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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Лайма андрікЄне:
«Північний потік-2» 
розроблено в Кремлі. 

Його мета — розділити 
Європу. Він не має 

нічого спільного  
з диверсифікацією 

поставок газу».

Поля показують 
добрий результат 

АПК. Посів ранніх ярих зернових і зернобобових культур про-
водять у сільгоспгосподарствах 13 областей України. Уже засія-
но 138 тисяч гектарів, що становить 6% запланованих під ці куль-
тури 2,38 мільйона гектарів. Ярим ячменем  засіяно 82 тисячі га 
(5% прогнозу); вівсом — 3 тисячі га (1%); пшеницею — 2 тисячі га 
(1%); горохом — 51 тисяча га (12%).

Триває підживлення озимих культур на зерно: поживні речови-
ни внесено на площі 4,5 мільйона га, що становить 62% прогнозу. 
Озимий ріпак підживлено на 776 тисячах га (77%).

Обстеження посівів під урожай 2018 року свідчить, що з посія-
них 7,3 мільйона гектарів озимі зернові культури зійшли на 99,7% 
площ, з них в доброму та задовільному стані зафіксовано майже 
6,4 мільйона га (89%), у слабкому та зрідженому — 816,5 тисячі га 
(11%). Сходи озимого ріпаку із засіяного мільйона гектарів отри-
мано на 99% площ, повідомляє прес-служба Мінагрополітики. 

Загалом озимими культурами на зерно під урожай 2018 року 
засіяно 7,3 мільйона га, або 101% площ, посіяних під торішній уро-
жай. 

40 000
Майже стільки громадян України, 

зокрема понад 20 тисяч кримських 
татар, залишили Крим через 

залякування російської окупаційної 
влади

ТРАДИЦІЯ. Напередодні Великодня з очищеною душею  
і любов’ю в серці бажаємо кожній родині миру і міцності 
духу, взаєморозуміння і терпіння, добра і радості

З вірою  
у воскресіння України

Депутат Європарламенту про політичний підтекст, 
спрямований на збільшення залежності Європи від РФ

6
ДОКУМЕНТИ

Про затвердження Порядку забезпечення технічними  
та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей 
з інвалідністю та інших окремих категорій населення і 
виплати грошової компенсації вартості за самостійно 
придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів
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ПРОДОВОЛЬСТВО

Дослідження зразків сметани і масла, 
проведені незалежними експертами, 
переконливо доводять: продукція 
відомих виробників не лише якісніша,  
а й безпечніша за базарний товар 2

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

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua



7 квітня 2018 року, субота, № 68 www.ukurier.gov.ua 9

документи
середньоактивні крісла колісні 2 або 4 

4 або 6
1

активні крісла колісні 2 або 4 
4 або 6

1

багатофункціональні крісла колісні 2 або 4 
4 або 6

1

крісла колісні з електроприводом 8 або 10 1

електроскутери (за умови доплати) 8 або 10 1

дорожні крісла колісні 2 або 4 
4 або 6

1

дошки для пересування (коляски малогабаритні) 1 1 12 27 15

триколісні велосипеди для дітей з інвалідністю 4 1 12 18 06»;

у примітках до додатка 1:
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Протези нижніх кінцівок для купання видаються строком на три роки. У ра-

зі численних уражень нижніх кінцівок осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших 
осіб разом із протезом нижніх кінцівок для купання одночасно може видаватися си-
діння для ванни чи душу.»;

пункти 5 та 7 виключити;
4) доповнити постанову додатком 2 такого змісту:

«Додаток 2 
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 5 квітня 2012 р. № 321
ПЕРЕлІК  

технічних засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших 
окремих категорій населення, за які може виплачуватися компенсація їх вартості

Найменування виробу
Строк, на який 

видається  
виріб, років

Кіль-
кість

Код згідно  
з ISO 9999

1. Компресійний рукав при лімфодемі 1 1 04 06 06
2. Протези молочної залози 1,5 1 06 30 18
3. Ліфи для кріплення протезів молочної за-
лози, в тому числі спеціальні ліфи для занять 
фізичною культурою і плаванням (купальник)

1,5 3

Допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому
4. Засоби для ходіння, керовані однією ру-
кою:

12 03

палиці (в тому числі палиці тактильні) 2 або 5 1 12 03 03
палиці з трьома або більше ніжками 2 або 5 1 12 03 16
милиці ліктьові 3 або 5 2 12 03 06
милиці з опорою на передпліччя 3 або 5 2 12 03 09
милиці пахові 3 або 5 2 12 03 12
5. Засоби для ходіння, керовані обома ру-
ками:

12 06

ходунки-рамки 4 або 6 1 12 06 03
ходунки на колесах 4 або 6 1 12 06 06
ходунки-стільці 4 або 6 1 12 06 09
ходунки-столи 4 або 6 1 12 06 12
6. Допоміжні засоби для переміщення або пе-
реносу

12 30

мотузкові сходи 2 1 12 30 12
кошики (стільці) для переносу 8 або 10 1 12 30 18

Засоби для пересування
7. Крісла-колісні: 12 21
крісла-каталки 2 або 4 

4 або 6
1

низькоактивні крісла колісні 2 або 4 
4 або 6

1

середньоактивні крісла колісні 2 або 4 
4 або 6

1

активні крісла колісні 2 або 4 
4 або 6

1

багатофункціональні крісла колісні 2 або 4 
4 або 6

1

крісла колісні з електроприводом 8 або 10 1
дорожні крісла колісні 2 або 4 

4 або 6
1

дошки для пересування (коляски малогабаритні) 1 1 12 27 15
триколісні велосипеди для дітей з інвалідністю 4 1 12 18 06

Спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією
8. Спеціальні засоби для орієнтування, спіл-
кування та обміну інформацією:

21».

аудіоплеєри 5 1
диктофони
годинники (на вибір): 5 1
- механічні 5 1
- електронні 2 1
мобільні телефони для письмового спілкування 5 1

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 572 «Про за-
твердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
здійснення заходів із реабілітації дітей-інвалідів» (Офіційний вісник України, 2012 р., 
№ 48, ст. 1891, № 84, ст. 3391; 2015 р., № 7, ст. 158):

1) у назві та постановляючій частині постанови слово «дітей-інвалідів» замінити 
словами «дітей з інвалідністю»;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:
у назві Порядку слово «дітей-інвалідів» замінити словами «дітей з інвалідніс-

тю»;
в абзаці четвертому пункту 2 слова «Міністерство соціальної політики Автоном-

ної Республіки Крим» замінити словами «орган виконавчої влади в Автономній 
Республіці Крим з питань соціального захисту населення»;

у пунктах 3 і 4 слова «дітей-інвалідів» та «дітям-інвалідам» замінити відповідно 
словами «дітей з інвалідністю» та «дітям з інвалідністю»;

у пункті 6 слова «громадських організацій інвалідів» замінити словами «громад-
ських організацій осіб з інвалідністю»;

у пунктах 81, 82 і 83 слово «дітей-інвалідів» замінити словами «дітей з інвалід-
ністю»;

пункт 84 викласти в такій редакції:
«84. Вартість реабілітаційних заходів визначається органами соціального захис-

ту населення окремо для кожної дитини з інвалідністю відповідно до індивідуаль-
ної програми реабілітації та побажань батьків або законного представника. Гранич-
на вартість реабілітаційних заходів не повинна перевищувати для однієї дитини з 
інвалідністю, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю 
основних категорій життєдіяльності має обмеження: 

I ступеня — 9 тис. гривень;
II ступеня — 16 тис. гривень;
III ступеня — 25 тис. гривень.
Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти з інвалідніс-

тю та дитини з інвалідністю, позбавленої батьківського піклування, яка відповід-
но до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій жит-
тєдіяльності має обмеження I ступеня, II ступеня, III ступеня, збільшується на 50 
відсотків.»;

у пункті 86 слова «дітей-інвалідів» та «дитина-інвалід» замінити відповідно сло-
вами «дітей з інвалідністю» та «дитина з інвалідністю».

4. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 
«Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 
бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 p., № 34, ст. 916, № 85, ст. 2393, 
№ 90, ст. 2581; 2015 р., № 22, ст. 603, № 55, ст. 1794, № 96, ст. 3293; 2016 р., № 9, 
ст. 412, № 23, ст. 901, № 89, ст. 2918; 2017 р., № 2, ст. 40, № 76, ст. 2332):

1) підпункт 2 доповнити абзацами такого змісту:
«протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних на нижні кінцівки, якщо 

розмір такої оплати не перевищує 50 відсотків їх вартості;
технічних та інших засобів реабілітації, послуг з їх післягарантійного ремонту у 

грудні місяці;»;
2) абзац вісімнадцятий підпункту 3 виключити.

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

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

Конкурсна комісія з визначення уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платників 
податків, що перебуває у податковій заставі, створена відповідно до положення про умови  

і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває 
у податковій заставі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.06.2017 № 611, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.07.2017 за № 908/30776, оголошує додатковий 

конкурс з визначення уповноважених бірж, які здійснюватимуть продаж майна платників податків, що 
перебуває у податковій заставі

До участі в конкурсі допускаються біржі, створені відповідно до Закону України «Про товарну біржу», які мають право на 
організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, досвід роботи не менше одного року в цій сфері діяль-
ності й подали (надіслали) на розгляд комісії заяву та повний пакет документів зазначених у цьому оголошенні. У відповід-
ності до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.06.2017 № 611 «Про затвердження Положення про умови і по-
рядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі», заре-
єстрованим у Міністерстві юстиції України 26.07.2017 за № 908/30776, для участі в конкурсі претенденти мають до 15 трав-
ня 2018 року подати до конкурсної комісії документи:

1. Заяву про участь у конкурсі із зазначенням найменування претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі, 
реквізитів (місцезнаходження, телефон), складу керівництва (прізвища, ініціали, посади), чисельності працівників;

2. Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
3. Копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік з відповідним підтвердженням їх прийняття орга-

ном статистики;
4. Правила біржової торгівлі та витяг з протоколу загальних зборів про їх затвердження, завірені підписом керівника, 

скріпленим печаткою біржі;
5. Обґрунтовану інформацію про технічні можливості для забезпечення організації продажу майна, що перебуває у по-

датковій заставі, та виконання взятих зобов’язань щодо його реалізації (підтверджується довідкою у довільній формі), у то-
му числі:

про кількість договорів, укладених за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останнього року, та про обся-
ги реалізованого майна, які не повинні бути меншими за 2,5 млн гривень;

про наявність відокремленого приміщення для персоналу біржі, який забезпечує її функціонування, площею не менше 
ніж 40 м2 та приміщення для проведення торгів площею не менше ніж 100 м2, обладнаного електронним табло або іншими 
засобами оперативного висвітлення біржової інформації;

про наявність не менше 5 ліній міського та міжміського телефонного зв’язку;
про наявність електронної пошти та власної сторінки (веб-сайту) біржі у глобальній мережі Інтернет (із зазначенням 

адреси веб-сайту);
про наявність у штаті біржі підготовлених фахівців, у тому числі не менше двох експертів-оцінювачів та двох фахівців з 

відчуження об’єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації (підтверджується фотокопіями кваліфі-
каційних сертифікатів, виданих Фондом державного майна України, засвідченими в установленому порядку);

про наявність договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, укладеного з Фондом дер-
жавного майна України (підтверджується фотокопією документа, засвідченою в установленому порядку);

про наявність не менше 10 брокерських контор, зареєстрованих на біржі (із зазначенням їх місцезнаходження та спеці-
алізації біржових операцій);

про розмір плати за користування послугами біржі за останній рік у відсотках до вартості біржового контракту (угоди);
6. Письмове зобов’язання (гарантійний лист) щодо надання біржею Адміністратору Єдиної інформаційної системи з об-

ліку, зберігання та оцінки майна, яке реалізується за рішеннями органів виконавчої влади, інформації про майно суб’єктів 
господарювання державного сектору економіки, що реалізується як об’єкт податкової застави, та про відрахування частини 
комісійної винагороди за реалізацію майна, інформацію про яке включено до цієї інформаційної системи, згідно з установ-
леним розміром відповідно до договорів, укладених з контролюючими органами;

7. Довідку про обліковий ідентифікатор, який присвоєно внесеній до Єдиної інформаційної системи інформації щодо 
взяття на облік суб’єкта первинного фінансового моніторингу за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів 
України від 08 червня 2015 року № 542, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 року за № 749/27194.

Заяви для участі у конкурсі приймаються за адресою: 04655, м. Київ-53, Львівська площа, 8, Державна фіскальна служ-
ба України, Департамент погашення боргу, кімната 202/8 К-Х. Контактні телефони для довідок з питань проведення конкур-
су (044) 247-81-37, 247-35-62, 247-36-41.

Кінцевий термін прийняття документів (по даті реєстрації вхідної кореспонденції до Державної фіскальної служби Укра-
їни) на конкурс — 15 травня 2018 року.

Засідання конкурсної комісії відбудеться о 10 год. 23 травня 2018 року за адресою: Державна фіскальна служба України
04655, м.Київ-53,
Львівська площа, 8, кімната 1511
Довідки за телефоном 247-81-37

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Яценко Петро Сергійович, 
01.07.1965 року народження, уродженець с. Фляр-
ківка Кам’янського району Черкаської області, заре-
єстрований та фактично мешкав за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. Пугачова,  буд. 37-а, 
який є підозрюваним у кримінальному проваджен-
ні № 22014050000000179 від 06.09.2014, на підставі 
ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись 14.04.2018 року в період з 09 год. 00 хв. до 15 
год. 00 хв. до 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь 
Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях, до старшого слідчого в ОВС підполковника юсти-
ції Онищенка М. за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для вручен-
ня повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного, 
ознайомлення з матеріалами кримінального проваджен-
ня, отримання обвинувального акта та реєстру матеріа-
лів при здійсненні спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні №22014050000000179 
від 06.09.2014 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України. У 
разі неприбуття на виклик, ухилення від явки на виклик 
та не повідомлення про неможливість з’явлення, наста-
ють наслідки, передбачені ст. 139 КПК України. Поваж-
ні причини, через які особа може не з’явитися на виклик 
передбачені ст. 138 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Бобрульку Олександру Анатолі-
йовичу 01.09.1972 року народження, який проживає 
за адресою: Донецька область, Волноваський район,  
с. Свободне, вул. Петра і Павла (колишня Радян-
ська), буд. 25,  на підставі  ст. ст. 133, 135, 297-5, КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 11.04.2018 о 09:00 
до каб. № 308 слідчого відділу 2 управління (з дис-
локацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях, до старшого слід-
чого Сокола В. А., за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Нільсена, буд. 33, для вручен-
ня процесуальних документів при здійсненні спе-
ціального досудового розслідування, відкриття та 
ознайомлення із матеріалами досудового розслі-
дування, вручення Вам обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів у кримінальному провадженні  
№ 22018050000000044 від 12.03.2018 за ч. 2 ст. 110, 
КК України у порядку ст. 290 КПК України при здій-
сненні спеціального досудового розслідування.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчо-
го, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК Украї-
ни настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Мірошниченко Ігор Володимиро-
вич, 20.11.1971 р.н., зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Макіївка, вул. Фрунзе, буд. 75, на 
підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 12.04.2018 та 13.04.2018, в пе-
ріод часу з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. до каб.  
№ 306 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у 
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях, який розташований за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітекто-
ра Нільсена, буд. 33, до слідчого Легкого Павла Ген-
надійовича для відкриття та ознайомлення із мате-
ріалами кримінального провадження, вручення Вам 
письмового повідомлення про підозру, обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів у кримінальному про-
вадженні №12016050000000101 від 08.01.2016, за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, у порядку ст. 290 КПК Укра-
їни при здійсненні спеціального досудового розслі-
дування. У разі неприбуття на виклик або ухилення 
від явки на виклик настають наслідки, передбачені 
ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 

при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Іванову Євгену Анатолійовичу, 
15.11.1974 року народження, громадянина РФ, який 
проживає в м. Донецьк, вул. Челюскінців, 202А,  на 
підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися на 10.00 11 квітня 2018 року до каб. 
№ 308 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією 
у м. Маріуполь Донецької обл.) Головного управлін-
ня СБ України в Донецькій та Луганській областях, до 
слідчого Чижинкової Т. Р., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена,  буд. 
33, для ознайомлення із матеріалами кримінально-
го провадження, вручення Вам обвинувального акта 
та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні 
№ 22017040000000015, за ч. 1 ст. 258-3 КК України у 
порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціаль-
ного досудового розслідування. У разі неприбуття на 
виклик або ухилення від явки на виклик настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК України із можливіс-
тю застосування приводу та здійснення подальшого 
спеціального судового провадження.

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області знаходиться криміналь-
не провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням 
Пастухова Андрія Олексійовича, 5 листопада 1982 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія 
Олексійовича в судове засідання на 12 квітня 2018 
року о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Сотнікову Олегу Михайловичу
вул. Щедріна, 22, м. Сніжне 
Донецької області
86500

Підозрюваний Сотніков Олег Михайлович, 22.09.1965 
р.н., зареєстрований за адресою: м. Сніжне Донецької об-
ласті, вул. Щедріна, 22, вам необхідно з’явитися 13 квітня 
2018 року о 10 годині 00 хвилин у кабінет № 250 слідчого 
відділу УСБУ в Чернівецькій обл., м. Чернівці, вул. Шевченка, 
1а, для вручення вам повідомлення про підозру, здійснення 
процесуальних дій, ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження, отримання обвинувального акта та реє-
стру при здійсненні спеціального досудового розслідування 
у кримінальному провадженні № 22018260000000041, вне-
сеному у ЄРДР за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області пові-
домляє, що за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Миру, 5, каб. 201, 11 квітня 2018 року о 14.00 годині від-
будеться судове засідання в кримінальному провадженні 
за обвинуваченням Мартиненка Юрія Михайловича, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. В судове засідання викликається обви-
нувачений: Мартиненко Юрій Михайлович (зареєстрований 
за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сі-
верськ, вул. Леніна, 39). У разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття 
в судове засідання. Справу розглядає колегія суддів у складі:  
головуючого судді Брежнева O. A., членів колегії — судді  
Конопленко о. с., Погрібна н. М.

Апеляційний суд Миколаївської області повідомляє про 
відкриття апеляційного провадження за апеляційною скар-
гою прокурора відділу нагляду за додержанням законів ор-
ганами СБУ та державної прикордонної служби управління 
нагляду в кримінальному провадженні прокуратури Микола-
ївської області Іщука А. О. на вирок Центрального районно-
го суду м. Миколаєва від 16 січня 2018 року, за обвинувачен-
ням Стельмаха C. O. у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Роз’яснюється обвинуваченому право на подачу до Апе-
ляційного суду Миколаївської області заперечень на апеля-
ційну скаргу в письмовій формі в строк до 11 квітня 2018 
року.

Суддя О. В. Куценко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. 
Маяковського, 21) 16.04.2018 р. о 13.30 год. розглядає кримінальну справу за 
обвинуваченням Неєра Віктора Іонатановича про скоєння злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Нейло І. М.

Дзержинський міський суд Донецької області викликає КУЛЕШУ Наталію 
В’ячеславівну по кримінальному провадженню № 296/7656/16-к, як обвинуваче-
ну у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України в судове засідання, 
яке відбудеться 24.04.2018 року о 09.00 годині. Явка обвинуваченої обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

Дзержинський міський суд Донецької області викликає КАЛИНУ Сергія Ана-
толійовича по кримінальному провадженню № 591/3415/17, як обвинуваченого у 
вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 КК України в судове засідання, яке відбудеться 
24.04.2018 року о 10.00 годині. Явка обвинуваченого обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.
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Абісов С. В.
вул. Металістів, 10
м. Сімферополь, АР Крим, Україна

Повідомляю, що досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні № 12014010790000081 від 
27.02.2014 за підозрою Вас у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, 
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК 
України, завершено.

У зв’язку з викладеним, відповідно до ст. 290 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 12.04.2018 у пері-
од з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого в особли-
во важливих справах слідчого відділу управління з 
розслідування злочинів, вчинених на тимчасово оку-
пованих територіях, Генеральної прокуратури Украї-
ни Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, бульвар Ле-
сі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з ма-
теріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумов-
леної дати і часу Ви можете з’явитися до слідчого або 
прокурора у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України 
Вам необхідно надати доступ та можливість скопію-
вати або відобразити відповідним чином будь-які ре-
чові докази або їх частини, документи або копії з них, 
а також надати доступ до житла чи іншого володін-
ня, якщо вони знаходяться у володінні або під кон-
тролем сторони захисту, якщо Ви маєте намір вико-
ристати відомості, що містяться в них, як докази у 
суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК Укра-
їни, якщо сторона кримінального провадження не 
здійснить відкриття матеріалів відповідно до поло-
жень цієї статті, суд не має права допустити відомос-
ті, що містяться в них, як докази.

Зима П. А.
вул. Шапошнікова, 1, кв. 25
м. Донецьк Донецької області

Повідомляю, що досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні № 12014010790000081 від 
27.02.2014 за підозрою Вас у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, 
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255 КК України, за-
вершено.

У зв’язку з викладеним, відповідно до ст. 290 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 12.04.2018 у пері-
од з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого в особли-
во важливих справах слідчого відділу управління з 
розслідування злочинів, вчинених на тимчасово оку-
пованих територіях, Генеральної прокуратури Украї-
ни Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, бульвар Ле-
сі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з ма-
теріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумов-
леної дати і часу Ви можете з’явитися до слідчого або 
прокурора у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України 
Вам необхідно надати доступ та можливість скопію-
вати або відобразити відповідним чином будь-які ре-
чові докази або їх частини, документи або копії з них, 
а також надати доступ до житла чи іншого володін-
ня, якщо вони знаходяться у володінні або під кон-
тролем сторони захисту, якщо Ви маєте намір вико-
ристати відомості, що містяться в них, як докази у 
суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК Укра-
їни, якщо сторона кримінального провадження не 
здійснить відкриття матеріалів відповідно до поло-
жень цієї статті, суд не має права допустити відомос-
ті, що містяться в них, як докази.

Аксенов С. В.
проспект Героїв Сталінграду, 35,
кв. 231 
м. Сімферополь, АР Крим

Повідомляю, що досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні № 12014010790000081 від 
27.02.2014 за підозрою Вас у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, 
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК 
України, завершено.

У зв’язку з викладеним, відповідно до ст. 290 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 12.04.2018 у пері-
од з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого в особли-
во важливих справах слідчого відділу управління з 
розслідування злочинів, вчинених на тимчасово оку-
пованих територіях, Генеральної прокуратури Украї-
ни Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, бульвар Ле-
сі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з ма-
теріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумов-
леної дати і часу Ви можете з’явитися до слідчого або 
прокурора у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України 
Вам необхідно надати доступ та можливість скопію-
вати або відобразити відповідним чином будь-які ре-
чові докази або їх частини, документи або копії з них, 
а також надати доступ до житла чи іншого володін-
ня, якщо вони знаходяться у володінні або під кон-
тролем сторони захисту, якщо Ви маєте намір вико-
ристати відомості, що містяться в них, як докази у 
суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК Укра-
їни, якщо сторона кримінального провадження не 
здійснить відкриття матеріалів відповідно до поло-
жень цієї статті, суд не має права допустити відомос-
ті, що містяться в них, як докази.

Дойников Ю. В.
вул. Громова, 60, кв. 76
м. Севастополь, Україна

Повідомляю, що досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні № 12014010790000081 від 
27.02.2014 за підозрою Вас у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, 
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК 
України, завершено.

У зв’язку з викладеним, відповідно до ст. 290 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 12.04.2018 у пері-
од з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого в особли-
во важливих справах слідчого відділу управління з 
розслідування злочинів, вчинених на тимчасово оку-
пованих територіях, Генеральної прокуратури Украї-
ни Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, бульвар Ле-
сі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з ма-
теріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумов-
леної дати і часу Ви можете з’явитися до слідчого або 
прокурора у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України 
Вам необхідно надати доступ та можливість скопію-
вати або відобразити відповідним чином будь-які ре-
чові докази або їх частини, документи або копії з них, 
а також надати доступ до житла чи іншого володін-
ня, якщо вони знаходяться у володінні або під кон-
тролем сторони захисту, якщо Ви маєте намір вико-
ристати відомості, що містяться в них, як докази у 
суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК Укра-
їни, якщо сторона кримінального провадження не 
здійснить відкриття матеріалів відповідно до поло-
жень цієї статті, суд не має права допустити відомос-
ті, що містяться в них, як докази.

Константинов В. А.
вул. Безпалого, 154,
м. Сімферополь, АР Крим

Повідомляю, що досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні № 12014010790000081 від 
27.02.2014 за підозрою Вас у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, 
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК 
України, завершено.

У зв’язку з викладеним, відповідно до ст. 290 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 12.04.2018 у пері-
од з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого в особли-
во важливих справах слідчого відділу управління з 
розслідування злочинів, вчинених на тимчасово оку-
пованих територіях, Генеральної прокуратури Украї-
ни Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, бульвар Ле-
сі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з ма-
теріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумов-
леної дати і часу Ви можете з’явитися до слідчого або 
прокурора у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України 
Вам необхідно надати доступ та можливість скопію-
вати або відобразити відповідним чином будь-які ре-
чові докази або їх частини, документи або копії з них, 
а також надати доступ до житла чи іншого володін-
ня, якщо вони знаходяться у володінні або під кон-
тролем сторони захисту, якщо Ви маєте намір вико-
ристати відомості, що містяться в них, як докази у 
суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК Укра-
їни, якщо сторона кримінального провадження не 
здійснить відкриття матеріалів відповідно до поло-
жень цієї статті, суд не має права допустити відомос-
ті, що містяться в них, як докази.

Темиргалієв Р. І.
вул. Жидкова, 76, к. 307
м. Сімферополь, АР Крим

Повідомляю, що досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні №12014010790000081 від 
27.02.2014 за підозрою Вас у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, 
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК 
України, завершено.

У зв’язку з викладеним, відповідно до ст. 290 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 12.04.2018 у пері-
од з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого в особли-
во важливих справах слідчого відділу управління з 
розслідування злочинів, вчинених на тимчасово оку-
пованих територіях, Генеральної прокуратури Украї-
ни Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, бульвар Ле-
сі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з ма-
теріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумов-
леної дати і часу Ви може з’явитися до слідчого або 
прокурора у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України 
Вам необхідно надати доступ та можливість скопію-
вати або відобразити відповідним чином будь-які ре-
чові докази або їх частини, документи або копії з них, 
а також надати доступ до житла чи іншого володін-
ня, якщо вони знаходяться у володінні або під кон-
тролем сторони захисту, якщо Ви маєте намір вико-
ристати відомості, що містяться в них, як докази у 
суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК Укра-
їни, якщо сторона кримінального провадження не 
здійснить відкриття матеріалів відповідно до поло-
жень цієї статті, суд не має права допустити відомос-
ті, що містяться в них, як докази.

Мельниченко В. І.
вул. Федотова, 27, в/ч
м. Сімферополь, АР Крим, Україна

Повідомляю, що досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні № 12014010790000081 від 
27.02.2014 за підозрою Вас у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, 
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК 
України, завершено.

У зв’язку з викладеним, відповідно до ст. 290 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 12.04.2018 у пері-
од з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого в особли-
во важливих справах слідчого відділу управління з 
розслідування злочинів, вчинених на тимчасово оку-
пованих територіях, Генеральної прокуратури Украї-
ни Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, бульвар Ле-
сі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з ма-
теріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумов-
леної дати і часу Ви можете з’явитися до слідчого або 
прокурора у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України 
Вам необхідно надати доступ та можливість скопію-
вати або відобразити відповідним чином будь-які ре-
чові докази або їх частини, документи або копії з них, 
а також надати доступ до житла чи іншого володін-
ня, якщо вони знаходяться у володінні або під кон-
тролем сторони захисту, якщо Ви маєте намір вико-
ристати відомості, що містяться в них, як докази у 
суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК Укра-
їни, якщо сторона кримінального провадження не 
здійснить відкриття матеріалів відповідно до поло-
жень цієї статті, суд не має права допустити відомос-
ті, що містяться в них, як докази.

Поклонська Н. В.
проспект Кірова, 66/1/7, кв. 62
м. Сімферополь, АР Крим, Україна

Повідомляю, що досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні №12014010790000081 від 
27.02.2014 за підозрою Вас у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, 
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК 
України, завершено.

У зв’язку з викладеним, відповідно до ст. 290 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 12.04.2018 у пері-
од з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого в особли-
во важливих справах слідчого відділу управління з 
розслідування злочинів, вчинених на тимчасово оку-
пованих територіях, Генеральної прокуратури Украї-
ни Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, бульвар Ле-
сі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з ма-
теріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумов-
леної дати і часу Ви може з’явитися до слідчого або 
прокурора у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України 
Вам необхідно надати доступ та можливість скопію-
вати або відобразити відповідним чином будь-які ре-
чові докази або їх частини, документи або копії з них, 
а також надати доступ до житла чи іншого володін-
ня, якщо вони знаходяться у володінні або під кон-
тролем сторони захисту, якщо Ви маєте намір вико-
ристати відомості, що містяться в них, як докази у 
суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК Укра-
їни, якщо сторона кримінального провадження не 
здійснить відкриття матеріалів відповідно до поло-
жень цієї статті, суд не має права допустити відомос-
ті, що містяться в них, як докази.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Цекова Сергія Павловича, 28.08.1953 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, пров. Кронштадтський, 
8/13), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 17 квітня 2018 року о 14 год. 00 хв. Явка до су-
ду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Шувайникова Сергія Івановича, 
01.08.1954 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Ж. Жи-
галіної, буд. 1/13), у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 17 квітня 2018 року о 13 год. 
45 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

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

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: F37GL19656

Короткий опис активів (майна) 
в лоті:

Права вимоги за кредитни-
ми договорами та договора-
ми 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:

30.05.2018 р.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведен-
ня відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону по кож-
ному лоту вказується на веб-
сайті http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/ 
26-vseukr-bank-rozv/ 
36353-asset-sell-id-164142

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1244/2018 за обвинуваченням Тихонова 
А. В. у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 
2 ст. 28 ст. 112, ч. 3 ст. 15 п.п. 5, 6, 8, 11, 12 ч. 2 ст. 2  
ст. 115, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1  
ст. 258-3 КК України, згідно з Єдиним державним реє-
стром досудових розслідувань за № 22017000000000217 
від 07.06.2017 року. Шевченківський районний суд  
м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по вищев-
казаному кримінальному провадженню відбудеть-
ся 23.04.2018 року о 08.30 год. у приміщенні Шевчен-
ківського районного суду м. Києва за адресою: 03057,  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Чалий О. М.
вул. Козача Бухта, 9, кв. 27
м. Севастополь, Україна

Повідомляю, що досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні №12014010790000081 від 
27.02.2014 за підозрою Вас у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, 
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255 КК України, за-
вершено.

У зв’язку з викладеним, відповідно до ст. 290 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 12.04.2018 у пері-
од з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого в особли-
во важливих справах слідчого відділу управління з 
розслідування злочинів, вчинених на тимчасово оку-
пованих територіях, Генеральної прокуратури Украї-
ни Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, бульвар Ле-
сі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з ма-
теріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумов-
леної дати і часу Ви може з’явитися до слідчого або 
прокурора у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України 
Вам необхідно надати доступ та можливість скопію-
вати або відобразити відповідним чином будь-які ре-
чові докази або їх частини, документи або копії з них, 
а також надати доступ до житла чи іншого володін-
ня, якщо вони знаходяться у володінні або під кон-
тролем сторони захисту, якщо Ви маєте намір вико-
ристати відомості, що містяться в них, як докази у 
суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК Укра-
їни, якщо сторона кримінального провадження не 
здійснить відкриття матеріалів відповідно до поло-
жень цієї статті, суд не має права допустити відомос-
ті, що містяться в них, як докази.

Шахов С. М.
провул. Марсовий, 3, кв. 65-а
смт Грес, м. Сімферополь, АР Крим

Повідомляю, що досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні №12014010790000081 від 
27.02.2014 за підозрою Вас у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, 
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК 
України, завершено.

У зв’язку з викладеним, відповідно до ст. 290 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 12.04.2018 у пері-
од з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого в особли-
во важливих справах слідчого відділу управління з 
розслідування злочинів, вчинених на тимчасово оку-
пованих територіях, Генеральної прокуратури Украї-
ни Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, бульвар Ле-
сі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з ма-
теріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумов-
леної дати і часу Ви може з’явитися до слідчого або 
прокурора у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України 
Вам необхідно надати доступ та можливість скопію-
вати або відобразити відповідним чином будь-які ре-
чові докази або їх частини, документи або копії з них, 
а також надати доступ до житла чи іншого володін-
ня, якщо вони знаходяться у володінні або під кон-
тролем сторони захисту, якщо Ви маєте намір вико-
ристати відомості, що містяться в них, як докази у 
суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК Укра-
їни, якщо сторона кримінального провадження не 
здійснить відкриття матеріалів відповідно до поло-
жень цієї статті, суд не має права допустити відомос-
ті, що містяться в них, як докази.



7 квітня 2018 року, субота, № 68 www.ukurier.gov.ua 11

оголошення

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

Іпотекодавцю:
Маркеловій Любові Михайлівні
Ідентифікаційний номер  1901125488
адреса місця реєстрації: 
м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 21, кв. № 36

Повідомлення-вимога 
Іпотекодавцю про повернення повної суми заборгованості 

за Договором позики б/н від 22.12.2016 року
22 грудня 2016 року між Страх Іллею Вікторовичем (далі за текстом та-

кож — Позикодавець) та громадянкою Російської Федерації Маркеловою 
Любов’ю Михайлівною (далі за текстом також – Позичальник) було укладено 
Договір позики (далі — Договір позики, Основний договір), за умовами яко-
го Позикодавцем було надано Позичальнику позику в сумі 1 327 285 (один 
мільйон триста двадцять сім тисяч двісті вісімдесят п’ять) гривень 95 копі-
йок, що за середнім курсом продажу долара США комерційними банками на 
дату укладання Договору позики становило еквівалент 50000,00 (п’ятдесят 
тисяч) доларів США 00 центів (далі — Позика), а Позичальник зобов’язався 
повернути Позику в строк до 22 грудня 2017 року.

З метою забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Догово-
ром позики між Страх Іллею Вікторовичем з однієї сторони та громадянкою 
Російської Федерації Маркеловою Любов’ю Михайлівною з другої сторони 
було укладено Договір іпотеки, посвідчений 22 грудня 2016 року приватним 
нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповською О.В. та 
зареєстрований в реєстрі за №5475 (далі — Договір іпотеки).

Предметом забезпечення за Договором іпотеки (далі — Предмет іпоте-
ки) є наступне нерухоме майно: квартира № 36 (тридцять шість), що знахо-
диться за адресою: місто Київ, вулиця Новопирогівська, будинок 21 (двад-
цять один).

Відповідно до ст. 1049 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) 
«Позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові ко-
шти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій 
кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому 
позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором».

Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов’язання має виконуватися 
належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, ін-
ших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — 
відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно став-
ляться.

Позичальник, в порушення вимог умов Договору позики прийняті 
зобов’язання не виконує, Позику не повертає.

Пунктом 5.1. Договору іпотеки передбачено, що «у разі невиконання або 
неналежного виконання Боржником Основного договора Іпотекодержатель 
вправі задовольнити свої вимоги за Основним договором шляхом звернен-
ня стягнення на Предмет іпотеки».

Згідно п. 6.2. Договору іпотеки «Сторони цього Договору вирішили, що 
звернення стягнення на Предмет іпотеки може здійснюватися на розсуд Іпо-
текодержателя або шляхом передачі Іпотекодержателю права власності на 
предмет іпотеки в рахунок виконання Основного договору, або шляхом на-
буття Іпотекодержателем права від свого імені продати Предмет іпотеки 
будь-якій особі — покупцеві на підставі договору купівлі-продажу, у поряд-
ку встановленому цим Договором».

Відповідно до п. 6.4. Договору іпотеки «у разі невиконання або неналеж-
ного виконання Боржником (Іпотекодавцем) умов основного договору, в то-
му числі у випадку одноразової чи неодноразових прострочек Боржником 
(Іпотекодавцем) сплати та/або неповернення позики Іпотекодержателю, по-
рушення будь-яких інших умов Основного договору, а також у випадку по-
рушення Іпотекодавцем умов цього Договору, в т.ч. умов зберігання та або 
експлуатації Предмета іпотеки – незалежно від настання строку виконання 
зобов’язань по Основному договору Іпотекодержатель надсилає Іпотекодав-
цю та Боржнику, якщо він є відмінним від Іпотекодавця, письмову вимогу 
про усунення порушення. В цьому документі зазначаються:

✓ Стислий зміст порушених зобов’язань;
✓ Вимога про виконання порушеного зобов’язання у не менш ніж трид-

цятиденний строк;
✓ Попередження про звернення стягнення на Предмет іпотеки у разі не-

виконання цієї вимоги».
Станом на 28 березня 2018 року, з урахуванням п. 2.3. Договору позики, 

заборгованість Маркелової Любові Михайлівни перед Страх Іллею Вікторо-
вичем за Договором позики становить: 30 262 146 (тридцять мільйонів двіс-
ті шістдесят дві тисячі сто сорок шість) гривень 05 копійок, та складається з: 

1) сума основної заборгованості — 1 352 243 (один мільйон триста 
п’ятдесят дві тисячі двісті сорок три) гривні 50 копійок; 

2) заборгованості за пенею — 28 886 160 (двадцять вісім мільйонів вісім-
сот вісімдесят шість тисяч сто шістдесят) гривень 50 копійок; 

3) 3% річних від простроченої суми згідно ст. 625 ЦК України — 23 742 
(двадцять три тисячі сімсот сорок дві) гривні 05 копійок.

Згідно з вимогами ст. 35 Закону України «Про іпотеку» у разі порушен-
ня основного зобов’язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержа-
тель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотеко-
давця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазна-
чається стислий зміст порушених зобов’язань, вимога про виконання пору-
шеного зобов’язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попереджен-
ня про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї ви-
моги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя зали-
шається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про 
звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулюван-
ня на підставі договору.

Враховуючи наведене вище, прошу усунути порушення Договору позики, 
а саме — погасити заборгованість за Договором позики б/н від 22.12.2016 
року шляхом сплати повної суми заборгованості, яка станом на 28 березня 
2018 року становить  30 262 146 (тридцять мільйонів двісті шістдесят дві ти-
сячі сто сорок шість) гривень 05 копійок.

Заборгованість прошу сплатити за наступними реквізитами: 
Отримувач: Страх Ілля Вікторович
Назва банку отримувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Код МФО банку отримувача: 305299
Код за ЄДРПОУ банку отримувача: 14360570
Рахунок отримувача: 29244825509100
Призначення платежу: поповнення поточного рахунку №4627055125175272, 

Страх Ілля Вікторович, ІПН 3232723491.
ПОПереДжаю:

У випадку непогашення боргу протягом 30 (тридцяти) днів, Страх Іллею 
Вікторовичем буде реалізовуватись належне право звернення стягнення на 
Предмет іпотеки: квартиру № 36 (тридцять шість) у будинку 21 (двадцять 
один) по вулиці Новопирогівська у місті Києві, яка складається з 1 (одні-
єї) кімнати, загальною площею 37,6 (тридцять сім цілих шість десятих) кв.м, 
житловою площею 19,7 (дев’ятнадцять цілих сім десятих) кв.м., одним із 
способів передбачених Законом України «Про іпотеку» та (або) Цивільним 
кодексом України та (або) вищезазначеним Договором іпотеки. У разі стяг-
нення заборгованості за виконавчими документами через виконавчу службу 
на Вас буде покладено витрати, понесені Стягувачем.

Страх Ілля Вікторович 

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

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  
Мірошниченко Л. Є. викликає обвинуваченого Дибова Едуарда Вікторо-
вича, 31.08.1972 року народження, який зареєстрований та проживає 
за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Р. Люксембург, 117, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 16 квітня 2018 року о 13 го-
дині 10 хвилин у залі судового засідання № 7.

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

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

ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-
13-95) знаходиться кримінальне провадження № 22017050000000079 
(справа № 1-кп/243/102/2018) за обвинуваченням Кошмана Максима 
Ярославовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Кошма-
на Максима Ярославовича, який проживає за адресою: пров. Парко-
вий, б. 6, кв. 8, м. Слов’янськ Донецької області у судове засідання, 
яке відбудеться 18 квітня 2018 року о 08.30 год. у залі судового засі-
дання №11.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, 

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне прова-
дження № 42016050000000797 (номер справи 1-кп/243/81/2017) за обвинувачен-
ням Князева Олександра Віталійовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Хаустова Т. а. 
викликає обвинуваченого Князева Олександра Віталійовича, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. 60 років СРСР, будинок №41, квар-
тира № 2, у судові засідання, які відбудуться 17 квітня 2018 року о 12 годині 45 
хвилин, 3 травня 2018 року о 09 годині 00 хвилин у залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судо-
вий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення 
його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в по-
рядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне су-
дове провадження.

Захисником обвинуваченого Князева О. В. у кримінальному провадженні — 
адвокат Соловйов Вячеслав Борисович, який проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, бул. Краматорський, будинок № 15, квартира № 393, тел. 
095-356-08-25.

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

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  
Мірошниченко Л. Є. викликає обвинуваченого Бороніна Юрія Юрійови-
ча, 14.10.1980 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: За-
порізька обл., смт Новомиколаївка, вул. Пролетарська, 7 у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 17 квітня 2018 року о 13 годині 00 
хвилин у залі судового засідання № 7.

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Антюфє-
єва Володимира Юрійовича, 19.02.1951 р.н., який обвинувачується у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, для розгля-
ду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у криміналь-
них провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівни-
цтва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оператив-
но-розшукову діяльність, Головної військової прокуратури Генеральна про-
куратура України Солошенка Ю. І. про здійснення спеціального досудово-
го розслідування по кримінальному провадженню №42017000000001126 
від 11.04.2017 року в судове засідання, яке відбудеться об 11.00 го-
дині 20 квітня 2018 року в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет №9.

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

Суддя О. В. Жежера

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальні провадження за об-
винуваченням:

1). Красовського Володимира Івановича, 22.04.1968 року народження, у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Красовський В. І. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Лозова, 130), викликається на 17.04.2018 року о 10.00 год. до суду, каб. 
№ 10 для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.;

2). Куцурубенка Олексія Анатолійовича, 22.08.1974 року народження, у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Куцурубенко О.А. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Батищева, 15/8), викликається на 17.04.2018 року о 10.00 год.  
до суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя  
Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за 
відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слід-
ства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціаль-
не судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний 
розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться криміналь-
не провадження № 22015060000000004 (справа № 1-кп/243/155/2018) за обвинувачен-
ням Єфімова Тараса Олеговича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Єфімова Тараса Олего-
вича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 18 квітня 2018 року о 09.30 год. у 
залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до су-
ду. Суд також має право 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 провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження № 1-кп/761/506/2018 за обвинуваченням Кишинця О. О. за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром до-
судових розслідувань за № 22014080000000045 від 17.06.2014 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче су-
дове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеть-
ся 20.04.2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб.

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

Суддя П. Л. Слободянюк

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31-А (каб. № 303), викликає на 24.04.2018 року о 09 год. 
30 хв. відповідачку Александрову Наталію Володимирівну в цивільний 
справі за позовом Александрова О. Г. до Александрової Н. В. про ви-
знання осіб такими, що втратили право користування житловим при-
міщенням.

Відповідачка викликається в судове засідання, у разі неявки відпові-
дачки справа розглядатиметься за її відсутності.

Суддя В. О. Волошин

Київський окружний адміністративний суд викликає в судове засідан-
ня Громадську раду доброчесності у судове засідання, призначене на 20 
квітня 2018 р. об 11 год. 00 хв. у справі № 826/10049/17 за позовом 
Вовка П. В. до Громадської ради доброчесності, третя особа: Вища ква-
ліфікаційна комісія суддів України, про визнання протиправним та ска-
сування висновку та рішення, яке відбудеться за адресою: м. Київ, бул. 
Лесі Українки, 26, під’їзд 1, поверх 6.

Суддя Виноградова О. І.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Аніщенка Тараса Анатолійовича, Одарченка Сергія Анатолі-
йовича, Скребцова Владислава Юрійовича як обвинувачених у судо-
ве засідання по кримінальній справі № 420/2149/16-к за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Аніщенка Тараса 
Анатолійовича, Одарченка Сергія Анатолійовича, Скребцова Владисла-
ва Юрійовича за ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 17 квітня 2018 
року о 14.45 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Мірошника Родіона Валерійовича як обвинуваченого в судо-
ве засідання по кримінальній справі № 426/16089/17 за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Мірошника Родіона Ва-
лерійовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що від-
будеться 17 квітня 2018 року о 14.30 год.

Суддя О. М. Попова

Приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального окру-

гу Київської області Іванчишина Л. Г., бульвар Олександрійський, 145,  

м. Біла Церква, Київська область, 09117, тел./факс (04563) 6-10-39, по-

відомляє про відкриття спадщини на майно після померлої 28.08.2017 

року ЛАДАН Марії Олексіївни, 18.08.1929 р.н.

Спадкоємці померлої викликаються до приватного нотаріуса для 

з’ясування повного кола спадкоємців.

рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства 
«КИЇВеНерГОреМОНТ» від 07.12.2017 року № 32/2017, обрано Брусова 
Олексія Ілліча на посаду директора ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код 
ЄДРПОУ 00131328) з 8 грудня 2017 року.

Керуючись статтею 249 Цивільного кодексу України та наказом ди-
ректора ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» № 47-к від 08.12.2017 року, по-
відомляємо про скасування довіреностей Приватного акціонерного то-
вариства «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 00131328), які видані 
іншими посадовими особами ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» до 8 груд-
ня 2017 року.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 КвіТНЯ
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Київська -2  +3 +13  +18 Черкаська 0  +5 +13  +18
Житомирська -1  +4 +14  +19 Кіровоградська 0  +5 +13  +18
Чернігівська +2  -3 +13  +18 Полтавська 0  +5 +12  +17
Сумська -2  +3 +12  +17 Дніпропетровська 0  +5 +12  +17
Закарпатська +6  +11 +19  +24 Одеська +3  +8 +14  +19
Рівненська 0  +5 +16  +21 Миколаївська +2  +7 +16  +21
Львівська +1  +6 +17  +22 Херсонська +2  +7 +15  +20
Івано-Франківська 0  +5 +16  +21 Запорізька +1  +6 +15  +20
Волинська 0  +5 +17  +22 Харківська -1  +4 +12  +17
Хмельницька 0  +5 +15  +20 Донецька +1  +6 +14  +19
Чернівецька 0  +5 +16  +21 Луганська +2  -3 +12  +17
Тернопільська 0  +5 +16  +21 Крим +5  +10 +14  +19
Вінницька -1  +4 +15  +20 Київ +1  +3 +14  +16
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Харківським  
школам — 
альтернативні  
види спорту

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

АКТИВНЕ ДОЗВІЛЛЯ. Заняття з фрісбі, петанку, 
флорболу, сумо та інших видів спорту, яких не культиву-
ють у межах країни, але вони досить цікаві й розвивальні 
для дитини, невдовзі можуть стати популярними в харків-
ських школах. Меморандум про запровадження їх у шко-
лах підписано  в Дитячо-юнацькій спортивній школі №7 
між Харківською міськрадою і спортивним рухом JuniorZ, 
який очолює Олександр Педан. 

Як повідомив директор департаменту у справах сім’ї, 
молоді та спорту Харківської міськради Олексій Чубаров, 
проект JuniorZ спрямований на залучення молодого по-
коління до активного способу життя і пропонує ввести у 
школах України заняття з альтернативними видами спор-
ту. він зазначив, що це перший етап знайомства вчите-
лів з цими видами спорту.

За словами Олексія Чубарова, ініціатор проекту попу-
ляризатор активного способу життя Олександр Педан 
привіз до Харкова 18 тренерів із цих видів спорту, які 
проведуть для викладачів фізкультури презентаційні тре-
нінги, покажуть, як проводити заняття, розкажуть про їх-
ні особливості. Якщо вчителі зацікавляться, то зможуть 
пройти поглиблені курси і отримати спеціальні сертифі-
кати.

«Після цього вони запропонують керівництву шкіл 
ввести модулі гандболу або фрісбі чи іншого альтерна-
тивного виду спорту. Ці модулі сертифіковані на рівні Мі-
ністерства освіти України. Заняття проходитимуть без-
платно», — зазначив Олексій Чубаров.

він повідомив, що у вересні планують провести у Хар-
кові всеукраїнський форум учителів, де викладачі фіз-
культури обміняються досвідом упровадження у школах 
альтернативних видів спорту.

Великодній кошик  
поїхав на передову
СВЯТКОВІ КЛОПОТИ. Військових у зоні АТО пригощають 
пасками, домашніми стравами і щирими побажаннями миру 

Інна ОМЕЛЯНЧУК,  
Олена ІВАШКО,  

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

РІВНЕНЩИНА. Голо-
ва Млинівської райдерж-
адміністрації Петро Рухер 
супроводжує гуманітар-
ний вантаж, який зібра-
ли в районі бійцям 130-го 
окремого розвідувального 
батальйону оперативного 
командування «Захід», на 
схід. Допомагає йому во-
лонтер Любомир Волошин.

— Торік представники 
цього батальйону на цен-
тральній площі Млинова 
продемонстрували свою вій-
ськову вправність, популя-
ризуючи службу в україн-
ській армії. Тож ми виріши-
ли взяти шефство над роз-
відбатом, у якому, до речі, 20 
військовослужбовців із на-
шого району, — поділився з 
«УК» Петро Рухер.

Окрім кошиків із тради-
ційним великоднім набором, 
бійцям відправили ліки і 
пальне. А школярі власними 
руками виготовили маску-
вальні сітки й вітальні лис-
тівки. Ось такий теплий спо-
гад про рідний дім і водночас 
упевненість у тому, що тут 
на тебе чекають завжди. 

Млинівці укладуть уго-
ду про співпрацю з Бахмут-
ською райдержадміністра-
цією  Донецької області. До 
речі,  подібні угоди з района-
ми Донецької та Луганської 

областей уже мають шість 
районів Рівненщини.

ХЕРСОНЩИНА. Ро-
бити напередодні Велико-
дня гостинці нашим захис-
никам — це вже добра тра-
диція для херсонців. Волон-
тери й небайдужі містяни з 
любов’ю випікають паски, 
які відправляють на передо-
ву. Цього року до від’їзду го-
тові 600 пасок. Про це на сво-

їй сторінці у Фейсбуці пові-
домив депутат Херсонської 
обласної ради Юрій Рожков. 

«Протягом кількох років 
ми разом з Еліко Маркелією, 
волонтерами, дітьми і не-
байдужими людьми випіка-
ємо й передаємо паски хлоп-
цям у зону АТО, — пише він. 
— Ось й цьогоріч більш як 
600 запашних виробів освя-
тимо та відправимо хлопцям 

на схід. Дуже важливо, щоб 
наші військові відчули дух 
сімейного вогнища. І хоч во-
ни далеко від домівки, ма-
ють відчувати сильний тил. 
Україна єдина, й ми віримо, 
що перемога буде за нами».

ЛЬВІВЩИНА. Другий 
рік поспіль на Львівщині ор-
ганізовують акцію «Велик-
день для Героїв». Її розпо-
чали 3 квітня. Як повідоми-
ли у прес-службі ОДА, ро-
дини Героїв Небесної Сотні 
печуть паски для захисни-
ків України. Вони й розпи-
сують писанки, якими при-
красять столичну алею Ге-
роїв Небесної Сотні. До ви-
пікання пасок долучилися 
учасники вокальної форма-
ції «Піккардійська терція».

4 квітня Львівський місь-
кий центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 
спільно з громадською орга-
нізацією «Центр ініціативної 
молоді» проводить майстер-
клас «Великодня витинан-
ка». На ньому діти учасни-
ків АТО та внутрішньо пе-
реміщених осіб, сироти,  а 
також з малозабезпечених 
і багатодітних родин, з осо-
бливими потребами влас-
норуч зможуть під керівни-
цтвом творчих та ініціатив-
них майстрів зі школи на-
родних мистецтв виготови-
ти листівки на великодню 
тематику зі щирими поба-
жаннями українським вої-
нам, які нині на передніх по-
зиціях оборони рідної землі.

Гоголеве отримає культурний центр
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

РОЗВИТОК. У селі Гого-
леве на Полтавщині триває 
реконструкція центру дозвіл-
ля, який відкриють наступ-
ного року, до 210-ї річниці з 
дня народження Миколи Го-
голя. У приміщенні вже замі-
нили вікна, обладнали туа-
летні кімнати, перебудували 
сцену у великому глядаць-
кому залі. Майже заверши-
ли роботи в холі, кімнаті зву-
кооператорів, гримерних, бі-

бліотеці. Реконструюють під-
логу, підбирають кріплення 
для експонатів майбутніх ви-
ставок. Оновлений центр бу-
де на балансі національно-
го музею-заповідника Мико-
ли Гоголя.

— Після реконструкції отри-
маємо Гоголівський культур-
ний центр. Це дасть нам змо-
гу втілювати нові цікаві про-
екти, варті уваги шануваль-
ників Гоголя, — розповіла ди-
ректор музею-заповідника Лі-
дія Єнко. вона подякувала го-
лові Полтавської облдержад-

міністрації валерієві Головку 
за допомогу з фінансуванням 
об’єкта.

За словами пані Лідії, у 
новому культурному цен-
трі проводитимуть  науково-
практичні конференції, кон-
церти  в будь-яку пору ро-
ку. Досі це було можливим 
тільки влітку. в центрі бу-
де гарний виставковий зал, 
де розташують фондове зі-
брання, картини, кераміч-
ні вироби, книжки. У май-
бутньому тут відкриють фі-
лію музичної школи, аби ді-

ти громади могли всебічно 
розвиватися.

Територію музею також об-
лаштують: викопають ставок та 
укріплять його береги, прокла-
дуть кам’яні доріжки — такого 
самого кольору, як і біля музею. 

— Такі культурні осередки 
ефективно працюватимуть на 
Полтавщину. Це не тільки ве-
ликий плюс для громад, а й 
туристична привабливість на-
шого регіону. Нам є що пока-
зати гостям з інших областей 
і країн, — наголосив валерій 
Головко. 

Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 11 квітня 2018 року

Не журися, чорноброва, в заповіднику є дрова!
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ГУБИТЕЛІ  ПРИРОДИ. У 
Святогірську на Донеччині 
директора місцевого пансіо-
нату засудили за незаконне 
самовільне знищення дерев 
у Національному природному 
парку «Святі гори». У ході су-
дового розгляду встановле-

но, що 55-річний чоловік для 
опалення приміщень закладу 
для відпочинку вирішив за-
пастися дровами на заповід-
ній території, яка охороняєть-
ся законом. Як повідомили 
у прокуратурі Донецької об-
ласті, ігноруючи відсутність 
спеціального дозволу, ке-
рівник пансіонату власноруч 
встиг знищити бензопилою 

дерева породи вільха, запо-
діявши збитки на суму майже 
25 тисяч гривень. Подальші 
його дії на об’єкті природно-
заповідного фонду зупинили 
представники Слов’янської 
місцевої прокуратури та ак-
тивісти громадської організа-
ції «Стоп корупції!».

 Суд виніс обвинувальний 
вирок у кримінальному про-

вадженні за ч. 1 ст. 246 КК 
України (незаконна вируб-
ка лісу): за заподіяну шко-
ду губитель природи випла-
тив штраф на користь дер-
жави у сумі понад 5 тисяч 
гривень та змушений був 
відшкодувати у повному об-
сязі заподіяну матеріаль-
ну шкоду у розмірі 25 тисяч 
гривень.

Паски готові до відправлення на передову
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