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Шлях до мирного життя
ТУРБОТА. На Луганщині колишні учасники АТО 
для працевлаштування активно користуються допомогою 
центрів зайнятості 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Протягом минулого ро-
ку на обліку в служ-

бі зайнятості Луганщини 
перебували 545 демобілі-
зованих військовослуж-
бовців, які пройшли бойо-
вий шлях у зоні проведен-
ня антитерористичної опе-
рації. На сьогодні в пошу-

ках роботи — 315 осіб. Їм 
приділяють особливу ува-
гу, щоб усі, хто звернув-
ся по допомогу до спеціа-
лістів, отримали кваліфі-
ковані поради, практичну 
допомогу і соціальний за-
хист. Про особливості та-
кої роботи розповідає за-
ступник директора Луган-
ської обласної служби за-
йнятості Олена Шуліка.

У червні 2017 року до 
Попаснянського район-
ного центру зайнятос-
ті звернувся Сергій, який 
під час участі в антите-
рористичній операції за-
знав тяжкого поранення. 
«Він перебував у скрутно-
му становищі, бо був без 
роботи, до того ж мав ста-
тус внутрішньо перемі-
щеної особи. Отримавши 

інвалідність, не міг зорієн-
туватися, що ж робити да-
лі. До служби мав профе-
сії водія та електрогазо-
зварника, але на таких 
роботах уже не міг працю-
вати за станом здоров’я. І 
саме тут на допомогу йо-
му прийшли спеціа-
лісти центру зайня-
тості», — розповідає 
Олена Шуліка.

Прем’єр-міністр про заплановані на 2018 рік 
наймасштабніші дорожні роботи за період незалежності  

Призов триватиме 
два місяці 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Відучора й до кінця травня в Украї-
ні триває весняний призов на строкову військову службу. Призо-
вні комісії вже працюють із повним навантаженням. 61,6 мільйо-
на гривень видатків на призов планують перерахувати до 6 квітня 
до всіх цих комісій, заявив начальник Головного управління пер-
соналу — заступник начальника Генерального штабу Збройних 
сил Артур Артеменко, повідомляє Укрінформ. Згідно з рішенням 
уряду, у квітні — травні до Збройних сил та інших військових фор-
мувань України для проходження строкової військової служби бу-
де відправлено 15 190 осіб. Із них безпосередньо до ЗСУ — 8990 
осіб, Державної спеціальної служби транспорту — 1000, Держ-
прикордонслужби — 1200, лави Нацгвардії поповнять 4000 осіб. 

Президент Петро Порошенко ще в середині лютого підпи-
сав указ про звільнення в запас військовослужбовців строко-
вої служби, цьогорічні строки проведення чергових призовів та 
чергові призови до війська. На 2018 рік, нагадує Укрінформ, 
визначено такі строки чергових призовів: квітень — травень та 
жовтень — листопад.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

7,681 млрд м3  
становлять запаси природного газу в 

українських підземних сховищах. З 24 
по 31 березня вони скоротилися на 4,4%

 
«Починаємо сезон дорожніх 

робіт. Насамперед — 
перевірка вже збудованих 

магістралей, якість 
запланованих робіт, 

жорстке дотримання 
вантажних норм 
для транспорту».

Стихія 
може накоїти лиха

ВОДОПІЛЛЯ. У зв’язку зі стрімким таненням снігів і весня-
ними зливами у водоймах країни підвищиться рівень води, за-
стерігає ДСНС. На Закарпатті на ділянці річки Тиси В. Бичків 
— Вилок та в нижніх течіях річок Уж і Латориця вода підніметь-
ся на 1,5—2 метри. У рiчках басейнів Сяну, Днiстра (Львівська, 
Iвано-Франкiвська області) — на 0,5—1,5 метра. У рiчках ба-
сейнів Прип’яті, Західного Бугу (Львівська, Волинська області) 
— на 0,2—0,7 метра. 

У придунайському місті Вилкове Кілійського району Одещи-
ни внаслідок водопілля та нагінного вітру підтоплено трети-
ну вулиць. Про це повідомив голова Кілійської райради Павло 
Бойченко на своїй сторінці у Facebook. «Рівень сягнув позна-
чки 181 см. Вітер з моря — близько 20 метрів за секунду, ви-
сокі хвилі. Готуємо місця для розміщення людей, якщо виникне 
потреба», — написав чиновник. 

А на Сумщині весняна повінь підтопила частину міста Охтир-
ка, повідомляє УНІАН. Поліція разом з рятувальниками на 
плавзасобах патрулює вулиці, забирає із підтоплених осель 
тих, хто не встиг залишити зону лиха.

А Укрінформ поширив дані «Києва Оперативного» про під-
топлення кількох ділянок траси Київ — Харків. «Будьте гранич-
но обережні поблизу 177-го кілометра. У деяких місцях без по-
зашляховика й купального костюма не обійтися», — йдеться в 
повідомленні.

Перші особи 
оприлюднили декларації

ПРОЗОРІСТЬ. Доходи, отримані торік Президентом Петром 
Порошенком, становлять 16 303 874 гривні. 336 000 із них — 
заробітна плата, яку глава держави рік у рік у повному обсязі 
перераховує на благодійні цілі. 15 795 874 гривні — проценти 
з депозитів. Майже 200 мільйонів гривень становили витрати 
на доброчинність. Їх не відображено в декларації, бо діяльність 
здійснювали «Благодійний Фонд Порошенка» та юридичні осо-
би, бенефіціарним власником яких він є. Сума, яку Петро Поро-
шенко зберігає на банківських рахунках, зменшилася за рік на 
430 тисяч доларів. Крім того, Президент не отримував дивіден-
дів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.

А з електронної декларації Прем’єр-міністра Володимира 
Гройсмана стало зрозуміло, що загальна сума нарахованого до-
ходу порівняно з минулим періодом особливо не змінилася. Во-
на становила 17 102 320 гривень (позаторік це було 15 801 536 
грн), повідомляє департамент інформації та комунікацій з гро-
мадськістю Секретаріату КМУ. Це заробітна плата — понад 
435 647 грн, доходи від надання нерухомого майна (набутого до 
2006 року) в оренду — 5 150 000 грн, відчуження нерухомого 
майна (земельної ділянки) — 8 797 630 грн і доходи від розмі-
щення коштів на банківських рахунках — 2 719 044 грн.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій задекларував 
288 721 гривню доходу від зарплати, 340 тисяч гривень і 30,6 
тисячі доларів США готівкових коштів.

Заборгованість 
з оплати опалення 
зросла

КОМУНАЛКА. У лютому українці сплатили за житлово-ко-
мунальні послуги 10,3 мільярда гривень, що становить 75,3% 
нарахованих за цей період сум. Про це повідомляє Державна 
служба статистики України. 

Заборгованість населення з оплати централізованого опа-
лення та гарячого водопостачання в лютому 2018 року зрос-
ла на 10,8% порівняно із січнем 2017-го і становить 14,4 мі-
льярда гривень. Згідно з повідомленням, заборгованість за 
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у 
лютому порівняно з попереднім місяцем зросла на 22,6% і 
становить 3,8 мільярда гривень, заборгованість за вивезен-
ня побутових відходів не змінилася і становить 400 мільйонів 
гривень. Борги за централізоване водопостачання та водо-
відведення зросли на 5,8% порівняно із січнем і становлять 
1,8 мільярда гривень. 

За даними Держстату, в лютому українці сплатили за 
електроенергію 3 мільярди гривень (111,5% нарахованих за 
цей період сум за рахунок погашення заборгованості за ми-
нулий період). Борг населення за цей вид послуги на сьогод-
ні становить 3,8 мільярда гривень. Заборгованість за газо-
постачання зросла на 26,2% порівняно із січнем і становить 
16,4 мільярда гривень. 

У Луганському центрі зайнятості можна отримати різнопрофільну допомогу: від профорієнтаційних консультацій, 
опанування нової професії до формування бізнес-плану
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Приазовський районний суд Запорізької облас-
ті (Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пуш-
кіна, 5, тел. (06133)22160), викликає Діденка Дми-
тра Сергійовича, 30.05.1986 р.н., зареєстровано-
го за адресою: Донецька область, м. Костянтинів-
ка, вул. Костюшка, б. 45; та Михайленка Юрія Олек-
сандровича, 25.12.1978 р.н., зареєстрованого за 
адресою: Чернігівська область, Коропський район,  
с. Лукнів, вул. Миру, б. 102, як обвинувачених у су-
дове засідання, призначене на 17 квітня 2018 ро-
ку о 14.00 год. по кримінальному провадженню  
№ 22014050000000423 за обвинувальним актом від-
носно Діденка Д. С., Михайленка Ю. О., які обвину-
вачуються у вчиненні кримінальних правопорушень 
(злочинів), передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 
КК України, в якому ваша участь обов’язкова. Коле-
гія суддів: головуючий суддя Васильцова Г. А., судді 
Пантилус О. П., Діденко Є. В.

Приазовський районний суд Запорізької області 
(Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 
5, тел. (06133) 22160), викликає Чернишова Геннадія 
Миколайовича, 09.04.1970 р.н., зареєстрованого за 
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, 
с. Свердлове, вул. Грушевського, 33, як обвинуваче-
ного у підготовче судове засідання, призначене на 
18 квітня 2018 року о 10.00 годині по кримінальному 
провадженню № 22015160000000183 за обвинуваль-
ним актом відносно Чернишова Г. М., який обвину-
вачується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, в якому ваша участь обов’язкова. Колегія суддів: 
головуючий суддя Діденко Є. В., судді Пантилус О. П., 
Васильцова Г. А.

Повістка про виклик обвинуваченого
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області ви-

кликає як обвинуваченого Рудіка Павла Миколайовича, 
29.04.1965 р.н., який мешкав за адресою: Харківська об-
ласть, смт Дворічна, вулиця Заводська, будинок № 33, для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань за № 12014220370000485 
від 26.03.2014 року за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України та пові-
домляє, що судове засідання, яке відбудеться 10 квітня 2018 
року о 10.30 год. у приміщенні № 1 Куп’янського міськра-
йонного суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, місто Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик суду передбачені стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені статтями 139, 223 КПК України. У разі неявки 
обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя О. О. Волчек

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Лагутіну Наталію Михайлівну, 18.02.1974 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. О.Невського/Річна, 
29/11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 11 квітня 2018 року о 15 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Василівський районний суд Запорізької області 
викликає Попова Олександра Олеговича, 05.02.1981 
р.н., у судове засідання по кримінальному прова-
дженню № 1-кп/311/22/2018 відносно Попова Олек-
сандра Олеговича у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, які відбудуться 18.04.2018 року о 13.30 год., 
14.05.2018 року о 13.30 год., 30.05.2018 року о 13.30 
год. у приміщенні суду за адресою: вул. Державна, 2, 
м. Василівка Запорізької області.

Суддя Пушкарьова С. П.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 лис-
топада 1975 року народження, викликається об 11.00 го-
дині 11 квітня 2018 року до Куп’янського міськрайонного 
суду Харківської області за адресою: Харківська область, 
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення су-
дового засідання у провадженні №1-кп/628/27/18, спра-
ва №628/3812/16-к. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 
139, 223 КПК України.

Суддя Н. В. Цендра

Приазовський районний суд Запорізької області (За-
порізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. 
(06133)22160), викликає Гаранжу Романа Володимиро-
вича, 22.07.1977 р.н., зареєстрованого за адресою: До-
нецька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 8, кв. 6, як 
обвинуваченого у підготовче судове засідання, призна-
чене на 13 квітня 2018 року о 10.00 год. по криміналь-
ному провадженню № 42015050000000560 за обвину-
вальним актом відносно Гаранжи Р.В., який обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушення (зло-
чину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в яко-
му ваша участь обов’язкова. Колегія суддів: головуючий  
суддя Васильцова Г. А., судді Пантилус О. П., Діденко Є. В.

Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запо-
різької області викликає як обвинуваченого Приту-
ліна Іллю Миколайовича, 02.09.1974 р.н., який про-
живає за адресою: вул. Чкалова, 26-А, м. Кам’янка-
Дніпровська Запорізької області, у судове засідан-
ня по кримінальному провадженню № 318/437/17, 
№ 1-кп/318/33/2018 відносно Притуліна І. М. за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Судове засідання відбудеть-
ся о 15.00 годині 10 квітня 2018 року в приміщен-
ні суду за адресою: Запорізька область, м. Кам’янка-
Дніпровська, вул. Щаслива, 93, кабінет № 9.

Суддя Петров В. В.

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

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

Номер лота: F11GL18959-F11GL19040
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 21.05.2018.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
36103-asset-sell-id-162942

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

організатори торгів:
Приватне Підприємство «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО»

Номер лота: Q81626b1158
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (житловий будинок), земельна ділянка.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 23.04.2018, 08.05.2018, 23.05.2018, 07.06.2018.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
36108-asset-sell-id-162947

Обвинувачений Філін Ігор Віталійович, 07.11.1988 
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, провулок Ризький, 80, викли-
кається до Приазовського районного суду Запорізь-
кої області (Запорізька область, Приазовський ра-
йон, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 
23813), для участі в судовому засіданні на 10.00 годи-
ну 23 квітня 2018 року в кримінальному провадженні  
№ 22015050000000008 щодо обвинувачення Філі-
на І. В. у вчиненні кримінальних правопорушень – 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 
КК України. Справа розглядається у складі коле-
гії суддів: головуючого судді Пантилус О. П., суддів  
Васильцової Г. А., Діденко Є. В. Участь обвинуваче-
ного в судовому засіданні обов’язкова. Наслідками 
неприбуття обвинуваченого за викликом без поваж-
них причин або неповідомлення про причини непри-
буття, згідно зі ст.ст. 139, 323 КПК України, – є на-
кладення грошового стягнення, примусовий при-
від, а також здійснення спеціального судового про-
вадження у відсутності обвинуваченого. З моменту 
опублікування повістки про виклик у газеті «Урядо-
вий кур’єр», обвинувачений вважається належним 
чином ознайомлений з її змістом.

Апеляційний суд міста Києва викликає обвинува-
ченого Мелешка Артема Володимировича, який за-
реєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Багратіо-
на, 7-А, кв. 91, для його участі у розгляді матеріалів 
кримінального провадження за апеляційною скар-
гою прокурора, який брав участь у розгляді кримі-
нального провадження в суді першої інстанції про-
курора Генеральної прокуратури України Дергуно-
ва В.А., на ухвалу Шевченківського районного суду  
м. Києва від 12 лютого 2018 року, якою повернуто 
обвинувальний акт у кримінальному провадженні, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань під № 22015000000000090 від 16 березня 2015 
року по обвинуваченню Мелешка Артема Володими-
ровича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України 
прокурору відділу процесуального керівництва до-
судовим розслідуванням та підтримання державно-
го обвинувачення Генеральної прокуратури України 
Дергунову В. А. в судове засідання, яке призначено 
на 11 квітня 2018 року о 13 год. 50 хв. та відбудеться 
в приміщенні Апеляційного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а.

Суддя Т. В. Фрич

Оголошення 
про затвердження умов реалізації  

434 одиниць майна (активів) банку шляхом  
безпосереднього його продажу 

фізичним та/або юридичним особам
 

Найменування банку АТ «Дельта Банк»

Назва майна Банківське обладнання, меблі, 
комп’ютерна та офісна техніка   
та інші основні засоби

Місце проведен-
ня безпосереднього 
продажу юридичній 
чи фізичній особі

Відповідно до оголошень, розміще-
них на сайті Банку  
www.deltabank.com.ua та ФГВФО  
http://torgi.fg.gov.ua/

Дати проведен-
ня безпосереднього 
продажу юридичній 
чи фізичній особі:

Відповідно до оголошень,  
розміщених на сайті Банку  
 www.deltabank.com.ua  
та ФГВФО  http://torgi.fg.gov.ua/

Посилання на оголо-
шення про проведен-
ня безпосереднього 
продажу, розміщене 
на веб-сайті Фонду

http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/ 
118-delta/36015-27032018  

Контактний телефон (044) 500-00-18

Повістка про виклик до суду  
у кримінальному провадженні

Апеляційний суд міста Києва викликає обвинува-
ченого Балахонова Бориса Лук’яновича, 10 квітня 
1950 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Сімферополь, вул. Павленка, 2), для участі 
в апеляційному розгляді кримінального проваджен-
ня №42016000000002725 за обвинуваченням Бала-
хонова Бориса Лук’яновича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, за апеляційною скаргою прокурора відді-
лу Генеральної прокуратури України Тесленка А. Ю. 
на ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 
25 жовтня 2017 року стосовно Балахонова Б.Л., у су-
дове засідання, яке відбудеться 5 квітня 2018 року о 
14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
вул. Солом’янська, 2-а (тел. 284-15-77). Головуючий 
суддя Мельник В. В.

Наслідки неприбуття за викликом суду обвинува-
ченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України, по-
важні причини неприбуття особи на виклик суду пе-
редбачені ст. 138 КПК України.

Судовий виклик по кримінальному провадженню
Артемівським міськрайонним судом Донецької області здійснюється 

спеціальне судове провадження за кримінальним провадженням щодо 
Жаданова Владислава Володимировича за скоєння кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, судовий розгляд 
якої відкладено на 14.00 годину 13 квітня 2018 року.

У зв’язку з цим обвинуваченому Жаданову Владиславу Володимиро-
вичу необхідно з’явитись до зали судового засідання № 306 Артемівсько-
го міськрайонного суду Донецької області за адресою: 84500, Донецька 
область, місто Бахмут, вулиця Миру, 5, 14 квітня 2018 року о 14.00 годині.

Суддя О. М. Павленко

Шановні абоненти! 

З 10.04.2018 року ПрАТ «Датагруп» впроваджує 

нову послугу «Послуга розсилки повідомлень» 

для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

Детальну інформацію можна отримати на сайті 

www.datagroup.ua.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Тимошенко Катерину Гри-
горівну, 06.05.1967 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Павленка, 2,  
м. Сімферополь, АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111  
ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 хвилин 11 квіт-
ня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суду міс-
та Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 3 (головуючий 
суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування оголошення, обвинува-
чена вважається належним чином ознайомлена з його змістом.

Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запорізької області викликає як 
обвинуваченого Молчанова Юрія Павловича, 07.12.1970 р.н., який зареєстро-
ваний за адресою: пр. Будівельників, 41, кв. 76, м. Енергодар Запорізької облас-
ті; проживає за адресою: вул. Молодіжна, 101, кв. 14, м. Енергодар Запорізь-
кої області, у судове засідання по кримінальному провадженню № 316/296/17,  
№ 1-кп/318/37/2018 відносно Молчанова Ю. П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Судове засідання відбудеться о 14.00 годині 10 квітня 2018 року в приміщен-
ні суду за адресою: Запорізька область, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Щас-
лива, 93, кабінет № 9.

Суддя Петров В. В.

Шановні абоненти!

З 10.04.2018 ПрАТ «Датагруп» вводить тарифні пакети «Економ 

School» та «Економ School +» для послуги з доступу до мережі Інтернет 

через супутниковий канал зв’язку на базі технології «TOOWAY»  з ме-

тою підключення загальноосвітніх закладів. Детальну інформацію про 

тарифні пакети можна отримати за номером телефону Контакт-центру 

0 800 21 21 21 та на сайті www.sputnik.datagroup.ua.

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»

Повідомляємо,  що з 10 квітня 2018 року ТОВ «ТриМоб» вносить змі-

ни до додаткової послуги «Доступний світ» для абонентів контрактної 

та неконтрактної форми обслуговування.

Детальну інформацію про тарифи розміщено в  місцях продажу по-

слуг ТОВ «ТриМоб» та на сайті www.3mob.ua. Отримати інформацію 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваним:
Гречці Борису Анатолійовичу, 17.05.1976 р.н., зареє-

строваному за адресою: Луганська область, м. Кремінна, 
вул. Шевченка,  буд. 27, кв. 30.

Жаданову Геннадію Анатолійовичу, 10.07.1966 р.н., 
зареєстрованому за адресою: Луганська область, Попас-
нянський район, с. Нижнє,  вул. Леніна, буд. 28.

Жуку Роману Володимировичу, 27.06.1980 р.н., заре-
єстрованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, вул. Курчатова, буд. 7а, кв. 148.

Кравцову Єгору Миколайовичу, 19.04.1991 р.н., заре-
єстрованому за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, 
вул. Свердлова, буд. 357, кв. 31.

Куцію Максиму Михайловичу, 17.02.1979 р.н., зареє-
строваному за адресою: Полтавська область, м. Кремен-
чук, вул. 60 років Жовтня.

Морозу Дмитру Володимировичу, 04.02.1977 р.н., за-
реєстрованому за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Будівельників, б. 30-Б, кв. 155.

Полуполтінниху Володимиру Сергійовичу, 12.08.1981 
р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область,  
м. Лисичанськ, вул. Терешкової, буд. 14.

Рєзцову Олександру Олександровичу, 05.09.1967 р.н., 
зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Кре-
мінна, вул. Дубовий Гай, буд. 25.

Сєрому Григорію Анатолійовичу, 29.10.1963 р.н., за-
реєстрованому за адресою: Харківська обл., м. Харків, 
просп. Фрунзе, буд. 65/51, кв. 52. 

Сосову Олександру Михайловичу, 21.05.1986 р.н., за-
реєстрованому за адресою: Луганська обл., Попаснян-
ський район, с. Тошківка, вул. Садова, буд. 23.

Сушильнікову Антону Миколайовичу, 01.02.1987 р.н., 
зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Ли-
сичанськ, просп. Леніна,  буд. 113, кв. 225.

Тарубарову Олександру Олександровичу, 18.04.1983 
р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область,  
м. Лисичанськ, вул. Ватутіна, 46.

Тарубарову Сергію Олександровичу, 01.09.1986 р.н., 
зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Ли-
сичанськ, вул. Ватутіна, 46.

Яценку Яну Анатолійовичу, 28.11.1972 р.н., зареєстро-
ваному за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. 
Жовтнева, буд. 9, кв. 31 

відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 06.04.2018 у період з 10.00 до 18.00 
до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сє-
вєродонецьк Луганської області) Головного управлін-
ня Служби безпеки України в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, пр-т Космонавтів, б. 18, до слідчого Тивоню-
ка Р. А. для відкриття та надання доступу до матеріа-
лів кримінального провадження, а також проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22015130000000093.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ОГОЛОШЕННЯ
Організатор аукціону — Державна служба геології та надр України

оголошує про проведення І аукціону 2018 року з продажу 
спеціальних  дозволів на користування надрами.

На аукціон виставляються спеціальні дозволи на користування
надрами відповідно до переліку.

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування
якими виставляються на І аукціон 2018 року

№п/п Назва
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1
Східна ділянка 
Рекечинсько-
го родовища

пиляльні  
вапняки

геологічне  
вивчення, 
у т. ч. ДПР

Вінницька 
обл.,  

Шаргород-
ський р-н

13,43 2,69 4,50 44 162,67 5

2

Липовецька 
ділянка  

(прояв), де 
розташована 
свердлови-

на № 1

питні  
підземні води

геологічне  
вивчення, 
у т. ч. ДПР

Вінницька 
обл.,

Липовець-
кий р-н

96,20 19,24 4,50 44 201,82 5

3

Ділянка  
«Вільхівець-

ка», де розта-
шована  

свердловина 
№ 199

мінеральні 
природні  

столові води

геологічне  
вивчення, 
у т. ч. ДПР

Хмельницька 
обл., Чемеро-

вецький 
р-н

150,95 30,19 4,71 35 387,52 5

4 Ділянка
Онитківська

пісок  
та піщано-
гальковий  
матеріал

геологічне  
вивчення, 
у т. ч. ДПР

Вінницька 
обл., Тиврів-

ський р-н
10,26 2,05 4,50 29 228,66 5

5

Ділянка надр 
в с. Вигода, 

де розташова-
на свердлови-

на № 6

питні  
підземні води

геологічне  
вивчення, 
у т. ч. ДПР

Житомирська 
обл.,  

Житомир-
ський 

р-н

98,18 19,64 4,50 38 632,87 5

6.

Ділянка надр 
в с. Яруга, де 
розташоване 

джерело  
«Білий  
камінь» 

мінеральні 
природні  

столові води

геологічне  
вивчення, 
у т. ч. ДПР

Вінницька 
обл.,  

Могилів- 
Подільський 

р-н 

34,12 6,82 4,50 35 835,92 5

7
Ділянка  
Могилів- 

Подільська
трепел

геологічне  
вивчення, 
у т. ч. ДПР

Вінницька 
обл.,                 

Могилів- 
Подільський 

р-н

20,70 4,14 4,50 30 721,10 5

8 Ділянка  
Русавська - 3 пісковики

геологічне  
вивчення, 
у т. ч. ДПР

Вінницька 
обл.,  

Ямпільський 
р-н

28,44 5,69 4,50 29 770,73 5

9

Водозабір, де 
розташована 
свердловина 

№ 7047-1

питні підземні 
води

геологічне  
вивчення, 
у т. ч. ДПР

Запорізька 
обл.,  

Бердянський 
р-н

64,83  12,97 4,50 42 306,66 5

10
Ділянка «Схід-
на» Буківсько-
го родовища

габро
геологічне  
вивчення, 
у т. ч. ДПР

Житомирська 
обл.,

Малинський 
р-н

49,91 9,98 4,50 27 870,00 5

11 Черленівська 
ділянка глини

геологічне  
вивчення, 
у т. ч. ДПР

Чернівецька 
обл., Новосе-
лицький р-н

10,21 2,04 4,50 27 870,00 5

12 Костянтинів-
ська ділянка пісковики

геологічне  
вивчення, 
у т. ч. ДПР

Донецька 
обл.,  Костян-

тинівський  
р-н

91,19   18,24 4,50 32 935,09 5

13 Ділянка 
«Струмок» граніти

геологічне  
вивчення, 
у т. ч. ДПР

Житомирська 
обл.,   

Коростен-
ський р-н

56,83 11,37 4,50 27 870,00 5

До участі в аукціоні допускаються особи за рішенням аукціонного комітету, які відповідно до Порядку 
проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594, подали заяву та виконали всі умови щодо участі в 
аукціоні. Подання претендентом заяви на участь в аукціоні свідчить про його згоду з умовами проведен-
ня аукціону. Особливі умови користування надрами встановлюються відповідно до чинного законодавства.

Претендент повинен сплатити розмір гарантійного внеску (платіж у розмірі 20 відсотків початкової ціни 
дозволу, що вноситься претендентом на рахунок Державної служби геології та надр України, відкритий в 
органі Казначейства),   за реквізитами: № 37119061078689, Одержувач: Держказначейська служба України, 
УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва, код згідно з ЄДРПОУ 37536031, МФО 820172.

Для участі в аукціоні претендент повинен придбати пакет аукціонної документації (вартість пакета аукці-
онної документації становить 3,12 відсотка початкової ціни дозволу, але не менш як 4500 гривень і не більш 
як 72550 гривень). Для отримання рахунку на сплату надсилається заява у довільній формі (код згідно з 
ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, номер мобільного телефону) із зазначенням ділянки надр та свідоцтво 
про реєстрацію платника податку на факс 456-33-38, e-mail: buh-dsg@ukr.net (відділ оплати праці та бух-
галтерського обліку).

Строк подання заяв становить 75 днів після опублікування офіційного оголошення про проведення аук-
ціону в газеті «Урядовий кур’єр». 

Заяви на участь в аукціоні приймаються до останнього дня подання заяв за адресою: м. Київ, вул. Ежена 
Потьє, 16, кім. 325, тел. 536-13-18, відділ документообігу та контролю Державної служби геології та надр 
України. 

Останній день подання заяв 18 червня 2018 року.
Реєстрація покупців (їх уповноважених осіб) буде здійснюватися в день проведення аукціону з 9.00 год.  

до 10.45 год.  9 серпня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, Державна служба геології та 
надр України, актовий зал  (4 поверх). Покупці, які не зареєструвалися у встановлений строк, вважаються 
такими, що відмовилися від участі в аукціоні. При цьому сплачені вартість пакета аукціонної документації 
та  гарантійного внеску не повертаються.

Аукціон відбудеться 9 серпня 2018 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, Дер-
жавна служба геології та надр України, актовий зал, 4 поверх.

Переможець аукціону здійснює протягом 30 календарних днів після його проведення розрахунки за при-
дбаний на аукціоні дозвіл шляхом внесення коштів до державного бюджету і сплачує різницю між  ціною 
продажу дозволу та гарантійним внеском. Вартість геологічної інформації на ділянку надр (розмір сплати 
наведено у переліку ділянок надр, які планується виставити на аукціон) сплачується переможцем аукціону.

Аукціон щодо кожної ділянки надр відбувається за умови реєстрації не менш як двох покупців на при-
дбання дозволу. 

За додатковою інформацією про умови проведення аукціону звертатись до Державної служби геології 
та надр України за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 415, 416. Контактні особи: Тимошенко Ігор 
Васильович — тел. (044) 456-60-85, Павка Олена Іванівна  — тел. (044) 456-60-56, Борисенко Дмитро Ми-
колайович — тел. (044) 536-13-20.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
обвинувачену Пакулу Мар’яну Романівну, 12.07.1982 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. 9-го Травня, буд. 55, кв. 40, м. Євпаторія, АР 
Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 30 хви-
лин 13 квітня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування оголошення обвинувачена вважа-
ється належним чином ознайомленою з його зміс-
том.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Лісовської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 
року народження, обвинуваченої у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК  
України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання ви-
кликається Лісовська Валентина Володимирівна, 
27.12.1949 року народження, обвинувачена у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 10 квітня 
2018 року о 09.30 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді  
Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Пан-
кова Миколи Олександровича, 02.12.1954 р.н., обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 
ч. 2, 437 ч. 2 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викли-
кається Панков Микола Олександрович, 02.12.1954 ро-
ку народження, обвинувачений у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 110  
ч. 3, 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України, 
яке відбудеться 12 квітня 2018 року о 10.00 год. у примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 10, під головуванням  
судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що 20.04.2018 року о 12.00 год. у приміщенні Вінницько-
го міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінни-
ця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 10 від-
будеться судове засідання в кримінальному провадженні  
№ 42016020420000138 за обвинуваченням Толмачова Євгена 
Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Толма-
чов Євген Вікторович, 15.01.1974 р.н., який зареєстрований 
та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр. Перемо-
ги, буд. 55а, кв. 21.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини немож-
ливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М.,  
Гриневича B. C.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Єрмакова Івана Федосовича, 
01.01.1947 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Адмірала Юмашева, 15а/17,  
м. Севастополь) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в су-
дове засідання, яке відбудеться 10 квітня 2018 року 
о 14 год. 20 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Осоченко Інесу Костянтинівну, 
19.09.1970 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95053, вул. Мате Залки, 7б, кв. 104,  
м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в су-
дове засідання, яке відбудеться 11 квітня 2018 року 
о 15 год. 55 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Можелянського Віктора Анатолійови-
ча, 10.05.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95034, вул. Павленка, 35/53, м. Сім-
ферополь) у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в судове 
засідання, яке відбудеться 13 квітня 2018 року о 10 
год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що 11.04.2018 року о 14 год. 30 хв. відбудеться під-
готовче судове засідання у кримінальному провадженні 
№42015020420000199 за обвинуваченням Савенка Геннадія 
Олександровича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у примі-
щенні Вінницького міського суду Вінницької області (м. Ві-
нниця, вул. Грушевського, 17, 3-й поверх, зал с/з № 28).

В судове засідання викликається обвинувачений Савенко 
Геннадій Олександрович, 13.07.1969 року народження, який 
зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Джан-
кой, вул. Московська, в/ч А2306.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини немож-
ливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Романчук Р. В., суддів Гриневича B. C.,  
Воробйова В. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Щегельського Максима Борисовича, 
20.10.1977 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Грибоєдова, 12, кв. 51, м. Ялта) у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, в судо-
ве засідання, яке відбудеться 13 квітня 2018 року о 
10 год. 15 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Лужецьку Світлану Анатоліївну, 
12.04.1966 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Південна, 38, кв. 5, смт Чорно-
морське, Чорноморський р-н, АР Крим) у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, в судове засідання, яке відбудеть-
ся 13 квітня 2018 року о 10 год. 20 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Гризодубову Анастасію Миколаївну, 
18.01.1978 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 95034, вул. Павленка, 25/3, м. Сімфе-
рополь) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в судове засі-
дання, яке відбудеться 10 квітня 2018 року о 14 год. 
25 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Кузнецову Ларису Миколаївну, 
30.09.1971 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Люк-
сембург, 11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 11 квітня 2018 року о 15 год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
16, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.
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Два гектари для… 
терориста

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

НОНСЕНС. Бойовик терористичної організації «ДНР» Сергій 
Добренко торік одержав два гектари землі в селі Матусів Шпо-
лянського району на Черкащині. За словами місцевих жителів, 
він народився й виріс у цьому селі, жив у Донецьку, а коли по-
чалася війна, то він, офіцер ЗСУ, перейшов на бік «ДНР». По-
при це рішенням сільської ради йому відвели 2 гектари землі як 
учасникові АТО. Документи на отримання землі подали родичі 
зрадника України, які живуть у селі. 

Як повідомили у прокуратурі Черкаської області, сприяла 
цьому секретар сільради, яка за відсутності особи (доручителя) 
підготувала, посвідчила та зареєструвала у книзі нотаріальних 
дій доручення на представлення перед компетентними органа-
ми інтересів місцевого жителя. У подальшому на підставі дору-
чення довірена особа й оформила у власність земельну ділян-
ку вартістю 63 тисячі гривень. За підсумками досудового роз-
слідування прокуратура повідомила секретаря ради про підо-
зру в кримінальних правопорушеннях. Вирішують питання про 
обрання стосовно підозрюваної запобіжного заходу.

У лютому 2017 року прокуратура області за підсумками спе-
ціального (заочного) досудового розслідування стосовно цього 
зловмисника, який перейшов на бік ворога, скерувала до суду 
обвинувальний акт за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної ор-
ганізації) Кримінального кодексу України. Саме під час досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні, яке здійсню-
вав слідчий відділ управління СБУ в Черкаській області під про-
цесуальним керівництвом прокуратури, встановлено вчинення 
секретарем сільської ради незаконних дій. За це їй загрожує 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до 3 років.

У день сміху Полтава стала 
столицею карикатури
ВИСТАВКА-КОНКУРС. «Карлюка» зібрала майстрів 
гострого олівця з усього світу і претендує на звання 
фестивалю гумору Миколи Гоголя

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

На «Карлюку», яку про-
водять 18-й рік поспіль, 

уперше прислала виставку 
асоціація єгипетських ка-
рикатуристів. А 15 квітня 
в Каїрі відкриють вистав-
ку української карикатури. 
Для полтавців це перший 
міжнародний культурний 
обмін на такому рівні, то-
му що єгипетських карика-
туристів підтримує їхнє мі-
ністерство культури. Між 
іншим, у Каїрі нашу кари-
катуру представить голо-
ва асоціації карикатуристів 
України Володимир Каза-
невський.

Як повідомив органі-
затор Михайло Шлафер, 
фестиваль уперше об’єд-
нав департаменти куль-
тури й туризму Полтав-
ської облдержадміністра-
ції, обласну раду, управ-
ління культури Полтав-
ської міської ради і міську 
раду. Вони допомогли при-
йняти гостей, поселити їх 
у готелі, забезпечити хар-
чуванням, транспортом і 
надали залу. 

Третя особливість: у залі 
Полтавського художньо-
го музею ім. Миколи Яро-
шенка (Галерея мистецтв) 
експонують одразу дві 
персональні виставки ві-
домих в усьому світі кари-
катуристів українця Іго-
ря Лук’янченка (101 робо-
та) і бельгійського худож-
ника Костянтина Сюннер-
берга (92). Там організато-
ри розмістили й експози-
цію VI Міжнародного кон-
курсу карикатури «Час — 
гроші! Криптовалюта: біт-
коїн та інші». Це презента-
ція нового конкурсу, який 

ще триває. Оскільки Пол-
тава стала дуже популяр-
ною, організатори виріши-
ли 1 квітня показати по-
ціновувачам цього жанру 
тільки частину робіт, а де-
монстрацію повної експо-
зиції перенесли на осінь. 

Четверта особливість 
цьогорічної «Карлюки»: у 
її програму ввели виставку 
«Гумор і космос», яка 2 квіт-
ня відкриється в Полтав-
ському музеї авіації і кос-
монавтики ім. Юрія Кон-
дратюка, концерт театру 
поезії та пісні «Надії ма-
ленький оркестрик», спек-
такль театру-студії Богда-
на Чернявського «Шинель» 
за повістю Миколи Гоголя. 

Вирішують питання про 
те, щоб у межах «Карлю-
ки» зробити пересувні ви-
ставки й ознайомлювати з 
ними жителів області. Тоб-
то «Карлюка» доросла до 

того, щоб називатися не 
виставкою-конкурсом, а 
міжнародним фестивалем 
гумору, присвяченим Ми-
колі Гоголю. 

Ще одна особливість. 
За словами пана Шлафе-
ра, утворилася черга кра-
їн, які хочуть презентува-
ти свої карикатури саме в 
Полтаві. «На осінь, — ска-
зав він, — плануємо пре-
зентувати полтавським 
глядачам і глядачам із су-
сідніх областей угорську 
карикатуру. Це вже до-
мовлено. Наступного року 
проситься Кувейт. Веде-
мо відповідні перемовини з 
асоціаціями карикатурис-
тів Бельгії, Франції, Нор-
вегії, Чехії, Бразилії. Свої 
карикатури нам надіслало 
Посольство Швеції».

Директор Полтавського 
художнього музею ім. Ми-
коли Ярошенка Ольга Кур-

чакова розповіла, що за-
вдяки карикатурі Укра-
їна інтегрується у світо-
ву культуру. В цьому му-
зеї проводили виставки ка-
рикатур провідних арт-
салонів гумору з Велико-
британії, Сербії, Болгарії, 
Польщі, Росії, Словаччини, 
Туреччини, Азербайджа-
ну, США. У 2014 році там 
відбулася виставка-кон-
курс антипутінської кари-
катури, 1-ше місце в яко-
му посів полтавський ху-
дожник Андрій Левченко. 
Ця карикатура мала вели-
чезний резонанс, вона відо-
ма у світі. І щороку конкурс 
приносить сюрпризи.

Заступник головного ре-
дактора газети «Полтав-
ський вісник» Віталій Ско-
бельський порівняв «Кар-
люку» зі спорудженням 
багатоповерхового будин-
ку. У 2001 році виставка за-
ймала невеличкий зал, у 
якому презентували кари-
катури тільки місцеві ху-
дожники, а стенди були з 
ДВП. Тепер Полтаву нази-
вають столицею карикату-
ри. І не тільки української. 
Навіть Москва не може по-
хвалитися подібним фес-
тивалем. А в Києві бувають 
тільки кулуарні виставки. 

«Масштаб «Карлюки» 
значний. Зал у Галереї мис-
тецтв великий навіть за 
міжнародними масштаба-
ми. Якби тут експонували 
тільки мої 100 робіт, її вва-
жали б великою. А тут, як 
бачите, одразу 4 вистав-
ки, — підкреслив худож-
ник-карикатурист Ігор 
Лук’янченко. — Недоліки? 
Освітлення чудове, зал те-
плий, великий, музика. Усі 
атрибути виставки є. Ще й 
фуршет».

Полтавська гостинність 
— це також складова не-
змінного успіху «Карлюки».

Полтавці із задоволенням роздивлялися роботи карикатуристів

Цю карикатуру автора «Урядового кур’єра» 
Ігоря Лук’янченка можна побачити на його 
персональній виставці в межах «Карлюки»

Уперше в Україні представили роботи 
єгипетські карикатуристи 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає криміналь-
не провадження № 233/261/18 за обвинуваченням Красовського С.С. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Красовський Сергій Сергійович, 29 січ-
ня 1977 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Шевченка, 233/19, викликається до суду на 09.00 годину 16 
квітня 2018 р. (корп. 2, каб. 16) для участі у підготовчому судовому засідан-
ні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спе-
ціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т.О. Мартишева


