
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 11 КВІТНЯ 2018 РОКУ  №69 (6185)
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 10 квітня 2018 року
USD 2602.6968 EUR 3184.1393 RUB 4.5004 / AU 345560.05 AG 4243.70 PT 237105.68 PD 237365.95

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Шукаймо те,  
що нас об’єднує

Президент про цілковиту недовіру цивілізованого світу 
брехливим заявам російської влади 

Причина загибелі 
урядовців — вибух  
на борту літака

ВИСНОВКИ. Польська комісія назвала причину смоленської 
авіакатастрофи, внаслідок якої у квітні 2010 року загинула урядо-
ва делегація Польщі й тодішній президент Лєх Качинський. Експер-
ти дійшли висновку, що на борту літака Ту-154М, яким летіли поль-
ські високопосадовці, стався вибух. Про це заявив голова підкомі-
сії з розслідування смоленської катастрофи екс-міністр національ-
ної оборони Польщі Антоній Мацеревич в ефірі телеканалу TVP1.

«Пасажирів було вбито вибухом у центроплані до зіткнення із 
землею. Це стало причиною їхньої смерті», — заявив він. Це під-
тверджує те, що двері зі значною силою вгрузли в землю, а на ін-
ших фрагментах літака виявлено дію високої температури. Про ви-
бух на борту повітряного судна свідчать і експерименти, проведе-
ні урядовою підкомісією. Антоній Мацеревич наголосив: вибух у 
центроплані був такої сили, що польських генералів, які сиділи у 
цій частині літака, розірвало на дрібні фрагменти. Причини вибуху 
слідство ще з’ясовує. 

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

7,435 млрд м3

становлять запаси природного газу  
в українських підземних сховищах.  

З 31 березня до 8 квітня вони 
скоротилися на 3,2%

«23 російські солдати  
і офіцери, які перебувають 

в наших тюрмах, —  
це також називається 
«іхтамнєт», це докази 

присутності РФ  
на території України».

Заборгованість із зарплати 
зменшується динамічніше

ТЕНДЕНЦІЇ. Завдяки ро-
боті державних інспекторів 
праці 88 підприємств-борж-
ників погасили заборгова-
ність із виплати заробітної 
плати на понад 50 мільйонів 
гривень, повідомляє офіцій-
ний сайт профільної держав-
ної служби. 

Станом на 1 березня 2018 
року загальна сума забор-
гованості з виплати заробіт-
ної плати в Україні становила 
2455,9 мільйона гривень, по-
рівняно із даними на 1 люто-
го 2018 року вона зменшила-
ся на 79,4 мільйона гривень, 
або на 3,1%. Заборгованість 
працівникам економічно ак-
тивних підприємств станови-
ла 1317,5 мільйона гривень 
(53,6% загальної), порівня-
но зі статистикою на 1 люто-
го 2018 року вона зменшила-

ся на 80,7 мільйона гривень, 
або на 5,8%.

За оперативними дани-
ми, заборгованість із випла-
ти заробітної плати працівни-
кам економічно активних під-
приємств на 2 квітня 2018 ро-
ку зменшилася порівняно з 1 
січня на 112,9 мільйона, або 
на 8,9 %, і становила 1159,4 
мільйона гривень.

Державні інспектори пра-
ці постійно контролюють 
суб’єктів господарювання всіх 
форм власності щодо сво-
єчасної виплати заробітної 
плати. Зокрема упродовж січ-
ня — лютого 2018 року про-
ведено інспекційні відвідуван-
ня 97 підприємств. На вимоги 
державних інспекторів 88 під-
приємств-боржників погаси-
ли заборгованість із виплати 
заробітної плати на суму 50 

мільйонів 528 тисяч  гривень.  
Тобто підприємства повніс-
тю чи частково розрахували-
ся з 31 тисячею  225 праців-
никами.

За підсумками інспекційних 
відвідувань винних притягну-
то до відповідальності, до під-
приємств-боржників застосо-
вано фінансові санкції на за-
гальну суму мільйон 376 ти-
сяч  гривень. 

Держпраці веде реєстр 
боржників, який розміще-
но на офіційному сайті за по-
силанням: http://dsp.gov.ua/
category/reiestr-borzhnykiv/

Громадяни мають змогу 
повідомити про використан-
ня роботодавцем  праці не-
оформлених працівників на 
офіційному сайті Держпраці у 
розділі «Повідомити про неза-
декларовану працю».

Чумацький шлях  проляже  
в Північну Америку

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

ДВОКОЛІСНЕ ІМІДЖМЕЙ-
КЕРСТВО. Команда укра-
їнських волонтерів у трав-
ні 2018 року організує транс-
американський велопробіг 
«Чумацький шлях в Америку» 
завдовжки понад 10 тисяч кі-
лометрів через США та Кана-
ду, повідомляє медіа-портал 
української діаспори. 

Мета проекту — поліпшення 
іміджу та впізнаваності Украї-
ни в Америці, об’єднання укра-
їнців усього світу, презентація 
інноваційних українських про-
ектів та збирання коштів на 
підтримку постраждалих вна-
слідок російсько-української 
війни.

Велопробіг триватиме з 
травня по серпень 2018 року 

і охопить 25 штатів та провін-
цій. Команда складається з ве-
теранів АТО, спортсменів і во-
лонтерів, які позаторік органі-
зували велопробіг «Українці 
в Європі». Тоді вони проїхали 
велосипедами понад 11 000 
км за 100 днів через 16 кра-
їн зі Львова до Одеси через  
Лісабон. На шляху вони про-
вели зустрічі з українською ді-
аспорою, посольствами і кон-
сульствами України, місцеви-
ми ЗМІ, а також зібрали понад 
7000 євро адресної благодій-
ної допомоги для постражда-
лих від війни, встановивши ре-
корд України з  найтривалішої 
групової велопоїздки. 

Протягом наступного вело-
пробігу учасники планують на-
лагоджувати зв’язки з ліде-
рами українських спільнот на 
маршруті, проводити зустрічі з 

українською громадою та міс-
цевою владою, а також долу-
чати місцевих велосипедистів. 

Команда пропонує показ 
нових українських фільмів про 
війну на Донбасі та події Єв-
ромайдану, висвітлення реа-
лій із зони бойових дій на схо-
ді України від самих учасників, 
ознайомлення з українськими 
стартапами, новинками техно-
логій, проектами, брендами, а 
також сувенірну продукцію з 
національною символікою та 
атрибутикою, кошти від якої 
підуть на благодійну мету.

АКТУАЛЬНО. Голова Інституту національної пам’яті Польщі 
Ярослав Шарек вважає, що підписання угоди з українськими 
архівами свідчить: є такі сфери, де можна діяти спільно

ЦИФРА ДНЯ

3
Торік запалений українцями в Костюхнівці Вогонь Незалежності польські молодіжні організації відвезли до Варшави  
й урочисто передали президенту Польщі 
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

ДОКУМЕНТИ

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

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

На підставі рішення Шевченківського районного суду у м. Києві  
(виконавчий лист від 30.03.2015 р.) від Всеукраїнської громадської  
організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» приношу вибачення 
за дії колишнього керівництва Всеукраїнської громадської організації  
інвалідів «Союз Чорнобиль України», що стосуються учасників лік-
відації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Красильнікова С. П. та  
Мащенка Ю. І.

Президент ВГОІ
«Союз Чорнобиль України» Володимир ВОЙТОВ

Прошу Гука Сергія Михайловича, 15.12.1978 р.н., надіслати на адре-
су: а/с 88, м. Кременчук, нотаріально посвідчений дозвіл на виїзд дочки 
Гук Олександри, 06.11.2009 р.н., у супроводі матері до АРК у період з 
01.06.2018 року до 31.08.2018 року.

Або з’явитись 18.04.2018 року об 11.00 год. до приватного нотаріуса 
Тригуб Є.О. за адресою: вул. Пушкіна, 45/2, м. Київ (чи письмово пові-
домити на вказану адресу в зручний для вас день, час, нотаріуса, або у 
інший спосіб), для оформлення вказаного дозволу.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 25.04.2014 р., 
індексний номер 20967014, а саме: гараж, який знаходиться за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Дубравна, буд. 268, гараж 2-1, номер бланка САК 
637998, видане Реєстраційною службою Ворошиловського районного 
управління юстиції у місті Донецьку, державним реєстратором Н.С. Тур-
нуєва, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтя-
жень (з відкриттям розділу) від 25.04.2014, індексний номер 12679507,  
на ім’я Сошкіна Лариса Олександрівна, вважати недійсним в зв’язку з 
втратою.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Охременко Артем Олексійович, 

05.08.1985 р.н., останнє відоме місце фактичного про-
живання та реєстрації: Херсонська обл., м. Нова Кахов-
ка, вул. Довженка, 27, кв. 4, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 16 
квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. до старшого слідчо-
го в ОВС Колокота Д.В., каб. № 24 СВ УСБУ в Херсон-
ській області (м. Херсон, вул. Лютеранська, 1), для пові-
домлення вам про зміну раніше повідомленої підозри у 
кримінальному провадженні № 22017230000000004 від 
08.02.2017, за ст. 258-3 ч. 1 КК України та ознайомлен-
ня з матеріалами даного провадження, в порядку ст. 290 
КПК України.

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

ласті знаходиться кримінальне провадження № 417/4377/17 
стосовно Крисіна Віктора Валерійовича, 23.12.1976 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 
1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК 
України. Обвинувачений Крисін В.В., зареєстрований за адре-
сою: кв-л Пролетаріату Донбасу, буд. 50, кв. 8, м. Свердловськ.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський 
районний суд Луганської області викликає Крисіна Віктора Ва-
лерійовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 16 
квітня 2018 року о 13 годині 00 хвилин у залі судових засідань: 
Марківського районного суду Луганської області за адресою: 
пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луган-
ської області, 92400.

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

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: F11GL19999-F11GL20010
Короткий опис активів (май-
на) в лоті:

Право вимоги за кредитними договора-
ми, дебіторська заборгованість.

Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

08.05.2018, 31.05.2018.

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

Точний час початку проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/електрон ного аук-
ціону по кожному лоту  
вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/36475-asset-sell-
id-164694

Свідоцтво про право власності на не-
рухоме майно, а саме: квартира, від 
16.08.2012 р., серія та номер бланка 
САЕ706355, яка знаходиться за адресою: 
м. Донецьк, вул. Дубравна (Дібровна), 
буд. 268, кв. 1, видане Головним управ-
лінням благоустрою та комунального об-
слуговування Донецької міської ради, на 
підставі рішення виконкому Куйбишев-
ської районної в м. Донецьку ради від 
16.05.2012 р., № 152/13, рішення викон-
кому Куйбишевської районної в м. Доне-
цьку ради від 11.07.2012 р., № 255/5 ви-
дано начальником головного управлін-
ня К.Л. Савінов,  на ім’я Сошкіна Лари-
са Олександрівна, вважати недійсним в 
зв’язку з втратою.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-ну Тарубарову Сергію Олександровичу, відома адреса реєстрації: 1) Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Ватутіна, 46, 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 вам необхідно з’явитися 16 квітня 2018 року о 14.00 год. до управління з розслідування злочинів, 
вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, каб. №105, для вручення письмового повідомлення про підозру, допиту та проведення інших процесу-
альних дій у кримінальному провадженні № 42018000000000820 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 
258, ч. 2 ст. 438 КК України.

(найменування, номер)
в якості підозрюваного 

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

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимча-

сово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку 

викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не 
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:  
— від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; – від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.  
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної при-

чини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою 
для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів 
у к/п № 42018000000000820
Генеральної прокуратури України         Г.С. Маілян

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська область, смт Новоайдар, 

вул. Миру, буд. 38) знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12015130500000001 від 
03.01.2015 року за обвинуваченням Марецького Володимира Вячеславовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В.Б. викликає обвинуваченого Ма-
рецького Володимира Вячеславовича, 21.06.1972 р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Свердловськ, вул. Карла Лібкнехта, гуртожиток №9, у судове засідання, яке відбудеться 16.04.2018 року 
о 09 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

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 судового засідання 
і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розгля-
дає кримінальну справу за обвинуваченням Рисованого Романа Олександровича, 26 червня 1987 року народження, с. Зелене По-
кровського району Донецької області, українця, громадянина України, не працюючого, одруженого, не судимого, з вищою освітою, 
який має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрований та проживає за адресою: Донецька область, м. Гірне, вул. Некрасова, 
буд. 41, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

12 січня 2018 року проведення підготовчого судового засідання відкладене на 5 лютого 2018 року о 10.00 год.
5 лютого 2018 року підготовчого судового засідання не відбулося, було відкладено на 20 березня 2018 р. о 10.00 год.
20 березня 2018 року підготовчого судового засідання не відбулося, було відкладено на 19 квітня 2018 р. о 10.00 год.
Обвинувачений Рисований Роман Олександрович, 26 червня 1987 року народження, викликається на 19 квітня 2018 року о 10.00 

год. у підготовче судове засідання до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Радянська, 39А, як обвинувачений для участі у розгляді кримінальної справи за обвинуваченням Рисованого Рома-
на Олександровича, 26 червня 1987 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

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

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська область, смт Новоайдар, 

вул. Миру, буд. 38) знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 22016130000000053 від 
22.02.2016 року за обвинуваченням Конопльової Світлани Юріївни у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В.Б. викликає обвинувачену Коноп-
льову Світлану Юріївну, 27.11.1964 р.н., яка зареєстрована за адресою: Луганська область, Новоайдарський 
район, м. Щастя, вул. Енергетиків, буд. 18, кв. 63, у відкрите судове засідання, яке відбудеться 20.04.2018 ро-
ку о 10.00 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

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 судового засідання 
і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Соколов Володимир Миколайо-

вич, 01.11.1959 року народження, відповідно до 
ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 
10 год. 30 хв. 20 квітня 2018 року до Хмельницько-
го міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 54, каб. 411, суддя Трембач О.Л., тел. 
0(382)70-27-54, для проведення підготовчого су-
дового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22017240000000004 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик перед-
бачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на 
виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Попаснянський райсуд Луганської обл. (м. Попас-
на, вул. Суворова, 6) викликає відповідача Карпуна 
Вячеслава Миколайовича, 25.01.1977 р.н. (Луганська 
обл., м. Гірське, вул. Червоноармійська, б. 4, кв. 2, 
справа № 423/2293/17 на 16.04.2018 р. о 08.45 год. за 
позовом КС «Компаньйон» до Гордусенко О.В., Кар-
пуна В.М., Сороколад В.В. про стягнення кредиту. У 
разі неявки справу розглянуть без вашої участі згід-
но зі ст.ст. 223, 280 ЦПК України.

Суддя А.В. Архипенко

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська область, смт Новоайдар, 

вул. Миру, буд. 38) знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000036 від 
10.03.2017 року за обвинуваченням Русінової Світлани Олександрівни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В.Б. викликає обвинувачену Русі-
нову Світлану Олександрівну, 10.02.1975 р.н., яка зареєстрована за адресою: Луганська область, смт Ново-
айдар, вул. Центральна, буд. 22, у судове засідання, яке відбудеться 18.04.2018 року о 10.00 год. у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

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 судового засідання 
і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Докунін Кирило Олександрович, 

22.01.1975 року народження, відповідно до ст.ст. 
134, 135, 323 КПК України викликається на 14 год. 
00 хв. 17 квітня 2018 року до Хмельницького місь-
крайонного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54, каб. 411, суддя Антонюк О.В., тел. (0382)  
67-15-64, для проведення судового засідання у кри-
мінальному провадженні № 22015240000000011 за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у  
ст. 139 КПК України.

Викрадені у довірителя примірники Договору про 
участь у ФФБ № 08-3/01-01 від 09.01.2007 р., Договору 
уступки майнових прав на нерухомість № 08-3/12У від 
16.01.2007 р., Договір міни від 07.11.2008 р., укладені 
між ТОВ «Фінансова установа «Інвестбуд» та Лозовим 
Петром Григоровичем, вважати недійсними. Оголошен-
ня, надруковане в «УК» № 65 (6181) від 04.04.2018 р., 
вважати недійсним.

Втрачені Договір купівлі-продажу, зареєстрова-
ний Київською Універсальною біржею 11.04.1997 р., 
№ С6650/3460 та Свідоцтво про право на спадщину, 
видане 15-ю Київською держконторою 14.12.2010 р., 
№ 6-1518 на ім’я Лучного Богдана Олександровича, 
вважати недійсними.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 14 лютого 2018 р. № 94-р 

Київ

Про участь України у Всесвітній виставці  
«Експо — 2020»

1. Підтримати пропозицію Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо учас-
ті України у Всесвітній виставці «Експо — 2020» (далі — виставка), яка відбудеться з 20 
жовтня 2020 р. по 10 квітня 2021 р. у м. Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати).

2. Утворити Координаційний комітет з підготовки та забезпечення участі України у ви-
ставці (далі — Координаційний комітет) згідно з додатком.

Надати право голові Координаційного комітету затверджувати його персональний 
склад та в разі потреби вносити до нього зміни.

Установити, що голова Координаційного комітету є Генеральним комісаром Украї-
ни на виставці.

3.  Міністерству економічного розвитку і торгівлі:
забезпечити координацію роботи заінтересованих центральних органів виконавчої 

влади, обласних та Київської міської держадміністрацій, підприємств, установ та орга-
нізацій з підготовки та представлення України на виставці;

забезпечити проведення засідань Координаційного комітету;
визначити розпорядника експозиції України на виставці в установленому законодав-

ством порядку.
4. Розпоряднику експозиції України на виставці:
розробити і подати на затвердження Генеральному комісарові концепцію експози-

ції України на виставці та тематико-експозиційний план з урахуванням пропозицій цен-
тральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської держадміністрацій що-
до представлення на виставці експонатів та інформаційно-рекламних матеріалів;

забезпечити представлення України на виставці відповідно до затверджених концеп-
ції та тематико-експозиційного плану експозиції України на виставці.

5. Генеральному комісарові:
затвердити схвалені Координаційним комітетом концепцію експозиції України на ви-

ставці та тематико-експозиційний план;
подати Організаційному комітетові виставки заявку на виділення площі для розмі-

щення експозиції України на виставці та підписати Угоду про участь України у виставці.
6. Міністерству культури розробити програму проведення на виставці культурних за-

ходів, зокрема Дня України, та подати її на розгляд Координаційного комітету.
7. Міністерству закордонних справ поінформувати дипломатичними каналами Уряд 

Об’єднаних Арабських Еміратів про утворення Координаційного комітету та призначен-
ня Генерального комісара.

8.  Міністерству фінансів за пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгів-
лі та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади передбачити під час 
складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для підготов-
ки та забезпечення участі України у виставці.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
14 лютого 2018 р. № 94-р

СКЛАД  
Координаційного комітету з підготовки та забезпечення  

участі України у Всесвітній виставці «Експо — 2020»
Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі, го-

лова Координаційного комітету
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі — Торговий представник Украї-

ни, перший заступник голови Координаційного комітету
Заступник Міністра закордонних справ, заступник голови Координаційного комітету
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Об’єднаних Арабських Еміратах (Коро-

лівстві Бахрейн за сумісництвом), заступник голови Координаційного комітету (за зго-
дою)

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства
Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості
Заступник Міністра екології та природних ресурсів

Заступник Міністра інформаційної політики
Заступник Міністра інфраструктури
Заступник Міністра культури
Заступник Міністра освіти і науки
Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства
Заступник Міністра фінансів
Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України
Представник Адміністрації Президента України (за згодою)
Представник Національної інвестиційної ради (за згодою)
Представник Торгово-промислової палати України (за згодою)
Голова Держенергоефективності
Голова ДКА
Перший віце-президент Національної академії наук (за згодою)
Директор департаменту розвитку експорту Мінекономрозвитку
Керівник Офісу з просування експорту при Мінекономрозвитку (за згодою)
Керівник Офісу із залучення та підтримки інвестицій при Кабінеті Міністрів України 

(за згодою)
Представники інших заінтересованих органів виконавчої влади, підприємств, установ 

та організацій (за згодою)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 31 січня 2018 р. № 120-р 

Київ

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 3 березня 2017 р. № 134
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 

3 березня 2017 р. № 134 «Про відсторонення Насірова Р. М. від виконання повноважень 
за посадою Голови Державної фіскальної служби України».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Боржнику Сташкевич Станіславу Ігоровичу
Позикодавця Долгий Миколи Вікторовича
03134, м. Київ, вулиця, Булгакова, б. 12, кв. 20

ВИМОГА-ПОВІДОМЛЕННЯ 
про порушення зобов’язань за договором позики від 06.11.2017 року № 06/11/17  

та договором іпотеки від 06.11.2017 року
06.11.2017 року між Долгим Миколою Вікторовичем (Позикодавець) та Сташкевич Станіславом Ігорови-

чем (Позичальник) було укладено договір позики, відповідно до якого Позикодавець передав, а Позичаль-
ник прийняв у власність в позику грошові кошти в сумі 165703,2 (сто шістдесят п’ять тисяч сімсот три) грив-
ні 60 копійок, що на день укладення цього договору становить еквівалент 5876,00 (п’ять тисяч вісімсот сім-
десят шість) доларів США 00 центів за курсом продажу доларів США в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖ-
НАРОДНИЙ БАНК», які Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцю не пізніше шостого травня дві 
тисячі вісімнадцятого року.

Забезпеченням виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором є передача в іпотеку майна, а 
саме: машино-місце № 130, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Регенераторна, будинок 4-Д, га-
раж 130, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 976114280000, загальною площею 14,0 кв.м, та 
належить Позичальнику на праві власності на підставі  договору купівлі-продажу, серія та номер: 3466, ви-
даний: 31.10.2017 року.

Відповідно до п. 5 Договору позики повинне проходити в готівковій формі у місці, визначеному в п. 19 
даного Договору, за курсом продажу доларів ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на день 
проведення розрахунку.

Відповідно до п. 11 Договору позики, за несвоєчасне повернення позики або її чергової частини, визна-
ченої в п. 5 Договору, у тому числі при застосуванні п.п. 14, 15 Договору, Позичальник сплачує Позикодав-
цю пеню у розмірі 1% від суми позики, визначеній в п. 1 Договору, за кожний календарний день існування 
простроченої заборгованості.

Станом на 01.02.2018 року у Позичальника Сташкевич Станіслава Ігоровича виникла заборгованість по 
сплаті чергового платежу в розмірі шість тисяч триста сімдесят три гривні 20 копійок, шо становить еквіва-
лент двісті двадцять шість доларів США 00 центів.

06 листопада 2017 року між Долгим Миколою Вікторовичем (Іпотекодержателем) та Сташкевич Станісла-
вом Ігоровичем (іпотекодавцем) було укладено договір іпотеки майна, посвідчений Юніною А.А., приватним 
нотаріусом Київського міського нотаріального округу 06.11.2017 року за реєстровим № 793.

Відповідно до цього Договору забезпечується іпотекою виконання Іпотекодавцем зобов’язань за Дого-
вором позики від 06 листопада 2017 року, що укладений між Іпотекодержателем та Іпотекодавцем, за умо-
вами якого Іпотекодавець, зокрема, зобов’язаний повернути Іпотекодержателю позику в розмірі 165703,2 
(сто шістдесят п’ять тисяч сімсот три) гривні 20 копійок, що на день укладення цього договору становить 
еквівалент 5876,00 (п’ять тисяч вісімсот сімдесят шість) доларів США 00 центів за курсом продажу доларів 
США в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», з кінцевим терміном повернення заборгова-
ності за Договором позики до «06» травня 2018 року включно, а також штрафи, пені, комісії у розмірі і ви-
падках, передбачених Договором позики та цим Договором та/або чинним законодавством України, з вра-
хуванням змін та доповнень до Договору позики та цього Договору, якщо такі будуть укладені, а також інші 
витрати на здійснення забезпеченої іпотекою вимоги.

Відповідно до п 3.1. Договору іпотеки, у випадку невиконання або неналежного виконання Іпотекодавцем 
зобов’язань за Договором позики на предмет іпотеки звертається стягнення на підставі рішення суду, вико-
навчого напису нотаріуса або в позасудовому порядку відповідно до розділу 3 цього Договору.

Згідно ст. 589 ЦК України, у разі невиконання зобов’язання, забезпеченого іпотекою, іпотекодержатель 
набуває право звернення стягнення на предмет іпотеки. За рахунок предмета іпотеки іпотекодержатель 
має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, 
включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов’язання, необ-
хідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв’язку із пред’явленням ви-
моги, якщо інше не встановлено договором.

На підставі викладеного, прошу негайно після отримання даної вимоги-повідомлення сплатити суму за-
боргованості за договором позики від 06.11.2017 року, укладеного між Долгим Миколою Вікторовичем та 
Сташкевич Станіславом Ігоровичем в РОЗМІРІ сто шістдесят п’ять тисяч сімсот три гривні 60 копійок, що 
становить еквівалент п’ять тисяч вісімсот сімдесят шість доларів США 00 центів.

У випадку неповернення позики, я буду змушений звернутися   звернути стягнення на предмет іпотеки в 
порядку ст.ст. 37, 38 Закону України «Про іпотеку» включаючи, крім  суми основного боргу, сплату процен-
тів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов’язання,  необхідних витрат на утриман-
ня заставленого майна, а також витрат, понесених у зв’язку із пред’явленням вимоги.

Шановний Зубрієнко Сергію Володимировичу! 

Ви запрошуєтесь на засідання комісії з питань захис-

ту прав дитини, яке відбудеться 18 квітня 2018 р. о 

13:00 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Га-

гаріна, 18, 3-ій поверх, малий зал, з питання надання 

висновку до суду щодо доцільності позбавлення Вас 

батьківських прав по відношенню до доньки Зубрієн-

ко Катерини, 2009 р.н.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/4502/16-к за обвинуваченням До-
брос А. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсутнос-
ті обвинуваченої (in absentia) у порядку спеціального 
судового провадження. Обвинувачена Доброс Анже-
ліка Олексіївна, 03.03.1965 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: м. Донецьк, вул. Філатова, 8/4, ви-
кликається до суду на 09.30 год. 19 квітня 2018 ро-
ку (корп. № 2, каб. №18), для участі в судовому за-
сіданні.

Суддя А. І. Міросєді

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

Обвинувачена Підсушна Марія Володимирівна, 
15.03.1979 р.н., останнє місце реєстрації якої: вул. Калі-
ніна, 31а, м. Дебальцеве, Донецька область, викликаєть-
ся на 19 квітня 2018 року о 13.00 год. до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет № 1, для участі у підго-
товчому судовому засіданні по кримінальному прова-
дженню. Головуючий суддя Тітова Т. А., судді Хоменко 
Д. Є., Кошля А. О.

Краматорський міський суд Донецької області (84300, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кри-
мінальне провадження № 234/15840/17 (провадження  
№ 1-кп/234/255/17) за обвинуваченням Дамірчяна Межлума 
Артушевича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України.

Викликається обвинувачений Дамірчян Межлум Артуше-
вич, 01.08.1990 року народження, уродженець с. Нідж Рес-
публіки Азербайджан, який проживає за адресою: Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. В. Садова, буд. 84, кв. 5, на 19 
квітня 2018 року о 09 годині 00 хвилин, для участі у судово-
му засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського 
міського суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 9.

Суддя А. О. Чернобай

Білоус Роман Юрійович, 29.04.1974 року народжен-
ня, який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Чкалова, б. 1, у порядку ч. 3 ст. 323 КПК 
України, викликається 19.04.2018 р. о 12.45 год. до Ди-
митровського міського суду Донецької області (адре-
са розташування: м. Мирноград Донецької області, вул. 
Центральна, 73, зал №1), для участі у судовому засідан-
ні в статусі обвинуваченого в кримінальному проваджен-
ні № 22015050000000425 від 26.10.2015 р. за ч .1 ст. 258-
3 КК України. З моменту опублікування повістки про ви-
клик, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Суддя Редько Ж. Є.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне проваджен-
ня № 242/4392/16-к за обвинуваченням Кострубицько-
го О. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсутності обви-
нуваченого (in absentia) у порядку спеціального судово-
го провадження. Обвинувачений Кострубицький Олексій 
Олександрович, 24.08.1978 р.н., зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, в/ч Д-0065, останнє відоме місце про-
живання: м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, виклика-
ється до суду на 14.00 год. 19 квітня 2018 року (корп.  
№ 2, каб. №18), для участі в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає 
кримінальне провадження № 712/1822/16-к, віднос-
но Геліконової З. В. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК 
України, за відсутністю обвинуваченої в порядку спе-
ціального судового провадження. Обвинувачена Ге-
ліконова Зоя Вікторівна, 20.06.1962 року народжен-
ня, зареєстрована за адресою: м. Черкаси, вул. Бо-
женка, 5, кв. 29, викликається в судове засідання, 
яке відбудеться 20 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. 
у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гого-
ля, 316, зал № 1.

Суддя С. М. Бащенко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає кримінальну справу за обвинувальним актом відносно 
Мазурова Дмитра Володимировича, повідомленого про пі-
дозру у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі Мазуров Дмитро Володимиро-
вич, 24.11.1977 року народження, який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Торез, вул. Миру, б. 55, кв. 
1, викликається на 18.04.2018 року о 10 годині 00 хвилин 
до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в 
його відсутності.

Суддя Н. М. Погрібна

Обвинувачена Колесникова Ганна Геннадіївна, 08.01.1988 р.н., останнє відоме місце проживання: Доне-
цька область, м. Торез (нині м. Чистякове), вул. Ризька, 16, кв. 25, викликається до Приазовського ра-
йонного суду Запорізької області (Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 
23813), для участі в судовому засіданні на 10.00 год. 25 квітня 2018 року, у кримінальному провадженні № 
22014050000000451 за обвинуваченням Колесникової Г. Г. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Справа розглядається у складі колегії суддів: головуючого судді Пантилус О. П., суддів Василь-
цової Г. А., Діденко Є. В. Участь обвинуваченої в судовому засіданні обов’язкова. Наслідками неприбуття об-
винуваченої за викликом без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, згідно зі ст. ст. 
139, 323 КПК України, є накладення грошового стягнення, примусовий привід, а також здійснення спеціаль-
ного судового провадження у відсутності обвинуваченої. З моменту опублікування повістки про виклик у га-
зеті «Урядовий кур’єр», обвинувачена вважається належним чином ознайомленою з її змістом.

Відповідно до ст. 323 КПК України суд повідомляє, що 28.03.2018 року судом постановлена ухвала про до-
звіл на затримання обвинуваченої з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запо-
біжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Василівський районний суд Запорізької області 
викликає Чабана Артема Олександровича, 13 берез-
ня 1982 року народження, у судові засідання по кри-
мінальному провадженню № 1-кп/311/23/2018 від-
носно Чабана Артема Олександровича, у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, які 
відбудуться 17.04.2018 року о 15.00 год., 16.05.2018 
року о 14.00 год., 29.05.2018 року о 14.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: вул. Державна, 2, м. Васи-
лівка Запорізької області.

Суддя Носик М. А.

Судове засідання по кримінальному провадженню 
відносно Іваненка Андрія Олеговича, який обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК 
України, відбудеться о 14 годині 00 хвилин 23 квітня 
2018 року в приміщенні Бердянського міськрайонно-
го суду Запорізької області за адресою: Запорізька 
область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 23 квітня 2018 ро-
ку о 14 годині 00 хвилин викликається Іваненко Ан-
дрій Олегович.

Суддя Троценко Т. А.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Гречка Василій Іванович, 02.08.1981 року народження, зареє-
стрований за адресою: Луганська область, Біловодський район, с. Новоспасівка, 
вул. Шевченка, 15, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України, викликаєть-
ся в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться об 11 годині 00 хвилин 18 квітня 2018 року в приміщенні Біловодського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30, для участі у розгляді справи як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового про-
вадження викликає як обвинувачену Скнаріну Лілію Григорівну, 05.07.1972 ро-
ку народження, зареєстровану за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, 
вул. П. Морозова, 2 А, за матеріалами кримінального провадження № 420/118/17, 
1-кп/425/69/18, на підставі обвинувального акта відносно Скнаріної Л. Г. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченій Скнаріній Л. Г. необхідно прибути до підготовчого судового засі-
дання, яке відбудеться 16 квітня 2018 року об 11 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжан-
ського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачена вважається повідомле-
ною про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченої справу 
буде розглянуто за її відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 18 липня 2017 
року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до єдиного держав-
ного реєстру досудових розслідувань за № 2201613000000331 відносно Сидорен-
ко Світлани Анатоліївни у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Сидоренко Світлана Анатоліївна.
У судове засідання, яке відкладено на 22 квітня 2018 року о 09 годині 05 хви-

лин та відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул. Луганська, буд. 30, смт Бі-
ловодськ Луганської області.

З дня опублікування оголошення, обвинувачена вважається повідомленою про 
дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Т. В. Кускова

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Попаснянський районний суд Луганської області викликає обвинувачено-

го Пачковського Миколу Анатолійовича, 27.0 .1966 року народження, заре-
єстрованого за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Миронівська, 
6/11, щодо якого здійснюється спеціальне судове провадження, у судове за-
сідання по кримінальному провадженню №423/381/17 по обвинуваченню 
Пачковського Миколи Анатолійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України, яке відбудеться 18 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв. у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею Архипенко А. В.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування ого-

лошення, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з йо-
го змістом.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового про-
вадження викликає як обвинуваченого Фірсова Івана Івановича, 26.07.1959 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Стаханов, 
вул. Бурбело, 15/21, за матеріалами кримінального провадження № 425/2611/17, 
1-кп/425/97/18, на підставі обвинувального акта відносно Фірсова І. І. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Фірсову I. І. необхідно прибути до підготовчого судового засі-
дання, яке відбудеться 19 квітня 2018 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжан-
ського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

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

Обвинуваченому Жигуліну О. В. необхідно прибути до судового засідання, яке 
відбудеться 19 квітня 2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваче-
ну Катюху Олександру Володимирівну, 26 вересня 1977 р.н. (зареєстро-
ване місце проживання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42) у судове засідання для здійснення спеціального судового про-
вадження у кримінальному провадженні № 2201605010000000113 від 
01.06.2016 (справа № 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи О. В. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 23.04.2018 року о 13.00 годині в залі судо-
вого засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володи-
мирська, 28. У разі неявки обвинуваченої Катюхи О. В. кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за її відсутності. Колегія суддів: головую-
чий суддя Коваленко П. Л., судді Ушатий І. Г., Курдюков В. М.

В провадженні Галицького районного суду м. Львова (колегія суддів 
у складі головуючого судді В. В. Стрельбицького, суддів І. Р. Волоско,  
В. Є. Радченко) знаходиться кримінальне провадження про обвинува-
чення Литовченка Олександра Леонідовича у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 25.04.2018 року о 
15.00 годині.

Попереджаємо Литовченка Олександра Леонідовича, 08.11.1976 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська обл., м. Лиси-
чанськ, вул. Красна, буд. 73, що у випадку неявки в судове засідання на 
вищевказані дату та час, справу буде розглянуто у вашу відсутність на 
підставі наявних доказів у матеріалах справи.

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

кримінальне провадження № 426/23033/17 стосовно Івакіна Юрія Володи-
мировича, 13.08.1954 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 (у редакції Закону від 08.04.2014), ч. 3 
ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст.ст. 258-3, 341 КК України. Обвинувачений Івакін Ю. В. 
зареєстрований за адресою: м. Перевальськ Луганської області.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Івакіна Юрія Володимировича в судове засідання, яке 
відбудеться 20 квітня 2018 року о 14.30 год. у залі Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя  
Скрипник C. M., судді Осіпенко Л. М., Половинка В. О.
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Чернігівська +2    +7 +13  +18 Полтавська +4    +9 +15  +20
Сумська +1    +6 +12  +17 Дніпропетровська +4    +9 +16  +21
Закарпатська +5  +10 +21  +26 Одеська +5  +10 +17  +22
Рівненська +6  +11 +18  +23 Миколаївська +6  +11 +18  +23
Львівська +6  +11 +19  +24 Херсонська +6  +11 +18  +23
Івано-Франківська +5  +10 +19  +24 Запорізька +4    +9 +16  +21
Волинська +6  +11 +18  +23 Харківська +2    +7 +13  +18
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Чернівецька +5  +10 +19  +24 Луганська +2    +7 +13  +18
Тернопільська +6  +11 +18  +23 Крим +7  +12 +18  +23
Вінницька +6  +11 +18  +23 Київ +7    +9 +19  +21
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Чисто там, де два 
місяці прибирають

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

УСІ НА СУБОТНИКИ! У Слов’янську на Донеччині, щоб при-
вести місто до ладу після зими, вирішили провести не тільки 
«чистий четвер», суботник чи місячник, а двомісячник із бла-
гоустрою. Рішенням виконкому міської ради спільним приби-
ранням тут займатимуться з 21 березня по 20 травня. За сло-
вами начальника відділу екології Слов’янської міської ради Ла-
риси Соловей, усі тутешні суб’єкти господарювання та кому-
нальні підприємства вже почали до попередньо визначені ро-
боти з облаштування території міста. Серед першочергових за-
вдань цієї загальноміської ініціативи називають інвентаризацію 
та ліквідацію стихійних звалищ відходів і сміття, яке назбира-
лося у не передбачених для цього місцях. Комунальникам під 
час проведення двомісячника рекомендують нарешті засипати 
«розкопи», що залишилися на місцях недавніх усунень аварій. 

Передбачено проведення спільними зусиллям відповідних 
робіт на вулицях і тротуарах, дитячих і спортивних майданчи-
ках, у дворах і на кладовищах. Слов’янці всерйоз займуться 
озелененням свого міста: заплановано посадити майже дві со-
тні саджанців дерев і кущів, а також троянди, які прикрашати-
муть площі, сквери й паркові алеї. Подбають у місті-курорті і 
про благоустрій усіх пляжів та місць відпочинку, а у травні про-
ведуть перевірку готовності до курортного сезону. 

Риба потребує захисту 
й у прифронтів’ї

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. Поліція Луганщини бореться з незаконним виловом 
риби під час нересту. Співробітники батальйону патрульної служ-
би поліції особливого призначення «Луганськ-1» під час проведен-
ня операції щодо недопущення та припинення незаконного вилову 
риби затримали двох чоловіків, які ловили рибу сітками завдовж-
ки 1500 метрів у другому ставку ДТЕК і серед ночі встигли витягти 
174 штуки карасів, ляща, судака та окуня загальною вагою понад 
30 кг. Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, 
матеріали передано до Державної екологічної інспекції в області 
для прийняття рішення в межах чинного законодавства.
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«Долоньки» охопили дітей переселенців
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ЗРОБИ САМ. Карина 
Манько з родиною переїхала 
до Сміли з Кадіївки Луган-
ської області. Раніше пра-
цювала у банківській сфері. 
Тут живе й чимало інших пе-
реселенців зі сходу України. 
Проблема дитячої зайнятос-
ті у цих сім’ях почала турбу-
вати батьків із самого почат-
ку перебування на Черкащи-
ні. Річ у тому, що різноманіт-
них гуртків для дітей у місті 
чимало, однак усі вони плат-
ні. Оскільки більшість приїж-
джих не може похвалитися 
великими статками, батьки-
переселенці вирішили самі 
розв’язати цю проблему. За-
лучивши гранти від громад-
ських організацій, придба-
ли різноманітний інвентар 

і створили арт-студію «До-
лоньки». 

Як розповіла Карина, тепер 
щосуботи до дитячо-юнацької 
спортивної школи «Олімп», 
де арт-студії відвели кімнату, 

на заняття приходять діти пе-
реселенців, а також місцевих 
жителів з малозабезпечених 
родин та з інвалідністю. 

Заняття складаються з двох 
частин: творчий майстре-клас 

та пісочна арт-терапія. Між 
заняттями проводять ігри чи 
зарядку. За час роботи сту-
дії провели понад 60 майстер-
класів для 200 дітей, вивчи-
ли 12 технік рукоділля. Про-
водять майстер-класи на те-
ми, яких нема у шкільній про-
грамі. Зокрема випалюють по 
дереву, виготовляють квіти з 
шовку, свічки з натурального 
воску, малюють у техніці шов-
кової акварелі. Старші діти 
допомагають молодшим. Піс-
ля заняття кожна дитина йде 
додому з готовим виробом.

Розкладати столи, вирізати 
заготовки, контролювати ро-
боту з приладами для випа-
лювання допомагають пере-
селенці-волонтери.

Недавно ініціаторів запро-
сили проводити заняття з пі-
сочної арт-терапії у місцевій 
школі-інтернаті.

У Бершаді мають найбільше видань «Кобзаря»
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

РЕКОРД. Місто Бершадь 
на Вінниччині увійшло до Кни-
ги рекордів України з фор-
мулюванням «Найбільша де-
монстрація книг, присвяче-
них життю та творчості Тара-
са Шевченка, які презентова-
ні компактно у міській загаль-
ноосвітній школі». У святко-
во вбраному фойє освітнього 
закладу твори класика укра-

їнської літератури для огля-
ду розклали у формі серця 
на столах і партах. Загаль-
на їх кількість — 801. Більша 
частина колекції — видання 
«Кобзаря».

Автор проекту — вчитель 
української мови і літератури 
Бершадської ЗОШ I—III сту-
пенів №1 Богдан Фединчук. 
Захід проведено, щоб при-
вернути увагу молоді й гро-
мадськості до генія Тараса 
Шевченка і до його головної 

книжки, відновити живу заці-
кавленість нею. 

Краяни, долучившись до 
акції, брали невмирущі тво-
ри у старовинній або сучас-
ній палітурці до рук і відчува-
ли свою причетність до відро-
дження України, об’єднання 
нації, примноживши у серці 
любов і повагу до рідної мо-
ви і культурних надбань укра-
їнського народу.

Загальна площа книжок, 
розташованих у формі серця, 

— 25 квадратних метрів. Було 
представлено 642 «Кобзарі». 
Найстаріший — 1949 року ви-
дання, найновіший — 2016-го. 
Найважчий «Кобзар» важить 
1325 грамів, а найлегший — 
125. Найбільший за розміром 
— 34 сантиметри заввишки і 28 
завширшки, а найменший — 5 
та 4 сантиметри відповідно.

В актовій залі школи прой-
шов захід, приурочений жит-
тю і творчості Тараса Шев-
ченка.

У Миколаївському зоопарку бебі бум
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ФАУНА. Початок нового 
сезону в миколаївському зо-
опарку відзначився поповне-
нням сімейств диких кішок. 
Як зауважують співробітни-
ки закладу, навесні відбувся 
справжній плямисто-смугас-
тий бебі бум. 

Миколаївський зоопарк має 
найбільшу в Україні колекцію 
представників диких кішок 
— від маленького сервала до 
триметрового амурського ти-

гра, від мешканця зони вічних 
снігів барса до пустельної ри-
сі каракала. Відвідувачі мо-
жуть побачити двійко дитин-
чат амурського тигра. Най-
більш уважні та спостережли-
ві гості помічають маля рідкіс-
ного амурського леопарда, за 
яким пильно наглядає мама 
на ім’я Єва, що сердито ши-
пить на всіх, хто зацікавиться 
її малюком. Ще одне новона-
роджене плямисте маля, яке 
поки що веде потайний спо-
сіб життя, — дитинча серва-
лів Манефи і Судана.

Кожному в арт-студії знаходиться справа до душі

Які ж милі ці пухнасті котики! Щоправда, незабаром вони стануть копіями великих і граційних батьків


