
ків непублічної роботи за-
твердила проект нової ре-
дакції Українського право-
пису, розроблений на фун-
даменті української пра-
вописної традиції з ура-
хуванням новітніх мовних 
явищ, що набули поширен-
ня в різних сферах суспіль-

ного, наукового й культур-
ного життя, і винесла його 
на громадське обговорення. 
Як і будь-яка новація, май-
бутні зміни викликали жва-
ву дискусію, і не лише се-
ред мовознавців та пись-
менників. Тож термін гро-
мадського обговорення по-
довжили удвічі. А нині го-
тують проект урядової по-

станови, після ухвалення 
якої зміни стануть нормою. 
До речі, однією з таких змін 
стане написання слів з ла-
тинським коренем -ject, на-
приклад, у слові «проект»: 
якщо Український право-
пис затвердять, написання 
слова «проєкт», вине-
сене у заголовок, буде 
нарешті закріплене. 

Прем’єр-міністр про виявлення й припинення десятків 
контрабандних схем, від яких потерпала вся країна 
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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 

про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу активів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БАНК БОГУСЛАВ» 

Номер лота: F121GL36743, F121GL36744

Коротка назва лота/номер кредитного  
договору:

Монети у кількості 11 шт.;
Бланки чекових книжок у кількості 236 шт.  
та бланки простих векселів у кількості 549 шт.;

Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Посилання на перелік організаторів відкритих  
торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 28.11.2018

Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається в проміжок 
часу з 9-30 год. до 10-00 год.  
Автоматичне покрокове зниження ціни лота — 
розпочинається в проміжок часу з 9-30 год.   
до 10-00 год. та завершується в проміжок часу  
з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість 
складає 6 годин 45 хвилин); 
Етап подання цінових пропозицій — з 16-15 год. 
до 17-00 год. (загальна тривалість складає  
15 хвилин) : 
- Період подання закритих цінових пропозицій — 
з 16-15 год. до 16-55 год. (загальна тривалість 
складає 10 хв.) 
- Період подання цінової пропозиції — з 16-25 
год. до 17-00 год. (загальна тривалість  
складає 5 хвилин)

Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення  
аукціону, розміщене на веб-сайті Фонду:  
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
219-at-bank-bohuslav/40393-asset-sell-id-184032

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в 

м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського,17 в залі судових за-
сідань № 13, 19.11.2018 року о 15:00 годині, відбудеться підго-
товче судове засідання в кримінальному провадженні по обви-
нуваченню Павлюченка Віталія Олександровича у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, відомос-
ті про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№42016020420000026 від 09.02.2016 року.

У судове засідання викликається обвинувачений  
Павлюченко В. О., який зареєстрований та проживає за адре-
сою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Горпищенка,152.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливос-
ті з’явитися до суду просимо повідомити про причини неможли-
вості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься у складі головуючого судді Іванчен-
ка Я. М., суддів Каленяка P. A., Кашпрука Г. М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в  

м. Він ниці за адресою: вул. Грушевського,17 в залі судових засідань 
№13, 19.11.2018 року о 10.30 годині відбудеться судовий розгляд в 
кримінальному провадженні за обвинуваченням Мерзлова Олексан-
дра Геннадійовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України, внесеному в Єдиний реєстр досудових розсліду-
вань за № 42016020420000081 від 11.04.2016 року.

В судове засідання викликається обвинувачений Мерзлов О. Г., 
який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпато-
рія, пр-кт. Перемоги, 55а/72.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: судді-допові-
дача Іванченка Я. М., суддів Бойка В. М. та Луценко Л. В.

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

ниці за адресою: вул. Грушевського,17 в залі судових засідань №13, 
19.11.2018 року о 10.40 годині відбудеться судовий розгляд в кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Просвіріна Андрія Олек-
сандровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за  
№ 42015020420000198 від 14.07.2015 року.

В судове засідання викликається обвинувачений Просвірін Андрій 
Олександрович, який зареєстрований та проживає за адресою: м. Ме-
літополь, вул. Сталінграда, 11, гуртожиток.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: судді-допові-
дача Іванченка Я. М., суддів Гриневича B. C. та Вохмінової О. С.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинува-
ченого Мерцалова Володимира Вікторовича, 18.09.1967 року на-
родження, (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сім-
ферополь, вул. Залізнична, 5, кв. 317) за вчинення кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться о 16 годині 00 хвилин 
19 листопада 2018 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голо-
сіївського районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Ки-
їв, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, каб. 27 (головуючий суддя 
Бойко О. В.)

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опубліку-
вання даного оголошення обвинувачений вважається належним 
чином ознайомлений з його змістом.

Повістка про виклик
Старобільський районний суд викликає як обвинуваченого Авсієвича Михайла 

Леонідовича, 30.11.1959 року народження, уродженця м. Красний Луч, Луганської 
області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою:  
вул. Сімферопольська, 163, м. Хрустальне, Луганської області, за обвинуваченням 
у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 20 лис-
топада 2018 року. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні  Старобільського районного суду Луганської області за адресою: м. Ста-
робільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А, головуючий суддя Воронкін O. A.

Відповідно до п.5 ч.3 ст.323 КПК України з моменту опублікування повістки про 
виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області зна-

ходиться кримінальне провадження № 417/5562/18 стосовно Шкирі Ва-
силя Дмитровича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 2 ст.110 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове 
розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. На під-
ставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд Лу-
ганської області викликає Шкирю Василя Дмитровича в судове засідан-
ня, яке відбудеться 22 листопада 2018 року о 13 годині 00 хвилин у за-
лі судових засідань Марківського районного суду Луганської області за 
адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка, Марківського району, Лу-
ганської області, 92400).

Суддя Рукас О. В.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого при здійсненні  
спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги. 34, викликає Акімова Оле-
га Костянтиновича як обвинуваченого у судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/11527/17-к за обвинувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Акімова Олега Костянтиновича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 23 листопа-
да 2018 року о 10-10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., судді 
Юрченко С. О., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик
Старобільський районний суд викликає як обвинувачену Теслюк Наталію Іва-

нівну, 26.03.1978 року народження, уродженку с. Золотники, Теребовлянського 
району Тернопільської області, громадянка України, яка проживає за адресою: 
вул. Королівка, 44, с. Золотники, Теребовлянського району Тернопільської облас-
ті, за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч.4 ст. 407 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 годи-
ні 30 хвилин 22 листопада 2018 року. Явка до суду обов’язкова. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу. Підготовче судове засідання 
відбудеться в приміщенні Старобільського районного суду Луганської області за 
адресою: м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А, суддя Воронкін O. A.

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікування повістки 
про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває кри-
мінальне провадження № 426/23033/17 стосовно Івакіна Юрія Володимировича, 
13.08.1954 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
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. ст. 258-3, ст. 341 КК України. Обвинувачений Івакін Ю. В. зареєстрований 
за адресою: м. Перевальськ Луганської області.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Івакіна Юрія Володимировича у судове засідання, яке відбудеть-
ся 20 листопада 2018 року о 12.00 год. в залі Сватівського районного суду Лу-
ганської області, що розташований 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.

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ільїна Едуарда 
Миколайовича, 04.05.1968 року народження, (який зареєстрований за адресою: 
Луганська область, м. Стаханов, вул. Юних Ленінців, 5-А, кв. 94 та проживав у  
м. Києві по вул. Лятошинського, 8, кв. 43) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 
ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у судове засідання, що призначене на 19.11.2018 
року о 10 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою!!! При собі необхідно мати паспорт або документ, 
що посвідчує особу.

Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщенні Дар-
ницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

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

кримінальне провадження № 417/4335/17 стосовно Мільчакова Олексія Юрійови-
ча, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27,  
ч. 3 ст. 110 (в редакції Закону від 08.04.2014), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, 
по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд Лу-
ганської області викликає Мільчакова Олексія Юрійовича в підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 15 листопада 2018 року о 13 годині 00 хвилин у за-
лі судових засідань Марківського районного суду Луганської області 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 в суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Юрова Юрія Павловича як обвинуваченого у судове засідан-
ня по кримінальній справі № 426/1592/17 за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні стосовно Юрова Юрія Павловича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 22 листопада 2018 року о 14-10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Юрченко С. О., Скрипник С. М.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обвинувачено-
го Скорого Андрія Михайловича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Лисичанськ, вул. Сєдова, 3/2) у судове засідання з розгляду криміналь-
ної справи №428/3635/18 за обвинуваченням Скорого Андрія Михайловича за ч.1 
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 16.11.2018 року о 08 годині 40 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Друж-
би Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбачені ст. 139 КПК 
України, а також ст. 323 КПК України. У разі відсутності можливості прибути до су-
ду у встановлений день та час, обвинувачений зобов’язаний повідомити про не-
можливість з’явлення до суду шляхом подання заяви на адресу суду, в тому чис-
лі на офіційну електронну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс су-
ду (06452) 70-25-80.

Суддя Т. О. Комплєктова.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 листопада 2018 р. № 919 
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для розвитку 

електронного урядування у сфері фінансового моніторингу 
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міні-

стрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

розвитку електронного урядування у сфері фінансового моніторингу, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 листопада 2018 р. № 919
ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку 
електронного урядування у сфері фінансового моніторингу

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті за програмою «Розвиток електронного урядування у сфері фінансово-
го моніторингу» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінфін. Розпорядником бю-
джетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми 
є Держфінмоніторинг.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на впровадження електронного документообі-
гу, в тому числі придбання ліцензій програмного забезпечення.

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в 
установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням поло-
жень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари, виконані роботи і надані послуги здійснюються 
згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених това-
рів, виконаних робіт і наданих послуг з надання завірених копій первинних бухгалтер-
ських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, зазначені в актах 
приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і 
послуг, не пов’язаних з електронним урядуванням у сфері фінансового моніторингу, 
та оплату посередницьких послуг.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отри-
мані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстра-

ція, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, 
пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому за-
конодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бю-
джетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здій-
снюються в установленому законодавством порядку.

8. Держфінмоніторинг подає щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінфіну 
узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 листопада 2018 р. № 922 
Київ

Про внесення зміни в додаток 1 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміну в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 

2014 р. № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апара-
ту та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 
2018 р., № 4, ст. 164, № 61, ст. 2108), замінивши позицію
«Держаудитслужба 554 554 2635 2635»

такою позицією:
«Держаудитслужба 574 574 2708 2708».

2. Міністерству фінансів передбачити під час внесення змін до Державного бю-
джету України на 2018 рік збільшення асигнувань на утримання працівників Держау-
дитслужби з урахуванням затвердженої граничної чисельності.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 листопада 2018 р. № 923 
Київ

Про  внесення змін до Порядку виконання рішень 
про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів 

або боржників 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та 
місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 серпня 2011 р. № 845 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, 
ст. 2431; 2013 р., № 9, ст. 334; 2017 р., № 3, ст. 71; 2018 р., № 24, ст. 853), змі-
ни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 7 листопада 2018 р. №  923

ЗМІНИ,  
що вносяться до Порядку виконання рішень про стягнення  
коштів державного та місцевих бюджетів або боржників

1. Абзац третій пункту 28 після слів «в окремих її місцевостях» доповнити слова-
ми «, а також здійснення відповідно до Закону України «Про особливості державної 
політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській областях» заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у До-
нецькій та Луганській областях».

2. В абзаці другому пункту 30 після слів «в окремих її місцевостях» доповнити сло-
вами «, а також здійснення відповідно до Закону України «Про особливості держав-
ної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупо-
ваних територіях у Донецькій та Луганській областях» заходів із забезпечення націо-
нальної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федера-
ції у Донецькій та Луганській областях», а слова і цифри «протягом 10 робочих днів» 
замінити словами «у місячний строк».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 листопада 2018 р. № 817-р 
Київ

Про підписання Угоди між Урядом України  
та Урядом Держави Кувейт  

про співробітництво у сфері туризму
Схвалити проект Угоди між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про спів-

робітництво у сфері туризму.
Уповноважити Віце-прем’єр-міністра України Розенка Павла Валерійовича підпи-

сати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ОГОЛОШЕННЯ
Торішньому Кирилу Володимировичу
02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 
буд. 9-А кв. 11

ВИМОГА 
ПРО УСУНЕННЯ ПОРУШЕННЯ

Між Мірошниченко Олексієм Валентиновичем(РНОКПП — 
2153302974)  (надалі — Позикодавець) та Торішнім Кирилом Во-
лодимировичем (РНОКПП — 2819301034) (надалі — Позичальник) 
26.05.2015 р.  укладено Договір позики,  посвідчений Приватним нота-
ріусом Київського міського нотаріального округу Назарчук Н. В., заре-
єстрований в реєстрі №480.

За умовами Договору позики Позикодавець передав у власність По-
зичальнику грошові кошти, на умовах, зазначених договором.

З метою забезпечення належного виконання Позичальником 
зобов’язань за Договором Позики між Торішнім К. В. та Позикодавцем 
укладено договір іпотеки, посвідчений 26.05.2015 р. приватним нота-
ріусом Київського міського нотаріального округу Назарчук Н. В., реє-
стровий № 481, згідно якого в іпотеку Позикодавцю передано нерухо-
ме майно, а саме:

трикімнатну квартиру загальною площею 132,9 кв.м, житловою пло-
щею 73,2 кв.м., за номером 58, яка знаходиться у будинку за номером 
8 по вулиці Соборній у м. Бровари Київської області;

трикімнатну квартиру загальною площею 121,3 кв.м, житловою пло-
щею 52,8 кв.м., за номером 59, яка знаходиться у будинку за номером 
8 по вулиці Соборній у м. Бровари Київської області;

однокімнатну квартиру загальною площею 68,0 кв.м, житловою пло-
щею 27,0 кв.м., за номером 57, яка знаходиться у будинку за номером 
8 по вулиці Соборній у м. Бровари Київської області (надалі разом — 
Предмет іпотеки).

За умовами Договору позики Позикодавцем виконані свої 
зобов’язання в повному обсязі та надано Позичальнику грошові кошти, 
на умовах, зазначених договором.

Натомість, в порушення умов Договору позики та вимог чинного за-
конодавства України, а саме: ст.ст. 525, 526, 530, 1046, 1049 Цивільно-
го кодексу України, Позичальник не виконав зобов’язання по повернен-
ню Позики (порушив строк повернення Позики, як визначено п. 3 До-
говору позики).  

Таким чином, станом на 31.10.2018 р. Позичальником не повернуто 
позику в повному обсязі.  

Так, відповідно до положень п.4 Договору позики, при неповернен-
ні суми позики своєчасно (тобто до 27.05.2018 р.) Позикодавець вправі 
пред’явити Договір до стягнення в строки і в порядку передбачені чин-
ним законодавством України. 

Згідно п.п. 2.1.1. Договору іпотеки у випадку невиконання чи нена-
лежного виконання Боржником зобов’язань за Основним договором, 
що обумовлює Основне зобов’язання,  Іпотекодержатель має право за-
довольнити свої вимоги за рахунок Предмета іпотеки в порядку, перед-
баченому цим договором та чинним законодавством.

Згідно до п. 4.1. Договору іпотеки сторони договору домовились про 
те, що Іпотекодержатель має право звернути стягнення на майно, згід-
но із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя в поза-
судовому порядку на підставі цього Договору, шляхом переходу до Іпо-
текодержателя права власності на Предмет іпотеки в рахунок виконан-
ня зобов’язання згідно із застереженням про задоволення вимог Іпо-
текодержателя.

Відповідно до ст. 33 ч. 1 Закону України «Про іпотеку», у разі невико-
нання або неналежного виконання боржником основного зобов’язання 
іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним 
зобов’язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.        

 Відповідно до норм ст. 35 Закону України «Про іпотеку» у разі по-
рушення основного зобов’язання та/або умов іпотечного договору іпо-
текодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є від-
мінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. 
В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов’язань, 
вимога про виконання порушеного зобов’язання у не менш ніж тридця-
тиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет 
іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого 
строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпоте-
кодержатель вправі розпочати звернення стягнення на предмет іпотеки 
відповідно до цього Закону. 

Положення частини першої цієї статті не є перешкодою для реалі-
зації права іпотекодержателя звернутись у будь-який час за захистом 
своїх порушених прав до суду у встановленому законом порядку. 

Враховуючи викладене, керуючись положеннями ст.ст. 525, 526, 
530, 1046, 1049  Цивільного кодексу України, ст. 35 Закону України 
«Про іпотеку» та у зв’язку з порушенням Торішнім Кирилом Володими-
ровичем положень п.3. Договору позики в частині повернення Позико-
давцеві позики у строк до 27.05.2018 р.,

ВИМАГАЮ:
у тридцятиденний строк з дня отримання цієї вимоги усунути пору-

шення умов Договору позики від 26.05.2015 р., посвідченого Приват-
ним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Назарчук Н. В., 
зареєстрованого в реєстрі за №480 та сплатити в повному обсязі забор-
гованість перед Мірошниченко Олексієм Валентиновичем, передбаче-
ну п.1 Договору позики. 

У разі, якщо дана вимога не буде виконана у вищезазначений строк, 
Мірошниченко Олексієм Валентиновичем будуть вжиті заходи що-
до примусового стягнення заборгованості за договором позики, у то-
му числі шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, що переда-
ний Вами, Торішнім Кирилом Володимировичем, в забезпечення за до-
говором іпотеки від 26.05.2015 р.  посвідчений приватним нотаріусом 
Київського міського нотаріального округу   Назарчук Н. В., реєстровий  
№ 481, а саме:

— трикімнатну квартиру загальною площею 132,9 кв.м, житловою 
площею 73,2 кв.м., за номером 58, яка знаходиться у будинку за номе-
ром 8 по вулиці Соборній у м. Бровари Київської області;

— трикімнатну квартиру загальною площею 121,3 кв.м, житловою 
площею 52,8 кв.м, за номером 59, яка знаходиться у будинку за номе-
ром 8 по вулиці Соборній у м. Бровари Київської області;

— однокімнатну квартиру загальною площею 68,0 кв.м, житловою 
площею 27,0 кв.м, за номером 57, яка знаходиться у будинку за но-
мером 8 по вулиці Соборній у м. Бровари Київської області (надалі ра-
зом — Предмет іпотеки), шляхом набуття Мірошниченко Олексієм Ва-
лентиновичем права власності на зазначене майно в рахунок виконан-
ня основного зобов’язання, відповідно до чинного законодавства Укра-
їни та умов іпотечного договору.

Зазначену заборгованість необхідно сплатити на рахунок Мі-
рошниченко Олексія Валентиновичем за наступними реквізитами:  
р/р №26258521793243 в ТВБВ №10026/0187 Філії — Головне управлін-
ня по м.Києву та Київській області  АТ «Ощадбанк», МФО 322669.
    О. В. Мірошниченко

ЗАЯВА  
про екологічні наслідки будівництва елеваторного комплексу  

за адресою: вул. Транспортна, 19 в м. Кролевець Сумської області 
ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» (Коригування)

Майданчик будівництва елеваторного комплексу, розташований в 
західній частині м. Кролевець Сумської області за адресою: вул. Тран-
спортна,19 та обмежений:

— з північної та західної сторін — частково орними землями;
— з південної сторони — територією діючих підприємств;
— зі східної сторони — вулицею Транспортна і діючим Кролевець-

ким комбікормовим заводом.
Майданчик розташований на території колишніх городів жителів  

м. Кролевець, вільний від промислової та житлової забудови. Найближ-
ча житлова забудова перебуває на відстані 125 м на північ від крайньо-
го джерела викидів (їдальня).

У районі розміщення проммайданчика відсутні пам’ятники архітекту-
ри і історії, заповідники і дендропарки. У межах даного об’єкта цінні ви-
ди лікарських рослин, а також місця розміщення звірів і птахів відсут-
ні. Заповідні зони, шляхи міграції птахів і тварин, водойми і водостоки, 
популяції і місця зростання рідкісних і зникаючих видів рослин, занесе-
них в Червону книгу України, на земельній ділянці для влаштування за-
проектованого об’єкта відсутні. Даний об’єкт не обмежує використання 
рослинних і тваринних ресурсів.

Проектований елеваторний комплекс ємністю 120,0 тис. т передба-
чений для приймання зернових після збирання, обробки і зберігання.

Елеваторний комплекс складається з комплексу будівель і споруд 
для зважування, приймання, сушки, очищення і зберігання зернових, 
транспортних систем, а також допоміжних будівель і споруд. 

Розрахунковий період роботи зернового складу 330 діб на рік.
Технологічний процес на зерновому складі повністю автоматизова-

ний.
Водопостачання здійснюється від центральних мереж міста.
Каналізування — у локальні очисні споруди.
Для запобігання впливу на ґрунти та геологічне середовище перед-

бачені заходи щодо водозниження підземних вод, вертикального пла-
нування території з відводом дощових стоків у накопичувальну ємність.

Відходи на проммайданчику розміщуються тимчасово до вивезення 
спеціалізованою організацією відповідно до класу небезпеки згідно з 
вимогами діючого законодавства. 

Ультразвук, електромагнітні хвилі, що іонізують, випромінювання й 
інші фактори в процесі виробничої діяльності не виникають.

У проекті прийняті технологічні рішення, що забезпечують виконання 
необхідних норм і правил й обмежуючий негативний вплив на екологіч-
не середовище перебування людини й біоту.

Джерелами потенційного впливу планованої діяльності на атмос-
ферне повітря є: аспіраційні системи, силоси для зберігання зерна, бун-
кери відходів, місця приймання зерна з автомобільного транспорту та 
перевантаження на автомобільний транспорт, зерносушарки, топкові, 
їдальня, відкрита автостоянка.

Усього проектованих джерел викидів — 54.
В атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини: пил зер-

новий, азоту діоксид, вуглецю оксид, зважені речовини, ангідрид сір-
чистий, акролеїн, спирт етиловий, кислота оцтова, ацетальдегід, пил 
борошна, аміак, парникові гази (діоксид вуглецю, діазоту оксид, метан, 
НМЛОС).

Валовий викид складатиме — 4924,39 т/рік з урахуванням парнико-
вих газів.

Результати виконаного розрахунку показали, що максимальні при-
земні концентрації забруднюючих речовин не перевищують ГДК на 
межі житлової забудови та нормативної СЗЗ. Викиди в атмосферу но-
сять локальний характер і забезпечують задовільний стан навколиш-
нього середовища в районі розміщення проектованого об’єкта. 

Заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівно-
вагу в районі розміщення проектованого об’єкта, знижують до мінімуму 
вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, пові-
тряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середови-
ща при експлуатації проектованого об’єкта.          

При дотриманні правил експлуатації обладнання та техніки безпеки 
проектований об’єкт не буде чинити негативного впливу на клімат і мі-
кроклімат, ґрунти, водне середовище, рослинний і тваринний світ, за-
повідні об’єкти, навколишнє соціальне середовище (населення) та на-
вколишнє техногенне середовище.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: F37GL36765
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитним договором 

та договорами забезпечення виконання 
зобов’язань

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/  
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

04.01.2019 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/190127

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування 

Підозрюваний  Цибульніков Станіслав Юрійович, 19.07.1975 року народження, зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, мікрорайон Ювілейний, буд. 22-А, кв.37, на 
підставі ст. ст. 133, 135, 136 КПК України, вам необхідно з’явитися на 14 год. 00 хв. 16 листопа-
да 2018 року в каб. № 309 слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь До-
нецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях  до  старшого слідчого в ОВС Ли-
манюка О. П. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 33, для 
проведення слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю, ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового 
розслідування при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні   №22018050000000104, внесеному до ЄРДР 24.05.2018 за ознаками злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

  У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, перед-
бачені ст.139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при проведенні слідчих дій

Підозрюваний Рунков Андрій Володимирович, 07.10.1978 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, Бахмутський (колишня назва – Ар-
темівський) район, с. Новолуганське, квартал Радужний (колишня назва – 
Комсомольський), буд. 23, кв. 36, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 14.11.2018 у період часу з 09 год. 00 хв. по 11 год. 00 
хв. до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, до слід-
чого Шевченка М.В. для вручення повідомлення про зміну раніше повідо-
мленої підозри, та допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22014050000000452 від 03.12.2014 за ознаками скоєння злочинів, перед-
бачених ст.ст. 258-3 ч. 1, 263 ч.1 КК України.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення першого аукціону  
з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 312252  Нежитлова будівля — корпус №4 (літ. Е)  
заг.пл. 37957,50 кв.м та земельна ділянка (к/н: 8000000000:82:033:0057) 
заг.пл. 1,3633 га, за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 

Початкова ціна продажу  563 698 752,14 грн (підлягає оподаткуванню 
ПДВ). Розмір гарантійного внесу 56 369 875,21  грн.

Аукціон відбудеться 10.12.2018 року з 9:00 до 18:00 на сайті   
https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ,  
вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом за-
явок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформації до 
9:00 05.12.2018 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 
05.12.2018 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 
39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк Укра-
їни», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та за більш де-
тальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42015050000000446 (номер спра-
ви 1-кп/243/41/2018) за обвинуваченням Сталенного Владислава Юрі-
йовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 2583 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Хаус-
това Т. А. викликає обвинуваченого Сталенного Владислава Юрійови-
ча, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка,  
вул. Перемоги, будинок № 162, квартира № 47, у судові засідання, які 
відбудуться 13 листопада 2018 року о 14.00 годині, 14 листопада 2018 
року о 14.30 годині, 15 листопада 2018 року о 09.00 годині у залі судо-
вого засідання № 19.

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.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебу-

ває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Мар-
ків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28. ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володими-
ровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3  
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого 
Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, у су-
дове засідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 
ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судово-
го провадження, яке відбудеться 19 листопада 2018 року о 10 год. 00 хв. у при-
міщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здій-
снюватиметься за його відсутності.

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

Суддя О. В. Ільяшевич

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

ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626)  
62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  № 42016221320000102 від 
5 грудня 2016 року (справа № 1-кп/243/95/2018) за обвинуваченням Яремка 
Сергія Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Яремка Сер-
гія Володимировича, 12.09.1980 року народження, який проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Марапульця, 54, у судове засі-
дання, яке відбудеться 13 листопада 2018 року об 11 год. 45 хв. у залі судо-
вого засідання №11.

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.

Суддя Сидоренко І. О.

Втрачений договір міни, 
зареєстрований 11.06.2001 р. нотаріусом Красовським Б. Г. 

за реєстровим номером 1404, 
вважати недійсним. 

ТОВ «ОПТІМА ФАКТОРИНГ» повідомляє  
про втрату бланка свідоцтва про реєстрацію фінансової установи  

Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІМА ФАКТОРИНГ»  
серія ФК № 476.  

Вважати цей бланк недійсним.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТУРБОТА. У Запоріжжі 
тертій рік поспіль працює 
волонтерський центр турбо-
ти про військових «Солдат-
ський привал». Нині центр 
святкує третю річницю з дня 
створення. Волонтери, а це 
передовсім жінки, створи-
ли тут затишну домашню ат-
мосферу, прикрасили кімна-
ти державною символікою і 
військовими атрибутами, що 
подобається учасникам бо-
йових дій. 

Центр розташований біля 
залізничного вокзалу і ціло-
добово надає змогу військо-
вим, які їдуть додому з місць 
бойових дій чи повертаються 
на службу, перепочити, випи-
ти чаю. За цей час у хостелі 
відпочили понад 9 тисяч лю-
дей. Нині у приміщенні два по-
верхи, дев’ять кімнат по два 
ліжка. Сьогодні тут зупинили-
ся двоє волонтерів і четверо 
військовослужбовців. У «Сол-
датському привалі» завж ди 
раді гостям!

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День

Київська +1    -4 +5  +10
Житомирська +1    -4 +5  +10
Чернігівська +1    -4 +3  +8
Сумська 0    -5 +1  +6
Закарпатська +2    -3 +9  +14
Рівненська +1    -4 +6  +11
Львівська -2    +3 +9  +14
Івано-Франківська +2    -3 +9  +14
Волинська +2    -3 +7  +12
Хмельницька +2    -3 +6  +11
Чернівецька +1    -4 +9  +14
Тернопільська +2    -3 +7  +12
Вінницька +1    -4 +7  +12

Oбласть Нiч День

Черкаська 0    -5 +5  +10
Кіровоградська +1    -4 +6  +11
Полтавська 0    -5 +3    +8
Дніпропетровська +1    -4 +4    +9
Одеська -2    +3 +11  +16
Миколаївська +2    -3 +8  +13
Херсонська +2    -3 +7  +12
Запорізька +1    -4 +6  +11
Харківська 0    -5 +1    +6
Донецька +1    -4 +2    +7
Луганська -1    -6 +1    +6
Крим +2    -3 +9  +14
Київ -1    +1 +7    +9
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100-річний ветеран 
прикордонної служби 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЮВІЛЕЙ. Днями ветеран прикордонних військ України пол-
ковник у відставці Михайло Дубровський відзначив сотий день 
народження. За віком він ровесник прикордонної служби Укра-
їни, ювілей якої цього року відзначили. 

З поважною датою його привітали керівництво Сумсько-
го прикордонного загону на чолі з полковником Олександром 
Мейком, колеги-ветерани Сумської міської громадської органі-
зації «Спілка прикордонників», представники місцевої влади, 
які побажали міцного здоров’я і вручили пам’ятні подарунки.

Як повідомила прес-служба Сумського прикордонного заго-
ну, ветеран Другої світової війни, учасник бойових дій Михайло 
Дубровський віддав службі на кордоні 17 років — із 1943-го по 
1960-й. Брав участь у боях поблизу Петрозаводська (Карелія), 
після війни служив у Західному прикордонному окрузі в Хуст-
ському (нині Мукачівський) прикордонному загоні. Після звіль-
нення у 1960 році в запас понад три десятиліття працював на 
Сумському машинобудівному заводі імені М.В. Фрунзе. 

На запитання гостей про секрет довголіття відповів: щодня 
виконує фізичні вправи і радить усім робити те саме, а також 
займатися лижним спортом. Михайло Кузьмич виростив і вихо-
вав трьох доньок і сина. Має шестеро онуків і семеро правнуків.

ФОТОФАКТ

На водоймах Донеччини 
працюють водолази-сапери

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

РОЗМІНУВАННЯ. На при-
фронтовій Донеччині триває 
обстеження й очищення те-
риторії від вибухонебезпеч-
них предметів, які загрожу-
ють місцевим жителям. Що-
дня піротехніки Головного 
управління ДСНС України в 
Донецькій області знешко-
джують боєприпаси на сіль-
ськогосподарських полях і 

городах, у лісопосадках, дво-
рах чи на вулицях тутешніх 
міст і сіл. Побільшало випад-
ків, коли саперам доводиться 
працювати ще й на берегах 
річок та інших водойм. Фахів-
ці не втомлюються застеріга-
ти: снаряди, міни чи грана-
ти, які опинилися під водою, 
дуже небезпечні, оскільки 
через підводні течії можуть 
змінювати розташування і 
з’являтися в донедавна абсо-
лютно несподіваних місцях. 

«Днями аварійно-ряту-
вальному загону спеціаль-
ного призначення надійшло 
повідомлення, що у водоймі 
села Антонівка Мар’їнського 
району місцеві жителі на-
трапили на невідомі боєпри-
паси. Прибувши на місце, 
водолази-сапери пішли під 
воду і невдовзі виявили на 
дні й підняли звідти 38 міно-
метних мін калібру 120 мілі-
метрів», — розповів началь-
ник групи піротехнічних ро-

біт ГУ ДСНС України в До-
нецькій області Костянтин 
Апальков. 

Крім місцевих річок чи 
ставків, піротехніки працю-
ють у прибережній акваторії 
Азовського моря. Нині сапе-
ри з допомогою водолазного 
судна «Капітан Чусов» про-
водять ретельну нетехнічну 
розвідку морської зони біля 
Маріуполя, де, на жаль, та-
кож не бракує вибухонебез-
печних предметів. 

Смітники ліквідовано у п’яти областях
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. На електронну 
мапу сміттєзвалищ, яку Мін-
природи започаткувало ще 
два роки тому, громадяни на-
діслали близько 5 тисяч пові-
домлень про виявлені сміттє-
звалища. Про це повідомив мі-
ністр екології та природних ре-
сурсів Остап Семерак. Він за-

значив, що третій рік поспіль 
користуються сервісом Мін-
природи, який допомагає бо-
ротися зі стихійними сміттєз-
валищами. Із 5 тисяч місць, 
про які надійшла інформація 
з різних куточків України, міс-
цева влада прибрала близь-
ко половини, понад тисяча за-
явок перебуває на стадії вико-
нання, у майже 700 випадках 
прострочено терміни виконан-

ня і ще близько тисячі потре-
бує підтвердження заявника.

Сучасні технології й функ-
ціонал мапи дають змогу від-
стежувати, на якому етапі 
перебуває розв’язання про-
блем, порушених у звернен-
нях. Місцева влада має мі-
сяць, щоб належно відреагу-
вати на ці звернення. Інфор-
мація про прибране сміття 
з’являється на мапі на підста-

ві даних, отриманих саме від 
місцевої влади. 

Найбільше смітників про-
тягом двох років ліквідовано 
у Київській, Харківській, Дні-
пропетровській, Миколаїв-
ській та Черкаській областях.

Окрім геолокаційних даних 
про сміттєзвалища, на карту 
додають інформацію про стан 
їхньої ліквідації. Карту постій-
но оновлюють.

Юні сумоїсти здобули медалі чемпіонату Європи
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕМОГА. В естонсько-
му місті Раквере, де відбув-
ся чемпіонат Європи із су-
мо серед спортсменів до 14 
і 16 років, чемпіоном став 
харків’янин Ярослав Гамов. У 
складі збірної України він по-

сів перше місце у командних 
змаганнях серед юнаків до 14 
років. Ярослав також виборов 
срібну медаль в особистих 
змаганнях у ваговій категорії 
понад 70 кілограмів.

Ще три медалі на чемпіо-
наті в Естонії завоювала Да-
рина Коритіна. У командних 
змаганнях серед дівчат до 16 

років вона посіла друге місце, 
а в особистих у ваговій кате-
горії понад 70 кілограмів та в 
абсолютній вазі стала бронзо-
вою призеркою.

За крок до нагороди був 
Микита Каневський, який по-
сів п’яте місце у ваговій ка-
тегорії до 60 кілограмів. Ще 
два харківських спортсме-

ни Артем Саратов і Дмитро 
Лисняк стали сьомими у ва-
зі до 50 кг та до 65 кг відпо-
відно.

А в загальнокомандном у 
заліку чемпіонату Європи 
збірна України посіла пер-
ше місце. За два дні нашим 
спортсменам вдалося завою-
вати 14 золотих нагород.

Представники Сумського прикордонного загону 
привітали ювіляра-ветерана прикордонної служби 
подарунками і щирими побажаннями


