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Чим корисні аграріям 
природні катаклізми

ПОСІВНА. Погода цього року приготувала нашим хліборобам 
добрий подарунок, інша річ, чи будуть вони від того у виграші
Володимир КОЛЮБАКІН, 

«Урядовий кур’єр»

Так уже у світі пове-
лося: що одним на бі-

ду, іншим — на користь. 
Та затяжна зима, що так 
довго не полишала тери-
торію України, — це ще 
дрібнички порівняно з 
тим, що діється в інших 
кінцях світу. США і Кана-

ду після тривалої посухи 
накрила друга зима, на-
багато суворіша, ніж бу-
ла в нас. Таке трапляло-
ся лише тричі за всю іс-
торію спостережень. То-
му лише 30% тамтешніх 
посівів озимої пшениці 
тепер перебувають у до-
брому стані, тоді як у нас 
майже вся перезимувала 
без втрат. І з сівбою ярих 

там запізнюються, бо ж 
не сіяти у сніг! Через хо-
лоди загинуло багато по-
сівів у Франції, а Австра-
лія й Аргентина потерпа-
ють від небувалої посухи. 

Як зауважує аналітик 
ринку зернових і олійних 
культур консалтингового 
агентства «УкрАгроКон-
салт» Олена Гесова, за-
вдяки погодному чинни-

ку спостерігається зрос-
тання світових цін не ли-
ше на пшеницю, а також 
на кукурудзу, сою то-
що. Скажімо, кукурудза 
на Чиказькій біржі подо-
рожчала вже на 8% че-
рез несприятливий про-
гноз урожаю в Ар-
гентині та невтіш-
ні перспективи що-
до врожаю у США. 

Прем’єр-міністр про наведення ладу 
з пожежною безпекою в громадських закладах

Старі запаси істотно 
зменшили імпорт 

ГАЗ. У січні — березні 2018 року Україна збільшила споживан-
ня природного газу порівняно з торішнім аналогічним періодом на 
6,7% — до 13 мільярдів кубометрів. За даними прес-служби дер-
жавної компанії-оператора газотранспортної системи «Укртранс-
газ», у березні спожито 4,3 мільярда кубів, тобто на 2,7% більше, 
ніж у лютому 2018-го, і на 44% більше, ніж у березні 2017 року.

Імпорт природного газу в першому кварталі становив 1,8 мі-
льярда кубометрів, що на 56,9% менше порівняно з аналогіч-
ним періодом минулого року. «У січні — березні 2018-го імпорт 
газу з країн Європи порівняно з I кварталом 2017 року скоро-
тився більш ніж удвічі завдяки значним запасам газу в підзем-
них сховищах, які було створено за рахунок ресурсу НАК «На-
фтогаз України» та інших клієнтів до початку опалювального 
сезону», — цитує УНІАН повідомлення компанії. 

Найбільші обсяги газу Україна імпортувала Словацьким га-
зотранспортним коридором — 1,3 мільярда кубометрів. На 
Польщу та Угорщину припало відповідно по 0,2 і 0,3 мільярда 
кубометрів газу. 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: 

ЦИФРА ДНЯ

101,1%  
становив, за даними Держстату, 

індекс споживчих цін (індекс інфляції) 
у березні 2018 року порівняно з лютим

«Всіх, хто 
перестане звертати увагу 

на вимоги поліпшити 
ситуацію з безпекою 

людей, ми змусимо навести 
лад. Я віддаю перевагу 

безпеці громадян. 
Не випробовуйте 

наші можливості».

Медреформу гальмує 
необізнаність на місцях 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

НОВАЦІЇ. Пацієнти мають 
право обирати лікарів та отри-
мувати доступні і якісні медич-
ні послуги незалежно від місця 
реєстрації. «З 1 квітня медичну 
реформу почали запроваджу-
вати на місцях, і тепер головне 
завдання місцевої влади у всій 
країні — забезпечити людям 
змогу обрати лікаря», — наго-
лосив під час селекторної на-
ради, присвяченої впроваджен-
ню медичної реформи, віце-
прем’єр-міністр Павло Розенко.

На ранок 10 квітня підписа-
но 304 тисячі декларацій, май-
же 265 тисяч громадян уже 
обрали лікаря: терапевта, пе-
діатра та сімейного. «Сьогодні 
у системі вже є 1032 заклади 
в усій Україні. У кожній області 

є міста, де громадяни вже мо-
жуть підписати декларації», 
— цитує слова Павла Розенка 
служба віце-прем’єра. 

Найбільше декларацій під-
писано в Закарпатській облас-
ті, місті Києві, Донецькій, Черні-
вецькій та Полтавській облас-
тях. Найменше — в Херсон-
ській, Черкаській, Рівненській, 
Сумській і Чернігівській.

Від керівництва профільно-
го міністерства й глав обл-
держ адміністрацій Павло 
Р озенко вимагає забезпечи-
ти ефективне впровадження 
медичної реформи на всіх рів-
нях. Ідеться про жорстку реак-
цію на саботаж змін, на ство-
рення штучних перепон для 
налагодження системи. Сюди 
можна зарахувати й необізна-
ність лікарів із новими вимога-
ми, що неприпустимо. Тож ке-

рівництву МОЗ і органам міс-
цевої влади доручено провес-
ти масштабну роз’яснювальну 
роботу щодо впровадження 
медреформи у кожній області. 

Громадян закликано пові-
домляти про проблеми, які 
виникають під час вибору лі-
каря чи підписання деклара-
ції, на урядову «гарячу лінію». 
«Особливо зараз, у перші мі-
сяці, нам дуже важливо на-
лагодити ефективний зв’язок 
із громадянами, щоб систе-
ма вчасно і в повному обся-
зі запрацювала. На урядово-
му рівні така система працює 
— на сьогодні є урядова «га-
ряча телефонна лінія». Номер 
15-45 безкоштовний. Звер-
тайтеся, якщо бачите проти-
дію системи, проблеми у за-
кладах охорони здоров’я», — 
наголосив Павло Розенко.

Уряд висуває нові вимоги 
до безпеки руху

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

МЕТА. Цьогоріч уряд надає 
безпрецедентні кошти на бу-
дівництво і ремонт доріг, фі-
нансує підвищення безпеки 
магістралей зокрема за про-
грамою «500—500—1000» і 
ставить жорстку вимогу не 
просто освоїти кошти, а підви-
щити безпеку на автошляхах. 

Поки що сумна статисти-
ка свідчить: щороку в Україні 
на дорогах гинуть не менш як 
3,5 тисячі людей, травмують-
ся близько 35 тисяч, повідо-
мляє департамент інформації 
та комунікацій з громадськіс-
тю Секретаріату КМУ. Збері-
гається тенденція, коли поліп-
шення якості дорожнього по-
лотна призводить до погір-
шення дисципліни водіїв і пе-

ревізників передусім у сег-
менті швидкісного режиму й 
перевантаження транспорту.

«Ми створили відповідну 
координаційну раду. Її завдан-

ня — напрацювати держав-
ну програму підвищення без-
пеки дорожнього руху. І по-
казники тут єдині: зменшення 
кількості ДТП й травматизму. 
Ми спрямовуємо 47 мільяр-
дів гривень на дороги, запро-
ваджуємо нові стандарти, ми 
змінили державні будівельні 
норми. Реалізується програ-
ма «500—500—1000» — там є 

і рух по колу, і острівці безпе-
ки. Майже 2,6 мільярда нада-
мо виключно на безпеку. Цьо-
го року українці мають відчу-
ти, що дороги стали безпеч-

нішими», — поставив завдан-
ня Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман під час першого за-
сідання координаційної ради з 
питань безпеки руху.

За пропозицією глави уря-
ду, додаткові урядові рішення 
з цих питань буде напрацьо-
вано найближчими тижнями 
і ухвалено на одному з най-
ближчих засідань Кабміну.
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Щороку в Україні на дорогах гинуть 
не менш як 3,5 тисячі людей, 
травмуються близько 35 тисяч.
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У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22017020000000126 (номер справи 
1-кп/243/360/2018) за обвинуваченням Попова Сер-
гія Анатолійовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає обвину-
ваченого Попова Сергія Анатолійовича, 18.02.1976 
року народження, який зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Горлівка, проспект Перемоги, 
будинок № 79, квартира № 8, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 24 квітня 2018 року о 13 го-
дині 15 хвилин у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає 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 ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22018050000000005 (номер справи 
1-кп/243/444/2018) за обвинуваченням Піддубного 
Дмитра Олеговича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає обвину-
ваченого Піддубного Дмитра Олеговича, 14.02.1994 
року народження, який проживає за адресою: Доне-
цька область, Костянтинівський район, с. Предтечи-
не, вулиця Шкільна, будинок № 7, у підготовчі судо-
ві засідання, які відбудуться: 23 квітня 2018 року о 13 
годині 15 хвилин, 15 травня 2018 року о 09 годині 00 
хвилин, 1 червня 2018 року о 09 годині 00 хвилин у 
залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає 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 ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження  
№ 227/678/17 (1-кп/227/66/2018) за обвинуваченням Ки-
ріяка Івана Миколайовича, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

9 жовтня 2017 року колегією суддів Добропільсько-
го міськрайонного суду Донецької області в складі:  
головуючого судді Мацишин Л. С., суддів Тітової Т. А., 
Тимофєєвої Г. Л., постановлено ухвалу про надання до-
зволу на затримання обвинуваченого Киріяка Івана Ми-
колайовича, 10 вересня 1974 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, з метою його при-
воду до Добропільського міськрайонного суду Доне-
цької області для участі в розгляді клопотання про за-
стосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою.

18 січня 2018 року на підставі розпорядження № 53 
від 18 січня 2018 року протоколом повторного автома-
тизованого розподілу судової справи між суддями заміне-
но суддю колегії суддів з Тимофєєвої Г. Л. на Кошлю А. О.

Обвинувачений Киріяк Іван Миколайович, 10 вересня 
1974 року народження, останнє місце реєстрації якого: 
Донецька область, м. Макіївка, м-н Зелений, буд. 57, кв. 
40, викликається на 19 квітня 2018 року о 14 год. 00 хв. 
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, 
для участі у розгляді кримінального провадження.

Повістка про виклик
В провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) перебуває 
кримінальне провадження № 12017050000000110 
(справа № 1-кп/243/121/2018) за обвинуваченням 
Корольова Максима Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Корольова Максима Юрійовича, який 
проживає за адресою: вул. Остапенка, б. 10, кв. 50, 
м. Горлівка Донецької області, у судове засідання, 
яке відбудеться 19 квітня 2018 року о 09.30 год. у за-
лі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає 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 ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (85302,  
м. Покровськ, вул. Європейська, 20) знаходиться кримінальне провадження відносно об-
винуваченого Іванчука Ігоря Івановича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 4 січня 2018 
року справу було призначено до судового розгляду на підставі обвинувального акта у 
кримінальному провадженні відносно обвинуваченого Іванчука Ігоря Івановича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке проводить-
ся в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Іванчук І. І., останнє відоме місце проживання: Донецька область,  
м. Донецьк, вулиця Червоноармійська, 30, викликається 20 квітня 2018 р. о 10 годині 00 
хвилин до суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Повістка про виклик обвинуваченої до суду
Димитровський міський суд Донецької області повідомляє, що в суд викликається обвинува-

чена Барсукова Ольга Іванівна, 25.04.1964 р.н., до Димитровського міського суду Донецької об-
ласті 20 квітня 2018 року на 13.00 год. за адресою: м. Мирноград Донецької області, вул. Цен-
тральна, 73, для участі у підготовчому судовому засіданні з розгляду кримінального проваджен-
ня за обвинуваченням Барсукової О.І. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Також суд повідомляє, що 28 березня 2018 року Димитровським міським судом Донецької 
області постановлено ухвалу про здійснення кримінального провадження за обвинуваченням 
Барсукової Ольги Іванівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України, в порядку спеціального судового провадження.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя О. А. Рибкін

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»

Номер лота: F85GL19619 - F85GL19638
Коротка назва лота/ 
номера кредитного договору:

Права вимоги за кредитними 
договорами, укладеними  
з юридичними та фізичними  
особами та договорами  
забезпечення зобов’язань.

Місце проведення аукціону: Посилання на перелік  
організаторів торгів, які  
у своїй діяльності використову-
ють створену ГО «Трансперенсі 
Інтернешнл Україна»  
електронну торгову систему: 
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 16.05.2018 р.
Час проведення аукціону: Точний час початку проведен-

ня відкритих торгів (аукціону) 
по кожному лоту вказується на 
веб-сайтах організаторів торгів: 
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

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

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/175-pat-kb-
yevrobank/36348-asset-sell-
id-164096

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (85302,  
м. Покровськ, вул. Європейська, 20) знаходиться кримінальне провадження відносно обвинува-
ченого Ісаєва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 4 грудня 2017 року 
справу було призначено до судового розгляду на підставі обвинувального акта у кримінально-
му провадженні відносно обвинуваченого Ісаєва Анатолія Анатолійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке проводиться в порядку спе-
ціального судового провадження.

Обвинувачений Ісаєв А. А., останнє відоме місце проживання: Донецька область, Мар’їнський 
р-н, с. Дачне, вул. Южна, 2, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Ясинувата, ву-
лиця Машинобудівників, буд. 13, кв. 8, викликається 23 квітня 2018 р. о 09 годині 00 хвилин до 
суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області викликає відпо-
відачку Стрелкову Броніславу Зеликівну, 03.07.1948 року народження, остан-
нє місце реєстрації: м. Коростень, вул. Кудакова, 18, кв. 3, у судове засідання, 
яке відбудеться 3 травня 2018 року об 11.30 год. за адресою: м. Коростень, 
вул. Сосновського, 38, по цивільній справі № 279/47/18 за позовом Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до Стрелкової 
Броніслави Зеликівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Явка відповідачки до суду обов’язкова. У випадку неявки відповідачки в су-
дове засідання, справа буде розглянута за її відсутністю.

Суддя В. П. Коваленко

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Фе-
ленка Володимира Вікторовича, як обвинуваченого у кримі-
нальному провадженні № 296/6989/17 по обвинуваченню у 
вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у 
судове засідання, що відбудеться 24 квітня 2018 року о 10.00 
год. у приміщенні Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 
(каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відпові-
дача Маргаряна Саша Вачагановича, останнє відоме місце проживання: 
Херсонська область, Білозерський район, с. Черешеньки, вул. Садова, 
8, у судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Акцент – Банк» до Маргаряна Саша Ва-
чагановича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського міського 
суду Херсонської області 30.04.2018 року о 09.50 годині за адресою:  
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, зал с/з №303.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде розгляну-
та в його відсутність за наявними в ній доказами.

Суддя С. І. Майдан

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бур-
лаку Олександра Максимовича, 1977 р.н., та Бурлаку Ігоря 
Максимовича, 1979 р.н., як обвинувачених у кримінальному 
провадженні № 296/1955/16-к по обвинуваченню у вчиненні 
кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
під головуванням судді Аксьонова В. Є. в судове засідання, що 
відбудеться 24 квітня 2018 року о 09 год. 30 хв. у приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинувачених в судове засідання обов’язкова.

Вважати недійсним 
судновий білет  

СБ № 023234 на плавзасіб 
«Adventure V-450» № UA-ADVV 

4503 F 004, бортовий номер 
ОДА 3216 К, зареєстрований 

у судновій книзі  
України серія СК № 145 

запис № 830  
на Костіна Олега Юрійовича, 
який проживає за адресою: 

м. Одеса, пр-т Шевченка, буд. 
8-В, кв. 69, у зв’язку з втратою.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Вакалу Максиму Анатолійовичу, 09.09.1984 
р.н., останнє відоме місце фактичного проживання та реєстра-
ції: м. Суми, вул. Газети «Правда» (Бельгійська), буд. 23, кв. 16, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, необ-
хідно з’явитися 16.04.2018р. о 10.00 год., 17.04.2018p. o 10.00 
год. та 18.04.2018р. o 10.00 год. до прокурора Сумської місце-
вої прокуратури Зражевського А. Ю. за адресою: Сумська об-
ласть, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 79, каб. 12, для отримання 
обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні спе-
ціального досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за № 12015200440004164 від 18.07.2015 за ознаками злочину, 
передбаченого ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України. 
У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик на-
стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Марасанова 
Юрія Володимировича, як обвинуваченого на 15 год. 00 хв. 17 
квітня 2018 року в справі за обвинуваченням Марасанова Юрія 
Володимировича, 19.04.1980 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 37.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя М. В. Марченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Чебукін Олександр Олександрович, 21.11.1987 р.н., документований паспортом 
громадянина України серії МР №251422, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській 
області 18.03.2008, уродженець м. Олешки (Цюрупинськ) Херсонської області, одружений, раніше 
не судимий, не обраний депутатом Рад будь-якого рівня, зареєстрований за адресою: Херсонська 
область, м. Олешки (Цюрупинськ), вул. Червоноармійська, б. 13, кв. 3, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 17 квітня 2018 року о 09 год. 30 хв. та 18 квітня 2018 
року о 09 год. 30 хв. у каб. № 22 до слідчого відділу УСБУ в Херсонській області до слідчого Шатро-
вої О. В. р.т. (0552458332) за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (Кірова), 1, для ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження № 22017230000000003 від 27.01.2017 за ст. 258-3 ч. 1 КК 
України в порядку ст. 290 КПК України.

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, викликає підозрюваного 
Кащеєва Віталія Олександровича, 12.03.1980 р.н., зареєстро-
ваного за адресою: м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, буд. 43,  
кв. 109, 16 квітня 2018 року о 09.00 год. до Національного анти-
корупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Су-
рикова, 3, каб. 439, до детектива Національного бюро Аршавіна 
Т. В. (тел.: (044)246-33-13), для допиту, як підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 52016000000000448 від 25.11.2016 
за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження № 1-кп/761/343/2018 за обвинуваченням Царьова О. А. за ч. 3 ст. 103,  
ч. 2 ст. 110 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за  
№ 2201600000000047 від 02.03.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по вищевказа-
ному кримінальному провадженню відбудеться 16.04.2018 року о 15 год. 00 хв. у приміщен-
ні Шевченківського районного 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 відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 грудня 2017 р. № 1109 
Київ

Про внесення змін  
до Порядку координації одночасного 

проведення планових перевірок (ревізій) 
контролюючими  

органами та органами державного 
фінансового контролю

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку координації одночасного проведення планових переві-

рок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 лютого 2018 р. № 193-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  
від 22 квітня 2015 р. № 389

На часткову зміну абзацу другого пункту 1 розпорядження Кабінету Міні-
стрів України від 22 квітня 2015 р. № 389 «Про утворення комісії з ліквідації 
Державної інспекції сільського господарства» затвердити головою комісії з лік-
відації Державної інспекції сільського господарства Голову Державної служби 
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Лапу Володи-
мира Івановича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 
2013 р. № 805 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 87, ст. 3218), такі зміни:

у пункті 2 слова «щокварталу контролюючими органами та органами дер-
жавного фінансового контролю» замінити словами «щороку контролюючими 
органами та щокварталу органами державного фінансового контролю»;

абзац другий пункту 3 замінити абзацами такого змісту:
«Проведення органами державного фінансового контролю перевірок, за-

планованих на I квартал наступного року, погоджується до 20 грудня поточно-
го року з відповідними контролюючими органами.

Планування органами державного фінансового контролю перевірок на II, III 
i IV квартали поточного року здійснюється з урахуванням плану-графіка доку-
ментальних планових перевірок на поточний рік, оприлюдненого на офіційно-
му веб-сайті ДФС.

Про проведення перевірок, запланованих на II, III i IV квартали поточного ро-
ку, органи державного фінансового контролю інформують відповідні контро-
люючі органи до 20 числа останнього місяця попереднього кварталу.”;

в абзаці першому пункту 5 слова «територіальний орган Міндоходів» заміни-
ти словами «контролюючий орган».
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ЗАЯВА  
про екологічні наслідки діяльності під час експлуатації 

проектованого об’єкта
Об’єкт — робочий проект «Ліквідація аварії на Лівобережному колекторі Д-3100 мм 

з об’їзною дорогою, по вул. Колекторна»
Мета проектованої діяльності — реконструкція аварійної ділянки Лівобережного ка-

налізаційного колектора діам. 3100 мм виконується шляхом його санації склопластико-
вими трубами діам. 2700 мм, забезпечити транспортування, в самопливному режимі, 
стічних вод від Правобережної частини м. Києва на БСА, виключення забруднення ґрун-
тів і підземних вод господарсько-побутовими стоками.

Засобами досягнення мети (конкретні цілі) й здійснення проектованої діяльності: 
Проектом передбачена наступна послідовність виконання робіт:

1) влаштування водознижувальної системи;
2) будівництво ствола для протягування труб;
3) санація колектора.
Врахування громадської думки — призначення Лівобережного каналізаційного ко-

лектора — забезпечення водовідведення стічних вод від Правобережної частини м. Ки-
єва. Ліквідація аварійної ситуації забезпечить нормальну роботу колектора, з урахуван-
ням існуючої та перспективної забудови.

Перелік найзначніших впливів на стан НС:
Під час проведення ремонту:
• Порушення біосистем (біогеоценозів тощо).
• Тимчасове вилучення земель.
• Виробничий шум.
• Забруднення навколишнього середовища будівельним сміттям.
• Забруднення викидами NO2, CO, SO2, С12-С19, СН4; NO; NH3; С; С20Н12 від будівель-

них машин і механізмів.
• Аварійні викиди цементного пилу та пилу від породи.
• Викиди компонентів зварювального аерозолю.
• В разі виконання при будівництві всіх проектних рішень, які обґрунтовані у відпо-

відності з діючими нормативними документами і рекомендаціями, прогноз можливості 
виникнення і розвитку небезпечних геологічних процесів вздовж траси каналізаційного 
колектора та прилеглої території, розробка у проекті заходів по їх запобіганню, суттєвих 
змін в гідрогеологічній ситуації району будівництва не очікується.

• Використання технологій і матеріалів, що мають помітний негативний вплив на на-
вколишнє середовище не передбачається.

Під час експлуатації:
• Через відсутність високочутливих до антропогенного навантаження видів тварин і 

рослин, кардинальних змін у екосистемі регіону не передбачається.
• Незначні викиди сірководню, аміаку та комплексу менш шкідливих газів.

Підсумки кількісної та якісної оцінки впливів 
з урахуванням можливих аварійних ситуацій:

Маса викидів шкідливих речовин об’єктом – у процесі реконструкції аварійної ді-
лянки Лівобережного колектора, під час підключення, прогнозуються тимчасові мак-
симальні разові викиди основних забруднювачів: сірководню Н2S – 0,000045 г/с, амі-
аку NH3 – 0,0000035 г/с.

Забруднення атмосферного повітря
Вплив проектованого об’єкта на атмосферне повітря не перевищує санітарних норм 

у приземному шарі. Забруднення території проектованого об’єкта: 0,70 ГДК.мр.Н2S, 
0.01 ГДК.мр.NН3. Вплив матиме тимчасовий характер під час переключення колектора.

Шумовий вплив
Шумовий вплив здійснюється тимчасово під час проведення будівельних робіт. При 

експлуатації колектора шумовий вплив відсутній. За проектом для захисту від шуму 
використовуються заходи: будівельні майданчики огороджуються тимчасовою огоро-
жею висотою 2 м.

Вібраційний вплив
Під час будівельних робіт санітарні норми для населення щодо віброзміщення вико-

нуються вже безпосередньо на межі будмайданчика. У складі проекту організації робіт 
передбачені стандартні противібраційні заходи. У цілому вібраційний вплив будівельних 
робіт на населення, персонал, ґрунти та конструкції несуттєвий.

Вплив ЕМП
При проведенні будівельних робіт необхідні та достатні стандартні заходи захисту 

персоналу від ЕМП. На проектованій трасі каналізаційного колектора відсутня необхід-
ність впровадження спеціальних заходів щодо захисту від ЕМП, крім тих, що передба-
чені проектом.

Вилив на геологічне середовище 
Ретроспективний, існуючий і прогнозний стан геологічного середовища за фоно-

вими та нормативними показниками в результаті реалізації проектованої діяльності не 
може змінитись.

Вплив на водне середовище
Водопостачання та каналізування тимчасових будівельних майданчиків – централі-

зоване з підключенням до існуючих міських мереж, що гарантує безпеку планованої ді-
яльності для поверхневих вод.

Вплив на ґрунти 
Вироблений ґрунт вивозиться як будівельне сміття, на звалище згідно довідки За-

мовника.
Вплив на рослинний і тваринний світ

Знесення зелених насаджень згідно акта обстеження зелених насаджень, що підля-
гають видаленню. Відповідно до п.6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників 
у населених пунктах, затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2006 р. №1045, сплата 
відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі ліквідації аварійної ситуації 
на інженерних мережах населеного пункту.

Проектом передбачено благоустрій території тимчасових будмайданчиків.
Вплив на техногенне середовище

Каналізаційний колектор забезпечить надійне відведення каналізаційних стоків з 
правобережної частини міста.

Вплив на соціальне середовище
Реконструкція аварійної ділянки Лівобережного каналізаційного колектора діам. 

3100 мм забезпечить надійне водовідведення мешканцям правобережної частини міс-
та Києва.

Вплив на історико-культурне середовище 
Даний проект на історико-культурне середовище безпосередньо не впливає.

Перелік залишкових впливів
При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм шкідливий вплив на 

навколишнє середовище під час реконструкції аварійної ділянки повністю компенсуєть-
ся по його завершенні і практично відсутній при експлуатації об’єкта.

Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності:
✓ Відповідно до наведених розрахунків характеристик можливих наслідків, відпо-

відно до таблиці 1, Ліквідація аварії на Лівобережному колекторі Д-3100 мм з об'їзною 
дорогою, по вул. Колекторна відноситься до класу наслідків (відповідальності) ССЗ 
(відповідно до вказівок таблиці 1 ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечен-
ня надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та 
основ, та ДСТУ-НБВ.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та ка-
тегорії складності об'єктів будівництва»). 

✓ Об'єкт при виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм практично не 
буде здійснювати шкідливого впливу на середовище під час реконструкції аварійної ді-
лянки колектора за рахунок оптимізації проектних рішень по його організації.

✓ Проектована діяльність обумовлює зниження екологічного ризику.
Заходи, що вжиті для інформування громадськості 

про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення
Інформування населення здійснюється по каналах місцевих теле- та радіокомпаній 

(Замовник). Врахування громадської думки не потрібно, оскільки планована діяльність 
здійснюється за вимогами ДБН 360-92** в частині обов'язкового забезпечення потреб 
населення, а існуючий колектор, що ремонтується, не зачіпляє інтереси громадськості.

Вигоди громадськості від реалізації планованої діяльності:
• забезпечення відведення стічних вод;
• підвищення якості роботи колектора;
• створення додаткових робочих місць.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА:
• ремонт та експлуатація об'єктів проектованої діяльності у відповідності з нормами 

і правилами охорони НС і вимог екобезпеки;
• публікація Заяви про наміри в ЗМІ;
• дотримання екологічних обмежень згідно ОВНС;
• впровадження захисних заходів згідно вищеподаному переліку;
• вивіз будівельного сміття;
• благоустрій території.

Виконавчий комітет Дублянської селищної ради, що знаходиться за 
адресою: 81470, Львівська область, Самбірський район, смт Дубля-
ни, вул. Січ. Стрільців, 27, оголошує конкурс з визначення виконавця 
послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Дублян-
ської селищної ради. З конкурсною документацією можна ознайомити-
ся особисто у секретаря конкурсної комісії Гаталяк Зоряни Володими-
рівни (03236) 48-433 за адресою: вул. Січ. Стрільців, 27, смт Дубляни 
Самбірського району Львівської області, або отримати поштою. Квалі-
фікаційні вимоги до учасників конкурсу: наявність матеріально-техніч-
ної бази; вартість надання послуг; досвід роботи з надання послуг з ви-
везення побутових відходів; наявність та кількість працівників відповід-
ної кваліфікації. Конкурсну пропозицію можна подати особисто або по-
штою за адресою: вул. Січ. Стрільців, 27, смт Дубляни Самбірського ра-
йону Львівської області. Кінцевий строк подання конкурсної пропозиції 
14.05.2018 р. до 12.00 год. Місце проведення конкурсу: Дублянська се-
лищна рада, вул. Січ. Стрільців, 27, смт Дубляни Самбірського району 
Львівської області, 81470. Час проведення конкурсу: 12.00 год. Харак-
теристика території, де повинні надаватися послуги:

№ з/п Населений 
пункт

Загаль-
на площа 

(га)

Загальна 
кількість 
житлових 
та нежит-

лових 
будівель

Кількість 
вулиць

Протяжність 
доріг

Кількість 
мешкан-

ців

1 смт Дубляни 532 752 25 17,570 2129

2 с. М.Озимина 84 69 2 1,1 156

3 с. В.Озимина 107 104 5 2,0 217

4 с. Залужани 107 177 6 2,2 151

5 с. Лука 173 174 8 2,4 163

6 с. Майнич 88 104 2 2,1 190

Адреса об’єкта поводження з побутовими відходами: м. Самбір, СКП 
«Об’єднане».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК» повідомляє 
Загурського (Ткачов) Дениса Костянтиновича, 04.12.1982 року наро-
дження, що Банк має право вимоги заборгованості по Кредитному до-
говору згідно якого, являється іпотекодержателем нерухомого май-
на, що є предметом договору іпотеки, яким забезпечено виконання 
зобов’язання по зазначеному кредитному договору.

Цим оголошенням вимагаємо сплатити борг за Кредитним дого-
вором, розмір якого було повідомлено направленою вам вимогою  
№ 08.306-297/96-171 від 09.01.2018 року.

Наводимо реквізити для здійснення розрахунків:
Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк», м. Київ, вул. Ковпака, 

29, ЄДРПОУ 00039019, т/р 37394130000014 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 
300023.

В порядку ст.ст. 35, 36 Закону України «Про іпотеку» попереджаємо, 
що в разі невиконання цієї вимоги протягом тридцятиденного строку 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» має намір звернути стягнення на предмет іпотеки 
в порядку передбаченому ст. 37 Закону України «Про іпотеку».

Також повідомляємо, що у випадку задоволення вимог іпотекодер-
жателя в порядку, передбаченому ст. 37 Закону України «Про іпотеку», 
вам буде прощено (анульовано) залишок непогашеної заборгованості 
за Кредитом в сумі, у зв’язку з чим, ви будете зобов’язані сплатити 18 
% податку на доходи фізичних осіб та 1,5 % військового збору з доходу 
у вигляді основної суми боргу, анульованого кредитором.

Артемівським міськрайонним судом Донецької області здійснюється спеціальне су-
дове провадження за кримінальним провадженням щодо Гнеся Романа Анатолійовича, 
Штепи Олександра Сергійовича, Полякова Євгена Олександровича, Харитоненка Анато-
лія Олександровича за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-
3 ч. 1 КК України, судовий розгляд якої відкладено на 13.00 годину 23 квітня 2018 року.

У зв’язку з цим, обвинуваченим: Гнесю Роману Анатолійовичу, Штепі Олександру 
Сергійовичу, Полякову Євгену Олександровичу, Харитоненку Анатолію Олександровичу 
необхідно з’явитись до зали судового засідання № 306 Артемівського міськрайонного 
суду Донецької області за адресою: 84500, Донецька область, місто Бахмут, вулиця Ми-
ру, 5, 23 квітня 2018 року о 13.00 годині.

Суддя О. М. Павленко

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесено-
му в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22016150000000026 від 
28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра Валерійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича в судове засі-
дання на 23 квітня 2018 року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Повістка про виклик обвинуваченого
Валуйський Віталій Андрійович, 19.01.1989 р.н., який проживає за адресою: 

Донецька область, м. Єнакієве, вул. Бардіна, б. 10, у порядку ч. 8 ст. 135 КПК Укра-
їни, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 23.04.2018 р. о 16.30 год. до 
Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (адреса розташуван-
ня: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європейська, 20; зал № 4), для участі в під-
готовчому судовому засіданні в статусі обвинуваченого в кримінальному прова-
дженні № 42016050000000856 від 23.08.2016 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. З мо-
менту опублікування повістки про виклик, обвинувачений вважається належним 
чином ознайомлений з її змістом.

Колегія суддів: Коваленко В. О., Клікунова А. С., Карабан І. О.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Димитровський міський суд Донецької області повідомляє, що в суд виклика-

ється обвинувачений Васильєв Андрій Юрійович, 17.08.1977 р.н., до Димитров-
ського міського суду Донецької області 20 квітня 2018 року на 10.00 год. за адре-
сою: м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна, 73, для участі в судовому 
засіданні з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Васильєва А. Ю. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

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

Суддя О. А. Рибкін

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник): ПрАТ «АК «Київводоканал»
Поштова і електронна адреса: вулиця Лейпцизька, 1А, Київ, 02000, e-mail: 

vodokanal.kiev.ua
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): Лівобереж-

ний колектор Д-3100 мм по вул. Колекторній в Дарницькому районі м. Києва
3. Характеристика діяльності (об’єкта): ліквідація аварії на Лівобережному колекторі 

(орієнтовно, за об’єктами – аналогами, належність до об’єктів, що становлять підвищену екологічну
Д-3100 мм з об’їзною дорогою, по вул. Колекторна. Об’єкт відноситься до переліку 

небезпеку, наявність транскордонного впливу) 
екологічно небезпечних згідно Постанови KMУ від 28.08.2013 «Про затверджен-
ня переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну не-
безпеку» (п.15 капітальний ремонт мереж водопроводу та водовідведення діа-
метром понад 1000 м). Транскордонний вплив відсутній

Технічні і технологічні дані: Проектом передбачено ліквідацію аварійної
(види та обсяги продукції, що виробляється, строк експлуатації)

ситуації на Лівобережному каналізаційному колекторі розмірами Д-3100 мм. Пе-
редбачено першочергові заходи щодо ліквідації аварійної ситуації (згідно з ак-
том огляду) та проведення реконструкції колектора шляхом його санації труба-
ми з поліефірних смол, армованих скловолокном (склопластикові труби) Д=2700 мм 
(L=3,0 м) довжиною 36 м. Заглиблення колектора 8,3 — 8,8 м. Термін експлуата-
ції 30 р. і більше

4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності: об’єкт комуналь-
ного призначення: для транспортування, в самопливному режимі, стічних вод 
від Правобережної частини м. Києва на БСА у значних обсягах (від 60 до 100% 
правобережного стоку) в залежності від режиму роботи каналізаційної насосної 
станції «Правобережна», яка в напірному режимі також подає стоки правобереж-
ної частини міста на БСА.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних: тимчасове вилучення земельної ділянки під будмайданчик

(площа земель, які вилучаються у тимчасове і постійне користування, вид користування): 
сировинних: використання місцевих матеріалів, які при виробничому контролі

(види, обсяги, місце розробки і видобування, джерела одержання)
перевіряються відповідності їх вимогам ГОСТів і стандартів, паспортів, серти-

фікатів енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): Електропостачання інвен-
тарної шафи ШІ №1 передбачається від РУ-0,4 кВ існуючої ТП22, що знаходиться

(види, обсяги, джерела) 
на території каналізаційної насосної станції «Позняки»

водних: Вода для виробничих та господарчо-побутових потреб підвозиться 
(обсяги, потрібна якість, джерела водозабезпечення)

автоцистернами.
трудових: згідно кошторису
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): доставка буд-

матеріалів та конструкцій автомобільним транспортом. Потреба в механізмах та 
будтранспорті визначається в розділі ПОБ.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: У проек-
ті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівель-
ні й територіальні обмеження згідно діючих нормативних документів.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: 
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інші вишукування виконуються 
у необхідному обсязі. Проектні рішення будуть забезпечувати виконання ДБН 
та санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні за-
ходи. Для усунення ліквідації аварії на існуючому каналізаційному колекторі по-
трібно виконати комплекс робіт у 3 етапи: невідкладні заходи, першочергові за-
ходи та відновлення дієздатності колектора; благоустрій прилеглої території 
згідно плану благоустрою.

9. Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на 
навколишнє середовище і види впливів на:

клімат і мікроклімат — відсутні джерела, які впливають на клімат та мікро-
клімат

повітряне: при експлуатації — не впливає. При капітальному ремонті – вплив 
незначний. Концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі не переви-
щують нормативів ГДК

водне: впливає в межах діючих нормативів.
ґрунти: впливає в межах діючих нормативів.
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: впливає, знесення зелених на-

саджень згідно акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видален-
ню. Відповідно до п.6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у насе-
лених пунктах, затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2006 р. №1045, спла-
та відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі ліквідації аварій-
ної ситуації на інженерних мережах населеного пункту. Після завершення буді-
вельних робіт благоустрій території будмайданчиків згідно плану благоустрою.

навколишнє соціальне середовище: впливає позитивно: забезпечити віднов-
лення роботи Лівобережного каналізаційного колектора, виключення забруд-
нення ґрунтів і підземних вод господарсько-побутовими стоками

навколишнє техногенне середовище: проектні рішення будуть відповідати бу-
дівельним вимогам і правилам.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утиліза-
ції, знешкодження чи безпечного поховання: при функціонуванні об’єкта утворю-
ються відходи – вироблений ґрунт, будівельні відходи. Проектом передбачений 
вивіз відходів зразу після їх вилучення.

11. Обсяг виконання ОВНС: в обсязі відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості: публікація в ЗМІ, надання консультацій і роз’яснень 

1 місяць з дня опублікування даної заяви в ЗМІ. Адреса Замовника — Київ, 
(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС, подачі пропозицій)

вул. Лейпцизька, 1а.

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Дубінський Сергій Миколайович, 09.08.1962 р.н., відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135, 278, 279, 290, 297-5 КПК України викликається 
разом із своїми захисниками на 10 год. 00 хв. 12 квітня 2018 року до слідчо-
го ГСУ СБУ Будника І. В. у каб. № 307 за адресою м. Київ, вул. Володимир-
ська, 33 (тел. (044) 256-95-92) для вручення письмового повідомлення про 
зміну раніше повідомленої підозри, надання доступу та ознайомлення з ма-
теріалами кримінального провадження, отримання копії обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 22018000000000112 від 02.04.2018. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на 
виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

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

кримінальне провадження № 433/947/16-к стосовно Скорбенка Дениса Микола-
йовича, 10.06.1979 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений 
Скорбенко Д. М., зареєстрований та проживає за адресою: проспект Ю. Гагаріна, 
буд. 193, кв. 103, м. Харків.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський районний суд Лу-
ганської області викликає Скорбенка Дениса Миколайовича в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 16 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин у залі 
судових засідань Марківського районного суду Луганської області за адресою:  
пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400.

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



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 61 354

Загальний тираж за квітень 324 482

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

Спільний біль Донбасу 
ФОТОВИСТАВКА. До 14 квітня в Маріуполі можна подивитися 
унікальні світлини про життя дітей на лінії розмежування

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

У Маріуполі в Центрі 
сучасного мистецтва 

і культури ім. А. Куїнджі 
відкрилася виставка фо-
тознімків «Діти на лінії зі-
ткнення», на якій презен-
тують роботи маріуполь-
ських фотографів. Ініціа-
торами цього заходу стали 
представники Міжнарод-

ного комітету Червоного 
Хреста, які постійно бува-
ють у прифронтових селах 
Приазов’я і спілкуються з 
найменшими їх жителями. 

Виставку відкрила голо-
ва делегації МКЧХ Дані-
ель Ганнот-Берт, яка по-
ділилася власними спо-
стереженнями від спілку-
вання з маленькими жи-
телями Донеччини. За сло-
вами куратора експози-
ції фотографа Євгена Но-
сенка, у кожного зі знім-
ків, які він зробив у Чер-
малику, Лебединському 
чи на контрольному пунк-

ті в’їзду і виїзду «Ново-
троїцьке», власна історія. 
Те саме можуть розпові-
сти про свою роботу у при-
фронтових селах і його ко-
леги — співавтори вистав-
ки Олександр Бережний, 
Юрій Філін, Тетяна Ши-
рас та Сергій Орлов. 

«Наша спільна робота 
має назву «Діти на лінії зі-
ткнення», а насправді це 
наш спільний біль на лінії 

зіткнення», — каже один 
із них. 

Експозицію «Діти на лі-
нії розмежування» наші 
партнери з МКЧХ прово-
дять у межах концепції 
«Доступ до освіти» та про-
грами «Безпечні школи». 
За минулі два роки цією 
програмою вдалося охо-
пити 190 шкіл вздовж 470 
кілометрів лінії розмежу-
вання: тут відремонтували 
окремі навчальні заклади, 
провели заняття для дітей 
з мінної безпеки, надава-
ли соціально-психологічну 
підтримку школярам. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4    +9 +15  +20 Черкаська +4    +9 +16  +21
Житомирська +4    +9 +17  +22 Кіровоградська +4    +9 +18  +23
Чернігівська +1    +6 +13  +18 Полтавська +3    +8 +13  +18
Сумська +1    +6 +11  +16 Дніпропетровська +4    +9 +16  +21
Закарпатська +8  +13 +17  +22 Одеська +7  +12 +16  +21
Рівненська +6  +11 +18  +23 Миколаївська +7  +12 +17  +22
Львівська +8  +13 +19  +24 Херсонська +6  +11 +17  +22
Івано-Франківська +6  +11 +20  +25 Запорізька +5  +10 +15  +20
Волинська +7  +12 +19  +24 Харківська +1   +6 +11  +16
Хмельницька +7  +12 +19  +24 Донецька +3    +8 +13  +18
Чернівецька +7  +12 +19  +24 Луганська +1    +6 +11  +16
Тернопільська +7  +12 +19  +24 Крим +7  +12 +18  +23
Вінницька +5  +10 +19  +24 Київ +6    +8 +16  +18
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Львів’ян збагатили 
виставкою Гомера Гуцульщини

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ЕКСПОЗИЦІЯ. Персональ-
на виставка робіт гуцульської 
художниці Параски Плитки-
Горицвіт відкрилася у Місті 
Лева в домі Франка. 

«Творчий доробок Парас-
ки Плитки-Горицвіт склада-
ється з картин, ікон, витина-
нок, рукописних книг. Це бу-
ла воістину унікальна люди-
на, —  каже директор Львівсь-
кого націо нального літератур-
но-меморіального музею Іва-
на Франка Богдан Тихолоз. —  
Її називають Гомером Гуцуль-
щини. Була вона не лише ху-
дожником, а й фотографом, 
письменником, народним фі-

лософом, етнографом, фоль-
клористом, діалектологом». 

Письменницький доробок 
Параски складається з 46 ве-
ликих рукописних і друкова-
них на машинці книг по 500 
сторінок кожна, а також де-
сятків маленьких книжечок з 
її ілюстраціями в саморобних 
палітурках. Вона упорядку-
вала словник гуцульської го-
вірки. Захоплювалася фото-
графією. З її світлин поста-
ють місцеві краєвиди, пор-
трети односельців, зафіксо-
вано й миті сільських буднів, 
проведення церковних обря-
дів. А ще Параска добре спі-
вала й грала на різних музич-
них інструментах, які сама ви-
готовляла. 

Унікальність Параски Плитки-Горицвіт у тому, 
що у її творчому добробку — картини, ікони, витинанки, 
рукописні книги
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Полтавців навчають 
створювати бренди

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

БІЗНЕС-ПРОЕКТИ. Молодих полтавців упродовж місяця без-
коштовно ознайомлять з основами підприємництва і створен-
ням брендів. Навчання у межах проекту «Молодь обирає бізнес. 
Створи свій бренд» триватиме з 3 квітня до 8 травня. Як повідо-
мили в обласному молодіжному центрі, який ініціював цей про-
ект, він триває вже дев’ятий рік, а створений для того, щоб по-
ліпшити ситуацію з працевлаштуванням, допомогти підприємни-
цтву і молоді працювати із власними ідеями і проектами. 

Учасники, які пройшли конкурсний добір, безкоштовно про-
йдуть навчання, познайомляться з місцевими підприємцями, 
отримають від них цінні поради. Так вони зможуть уникнути по-
милок, що найчастіше руйнують бізнес на початкових етапах. 

Навчання відбудуться у форматі тренінгів, весь курс складаєть-
ся із семи тем. Після кожного заняття учасники виконуватимуть 
домашнє завдання. Після навчання вони матимуть готові до ре-
алізації розроблені бренди та отримають відповідні сертифікати.

«Поліська рапсодія» 
запрошує

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МИСТЕЦТВО. 10 квітня у Шостці на Сумщині розпочався 
18-й фестиваль класичної та камерної музики «Поліська рап-
содія», який став культурно-мистецькою візитівкою міста. На 
шанувальників чекає розмаїта 5-денна програма, в межах якої 
відбудеться відкриття ІІІ Всеукраїнського конкурсу юних скри-
палів та віолончелістів імені Вадима Чеврова.

Конкурсну програму відкрив камерний оркестр домристів «Лик 
домер» з Києва, який вважається унікальним художнім колекти-
вом з бездоганною, вишуканою, майже рафінованою манерою ін-
тонування, що репрезентує українську домру в новому світлі. 

Найближчими днями перед городянами і гостями Шостки ви-
ступить гроно талановитих музикантів з різних куточків Укра-
їни — столиці, Харкова, Сум, а також оркестр старовинної й 
сучасної музики «Ренесанс» Сумської обласної філармонії під 
керівництвом заслуженої артистки України Людмили Стичук.

Їхнє 
дитинство 
збіглося 
з війною і 
небезпекою, 
тому й очі 
в них інші, 
й слова…
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