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Чужинський софт 
в’ївся надійно?
ТЕХНОЛОГІЇ.  Перехід із забороненої російської бухгалтерської 
програми 1С та інших продуктів РФ в Україні відбувається 
не так жваво, як хотілося б

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Днями минув  рік чин-
ності указу Президен-

та України №133/2017, 
яким введено в дію  рі-
шення Ради національної 
безпеки і оборони  «Про 
застосування персональ-

них спеціальних еконо-
мічних та інших обме-
жувальних заходів (санк-
цій)» щодо компаній із ро-
сійською пропискою, що 
надавали послуги з упро-
вадження та супроводу 
програмного забезпечен-
ня українським держав-
ним установам.

Як нині виконують цей 
важливий документ? Які 
складнощі? Чи й надалі 
користуються російськи-
ми бухгалтерськими про-
грамами представники на-
шого бізнесу та державних 
органів влади?

З 1 січня 2018 року у 
бюджетних установах 

та центральних органах 
влади України офіцій-
но було заборонено ко-
ристування російським 
програмним забезпечен-
ням, зокрема бухгалтер-
ськими та облікови-
ми системами «Га-
лактика», «Парус» 
та 1С. 

Президент про мову як культурне надбання й гарантію 
збереження ідентичності нації

Фінал пройде  
на належному рівні 

НАПЕРЕДОДНІ. Необхідні роботи на НСК «Олімпійський» ви-
конано на 100%, добігає кінця документальне оформлення, про-
ведено тестування всіх систем. Таким висновком завершилася 
перевірка готовності комплексу до фіналу Ліги чемпіонів міністра 
молоді та спорту Ігоря Жданова. Ремонт стадіону тривав близь-
ко чотирьох місяців. З державного бюджету спрямували 103 міль-
йони гривень. 

Мінмолодьспорту й УЄФА упродовж усього ремонту здійснюва-
ли контроль за виконанням робіт у режимі реального часу. Комп-
лекс складався із капітального ремонту даху, інформаційних ме-
реж стадіону, інженерних мереж енергозабезпечення, мереж во-
допостачання та водовідведення, налаштування системи пожежо-
гасіння, подачі електроенергії, мереж освітлення арени, електрич-
них мереж, вентиляції, гідроізоляції, благоустрою території стадіо-
ну і внутрішніх приміщень тощо.

Система відеоспостереження має 500 камер, які дають чітку кар-
тину, що дасть змогу відстежувати всі хуліганські дії та надсилати 
фотографії до Національної поліції для вжиття відповідних заходів. 

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: 

ЦИФРА ДНЯ

93 000
вакансій зафіксовано в Україні  

в січні—березні 2018 року. Це на 26,5% 
більше, ніж торік за аналогічний період

«В українській мові я бачу 
силу та єдність нашого 

народу. А єдність — 
абсолютний пріоритет 

для нас усіх в умовах війни, 
яку веде проти України 

російський агресор».

Проти кремлівського свавілля  
має стати весь світ

БРАНЦІ ВАРВАРІВ. Усіх сві-
домих громадян ошелешила 
звістка, що український режи-
сер Олег Сенцов, незаконно за-
суджений російським судом до 
20 років позбавлення волі, ого-
лосив безстрокове (читай — 
піде до кінця) голодування з 14 
травня 2018 року. Єдина умова 
його припинення — звільнення 
64 українських політв’язнів, які 
перебувають на території Росії. 
Для себе бранець цього не про-
сить, незважаючи на те, що се-
стрі написав: «Повільно і безпо-
воротно втрачаю здоров’я у ко-
лонії». 

Сестра бранця заявила, що 
голодування може не дати ре-
зультатів. Його адвокат при-
пускає, що Олега Сенцова на-
правлять на примусове психі-
атричне обстеження й засто-
сують примусове годування (в 

цьому можна не сумніватися, 
беручи до уваги багатющий не-
людський досвід каральних ор-
ганів РФ). 

Уповноважений Верховної 
Ради з прав людини Людми-
ла Денісова, стурбована до-
триманням прав українця Оле-
га Сенцова, вже звернулася до 
омбудсмена РФ Тетяни Мос-
калькової із проханням особис-
то перевірити умови утримання 
бранця. 

Міністр закордонних справ 
Павло Клімкін заявив, що не-
обхідно всім миром протисто-
яти російському свавіллю що-
до українських заручників. Він 
повідомив, що під час міністер-
ського засідання Ради Європи, 
яке сьогодні завершується в 
Данії, окремо порушуватиме те-
му бранців Кремля. «Це вже не 
про політику, а про життя і долі 

людей», — підкреслив він. І зга-
дав інших заручників, зокрема 
незаконно засудженого в Кри-
му українського активіста Во-
лодимира Балуха. 

До слова, Володимир Балух 
заявляв, що його власне голо-
дування стало проявом презир-
ства до окупаційного режиму. 

На жаль, тривожить, що за 
підсумками засідання Тристо-
ронньої контактної групи з уре-
гулювання ситуації на Донба-
сі представник України у гума-
нітарній підгрупі перший віце-
спікер Верховної Ради Ірина Ге-
ращенко заявила про брак про-
гресу в питаннях звільнення за-
ручників і пошуку зниклих без-
вісти. На її переконання, за-
для звільнення українських 
політв’язнів також необхідний 
тиск на РФ усього цивілізова-
ного світу.

Нова якість медичних послуг —  
не фантастика 

МЕТА. Упроваджуючи ре-
форму первинної медици-
ни в сільській місцевості, ми 
насамперед маємо говори-
ти про особливості України. 
А це велика кількість людей 
у сільській місцевості — 33%. 
Наприклад, у Німеччині лише 
5—7% сільського населення.

«Медичних послуг май-
же немає в сільській місце-
вості. Вони є або на районно-
му чи обласному рівнях у ви-
гляді консультацій вузькопро-
фільних спеціалістів, або у ве-
ликих містах. Наше завдан-
ня — наблизити їх до людей, 
кардинально змінити їх якість, 
зменшити кількість відвіду-
вань районних лікарень. На 
це спрямовано й ініційова-
ний Президентом Петром По-
рошенком закон, покликаний 
вирішити питання доступності 

та якості медичного обслуго-
вування в сільській місцевос-
ті», — коментує новації віце-
прем’єр-міністр — міністр ре-
гіонального розвитку, будів-
ництва та ЖКГ Геннадій Зуб-
ко.

Нині достатньо сімейних лі-
карів працюють на первинно-
му рівні. Але їхні умови й мож-
ливості не дають змоги навіть 
лікареві від Бога надати якіс-
ну медичну послугу, нагадує 
служба віце-прем’єр-міністра. 

Ініціатива Президента поля-
гає не лише в запроваджен-
ні сучасних підходів до примі-
щень і медичного обладнання, 
а й новітніх методів, телемеди-
цини, які можуть записувати 
дані, передавати їх на вторин-
ний рівень та отримувати дуже 
швидку консультацію фахових 
вузькопрофільних лікарів.

До впровадження будь-якої 
якісної послуги слід долуча-
ти всіх небайдужих і активних 
громадян, які прагнуть зміни-
ти своє майбутнє й жити в єв-
ропейській державі. «Медич-
на реформа — це не косме-
тичний точковий ремонт амбу-
латорій або ФАПів. Це карди-
нальна зміна умов проведення 
фахових консультацій лікарів, 
залучення сімейних лікарів са-
ме у сільську місцевість, ство-
рення їм належних умов робо-
ти», — наголосив урядовець.

Уже затверджено методику 
мережі медичних амбулаторій, 
де перебуватиме лікар, визна-
чено територію доступності й 
кількість людей, яких він об-
слуговуватиме і співпрацюва-
тиме із вторинним рівнем, пе-
релік обладнання, протоколи 
лікування тощо.
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ОГОЛОШЕННЯ

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Михайло-
ва Олега Віталійовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/7654/17 за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Михайлова Олега Віталійовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, що відбудеться 31 травня 
2018 року о 14.15 год.

Суддя О. М. Попова

Корольовський районний суд м. Житомир а ви-
кликає Бардашевського Віктора Володимиро-
вича та Бардашевського Олега Вікторовича як 
обвинувачених у кримінальному проваджен-
ні № 296/12587/15-к по обвинуваченню у вчинен-
ні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді По-
катілова О. Б. у підготовче судове засідання, що від-
будеться 5 червня 2018 року о 14.00 год. у примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
зал № 9 (каб. 300). 

Явка обвинувачених у судове засідання обов’яз-
кова!

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Докунін Кирило Олександро-

вич, 22.01.1975 року народження, відповідно до 
ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 
12 год. 15 хв. 16 липня 2018 року до Хмельницько-
го міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 54, каб. 411, суддя Антонюк О. В., 
тел. (0382) 67-15-64, для проведення підготовчого 
судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000011 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Квасник Ганну Василівну як обвинувачену в 
кримінальному провадженні № 296/8511/17 по об-
винуваченню у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК 
України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у 
судове засідання, що відбудеться 7 червня 2018 ро-
ку о 16.30 год. у приміщенні Корольовського район-
ного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’яз-
кова!

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає 
Кравцова Олександра Володимировича як обвину-
ваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/343/16-к за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Кравцова Олек-
сандра Володимировича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 31 травня 
2018 року о 12.00 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, 
розташований за адресою: Луганська область, м. 
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Боро-
віна Сергія Олексійовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/14/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Боровіна Сергія Олексійовича за ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що від-
будеться 31 травня 2018 року о 14.30 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Матяша 
Сергія Анатолійовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/11766/17 за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Матяша Сергія Анатолійовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, що відбудеться 31 травня 
2018 року об 11.30 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Алексан-
дрова Олександра Володимировича як обвинува-
ченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/9895/18 за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Александрова 
Олександра Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України на 30 травня 2018 року об 11.30 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Мірошника Родіо-
на Валерійовича як обвинуваченого в судове засідан-
ня по кримінальній справі № 426/16089/17-к за обвину-
вальним актом у кримінальному провадженні стосов-
но Камінського Івана Олексійовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 29 травня 2018 ро-
ку о 09.45 годині.

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

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Колодія Анатолія Миколайовича як обвинува-
ченого в судове засідання по кримінальній спра-
ві № 334/8961/16-к за обвинувальним актом у кри-
мінальному провадженні стосовно Колодія Ана-
толія Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 31 травня 2018 року о 09.00 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Аніщенка Тараса 
Анатолійовича, Одарченка Сергія Анатолійовича, Скреб-
цова Владислава Юрійовича як обвинувачених у судо-
ве засідання по кримінальній справі № 420/2149/16-к 
за обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Аніщенка Тараса Анатолійовича, Одарченка 
Сергія Анатолійовича, Скребцова Владислава Юрійови-
ча за ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 29 травня 
2018 року о 10.00 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Козлова Максима Вадимовича як обвинува-
ченого в судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/9773/18 за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Козлова Максима 
Вадимовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 30 трав-
ня 2018 року об 11.15 годині.

Суддя О. М. Попова

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримі-
нальне провадження 1кп/229/95/2018 за обвинува-
ченням Селівана Андрія Володимировича, 21.08.1977 
р.н., за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чений у справі: Селіван А.В. (останнє відоме суду міс-
це проживання: м. Макіївка, вул. Одеська, буд. 119) 
викликається на 30 травня 2018 року о 09.30 год. до 
суду, зал судових засідань № 2, для участі в підготов-
чому судовому засіданні.

Суддя В.О. Лебеженко

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримі-
нальне провадження 1кп/229/149/2018 за обвину-
ваченням Андрієнка Ігоря Альбертовича, 20.06.1970 
р.н., за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний у справі: Андрієнко І.А. (останнє відоме суду міс-
це проживання: м. Донецьк, вул. 17 Партз’їзду, буд. 
3, кв. 8) викликається на 30 травня 2018 року о 09.00 
год. до суду, зал судових засідань № 2, для участі в 
підготовчому судовому засіданні.

Суддя В.О. Лебеженко

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кри-
мінальне провадження 1кп/229/105/2018 за об-
винуваченням Шинкаря Владислава Леонідовича, 
10.05.1976 р.н., за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений у справі: Шинкарь В.Л. (останнє 
відоме суду місце проживання: м. Донецьк, вул. 50-ї 
Гвардійської Дивізії, буд. 20, кв. 55) викликається на 
30 травня 2018 року о 10.00 год. до суду, зал судо-
вих засідань № 2, для участі в підготовчому судово-
му засіданні.

Суддя В.О. Лебеженко

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримі-
нальне провадження 1кп/229/148/2018 за обвинува-
ченням Гомзяка Євгена Олеговича, 06.07.1984 р.н., 
за ознаками кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений у 
справі: Гомзяк Є.О. (останнє відоме суду місце про-
живання: м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 56, кв. 
56) викликається на 30 травня 2018 року о 08.30 год. 
до суду, зал судових засідань № 2, для участі в підго-
товчому судовому засіданні.

Суддя В.О. Лебеженко

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

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Жогу Артема 
Володимировича, 18.01.1975 р.н., як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/10028/17, 1-кп/296/333/18 у вчиненні кримінальних 
правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голову-
ванням судді Шимон Л. С. у підготовче судове засідання, що відбудеть-
ся 05.06.2018 року об 11.00 год. у приміщенні Корольовського район-
ного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
зал № 113.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова!

Артемівський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що за 
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, каб. 204, 1 червня 2018 
року о 13.00 годині відбудеться підготовче судове засідання у криміналь-
ному провадженні за обвинуваченням Малиновської Ніни Матвіївни, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни. В підготовче судове засідання викликається обвинувачена Малинов-
ська Ніна Матвіївна (зареєстрована за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, 
вул. Оборони, буд. 19, кв. 3). У разі неможливості з’явитись до суду, про-
симо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Суддя Н.М. Медінцева

Судновий білет 

на судно «Крим», бортовий 

номер УПБ 4340 з двигуном 

«Вихрь 25», власник Бабчинець-

кий Євген Георгійович, 

вважати недійсним  

у зв’язку з втратою.

Втрачений судновий білет 
на несамохідний понтон, 

бортовий номер ЛУГ-0141к, 
дата реєстрації 

20.06.2006 року, зареєстрований 
на Денисова Олександра 

Володимировича, 
вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Філіпенко Ігор Юрійович, 8.09.1963 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни Вам необхідно з’явитися 24.05.2018 о 10 год. 30 хв. до 
прокурора у кримінальному провадженні — прокурора 
другого відділу процесуального керівництва управління з 
розслідування кримінальних проваджень слідчими орга-
нів прокуратури та процесуального керівництва прокура-
тури міста Києва Дмитренка Ю. В. у кабінет № 15 за адре-
сою: м. Київ, вул. Антоновича, 114 (тел. 067-656-08-97), 
для отримання копії обвинувального акта, копії цивільно-
го позову і реєстру матеріалів досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 42017100000001587 
від 29.12.2017 за підозрою Філіпенка Ігоря Юрійовича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

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

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахму-
ті повідомляє, що розгляд апеляційної скарги про-
курора Чапланової С. Ю. на ухвалу Костянтинів-
ського міськрайонного суду Донецької області від 
20 лютого 2018 року в кримінальному проваджен-
ні, внесеному в ЄРДР № 4201842016050000000523 
за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України за обвинуваченням Рома-
нова Романа Миколайовича, 24 вересня 1968 року 
народження, який мешкає за адресою: м. Донецьк, 
вул. Столбуна, буд. 3, призначений на 29 травня 
2018 року о 14.00 годині.

Обвинуваченого Романова P. M. просимо 
з’явитися в судове засідання на зазначену дату за 
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Свобо-
ди, 10.

Суддя Д. О. Круподеря

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)  

з продажу прав вимоги АКБ «НОВИЙ»
F03GL23085 Пул кредитів менше 100 тис. грн кіль-

кістю 167 кредитів. 
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 

(аукціону)/електронного аукціону: www.prozorrо.sale. 
Умови продажу:

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/
178281/іndex.php?lang=ru

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону 05.06.2018 р. Час проведення від-
критих торгів (аукціону)/електронного аукціону: точ-
ний час початку проведення відкритих торгів (аукці-
ону)/електронного аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті: www.prozorro.sale.

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

мляє, що 21.05.2018 року о 14:20 год. в приміщенні Ві-
нницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засі-
дань № 10 відбудеться підготовче судове засідання в 
кримінальному провадженні № 42016020420000078 за 
обвинуваченням Брекуна Романа Михайловича у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України.

В судове засідання викликається  обвинувачений 
Брекун Роман Михайлович, 06.02.1977 р.н., який заре-
єстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпа-
торія, 5 авіамістечко, буд 14а, кв. 15.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді: головуючого судді Ковальчук Л.В., суддів Іванчен-
ка Я.М., Бар’яка А.С.

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

1) Сальника Сергія Павловича, 08.09.1972 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Сальник С.П. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Трипільська, буд. 1, проживає за адресою: Донецька область, м.Донецьк, просп. Партизан-
ський, буд. 66А, кв. 52) викликається на 21.05.2018 року на 10-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у роз-
гляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

2) Количева Геннадія Миколайовича, 10.05.1977 року народження, у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Количев Г.М. (зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, пр-т Маяковського, буд. 2-А, кв. 38) викликається на 08.06.2018 року на 11-00 год. до 
суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

3) Заприводи Олега Григоровича, 19.10.1975 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Запривода О.Г. (зареєстрований за адре-
сою: м. Макіївка, с. Нижня Кринка, вул. Східна, 32, проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Ліста, 36) ви-
кликається на 06.06.2018 року на 13-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, голо-
вуючий суддя Ткач Г. В.;

4) Гнатуша Дениса Юрійовича, 30.11.1981 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Гнатуша Д. Ю. (м. Донецьк, вул. Пашенної, 3) викликається на 08.06.2018 року 
на 10-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

5) Кляночкіна Олександра Володимировича, 16.08.1969 року народження, у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Кляночкін О.В. (зареєстрований за адресою: м. Бах-
мут, вул. Генерала Толбухіна, 83/30, проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 80) викликається на 
06.06.2018 року на 11-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий с уддя 
Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in 
absentia), який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

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

Оголошення 
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу права вимоги за кредитним договором 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «РЕАЛ БАНК» 
Номер лота: F69GL23228
Коротка назва лота/номер 
кредитного договору:

Право вимоги за кредитним договором  
№261213-UAH(6164/09-117)

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

Дата проведення аукціону: 18.06.2018 
Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. 

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

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

Посилання на оголошення про проведення аукціону, розміщене  
на веб-сайті Фонду 
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/55-real-bank/37348-asset- 
sell-id-168081
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ПОГОДА НА ЗАВТРА
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НA 19 ТРАВНЯ
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Рівненська +8  +13 +17  +22
Львівська +6  +11 +15  +20
Івано-Франківська +5  +10 +15  +20
Волинська +7  +12 +16  +21
Хмельницька +8  +13 +17  +22
Чернівецька +5  +10 +17  +22
Тернопільська +7  +12 +16  +21
Вінницька +7  +12 +17  +22

Oбласть Нiч День

Черкаська +7  +12 +18  +23
Кіровоградська +8  +13 +18  +23
Полтавська +8  +13 +18  +23
Дніпропетровська +10  +15 +20  +25
Одеська +12  +17 +21  +26
Миколаївська +12  +17 +22  +27
Херсонська +12  +17 +22  +27
Запорізька +12  +17 +22  +27
Харківська +11  +16 +21  +26
Донецька +12  +17 +22  +27
Луганська +12  +17 +23  +28
Крим +12  +17 +22  +27
Київ +11  +13 +20  +22

Укргiдрометцентр
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ВДЕНЬ
ВНОЧІ

18..23
8..13

22..27
12..17

18..23
8..13

22..27
12..17

17..22
8..13

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає криміналь-
не провадження № 712/1822/16-к відносно Геліконової З.В. за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження. Обвинувачена Геліконо-
ва Зоя Вікторівна, 20.06.1962 року народження, зареєстрована за 
адресою: м. Черкаси, вул. Боженка, 5, кв. 29, викликається в судо-
ве засідання, яке відбудеться 22 травня 2018 року о 12 год. 00 хв. у 
приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал № 1.

Суддя С.М. Бащенко

Патріотизм — 
це реальні справи

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ОСВІТА. В Харківській спеціалізованій школі №162 відбув-
ся фестиваль патріотичних справ школярів «Збережемо мир в 
Україні». У рамках заходу були організовані тематичні вистав-
ки оберегів і сувенірів «Діти Харкова — захисникам України», 
«Іграшка миру», «Харків’янином бути престижно», фотовис-
тавка «Дитяча усмішка — найсильніша зброя». Також відбув-
ся конкурс спецвипусків тематичних газет, присвячених Дню 
пам’яті і примирення, Дню перемоги над нацизмом у Другій сві-
товій війні та темам миру. Під час фестивалю-естафети лідери 
шкільних дитячо-юнацьких громадських організацій предста-
вили кращі учнівські проекти патріотичного спрямування, які 
покладені в основу плану спільних дій громадських організацій 
дітей та молоді, ветеранів та бійців Об’єднаних сил. 

Керівник сектору з військово-патріотичного виховання Хар-
ківської обласної громадської організації «Спілка ветеранів 
АТО» Павло Федоров повідомив, що співпраця зі школами у 
всіх районах Харкова почалася ще в 2015 році. «У нас уже є чи-
мало спільних проектів, наприклад, «Мрії про Україну», в рам-
ках якого діти пишуть вірші. Їх потім видають як книжки, пере-
дають до шкільних бібліотек. Також проводять конкурси ілю-
страцій, листівок, організовують зустрічі з ветеранами АТО. Ми 
і далі це робитимемо, тим більше що сьогодні були представле-
ні нові проекти», — розповів Павло Федоров.

Під час фестивалю його учасники підписали меморандуми 
про взаємодію між представниками Харківської міської органі-
зації учнівського самоврядування, Харківської міської організа-
ції ветеранів України та Харківської обласної організації «Спіл-
ка ветеранів АТО».

Казав пан, кожух дасть...
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

РУЙНУЄТЬСЯ ПАМ’ЯТКА. 
Ще сотню років тому біля цен-
трального входу в парк у місті 
Тальному, що на Черкащині, 
щосуботи грав оркестр. Міс-
цеві жителі приходили сюди, 
щоб повальсувати під класич-
ні мелодії біля мисливського 
замку графа Наришкіна-Шу-
валова. Нині від колишньої 
величі палацу лишилися тіль-
ки спогади.

Мисливський замок у Таль-
ному, як свідчать історич-
ні джерела, закладено ще в 
1893 році. Розкішний двопо-
верховий палац у стилі по-
пулярних на той час мислив-
ських замків епохи Відро-
дження, який збудував гол-
ландський архітектор, височів 
посеред спеціально висадже-
ного англійського парку. Го-
ловний фасад будівлі прикра-
шав графський герб.

Замок має три башти з роз-
кішним балконом. Його при-
крашає оригінальна ліпнина. 
Внутрішнє планування також 
заслуговує на окрему увагу: 
тут є велика зала, анфілада 
житлових приміщень у північ-
ній частині. У різні часи зам-
ком володіли родини графів 
Потоцького, Наришкіна, Шу-
валова. 

За радянських часів у мис-
ливському замку були розмі-
щені і школа, і будівельна ор-
ганізація, й музей хлібороб-
ства. Цікаво, що музей хлі-
боробства тут влаштували у 
зв’язку з тим, що на території 
Тального знайдено багато за-
лишків трипільської культури. 

Нині замок є частиною 
Таль нівського парку — па-
м’ят ки садово-паркового мис-
тецтва загальнодержавног о 
значення. І хоча перебуває 
він, як офіційно твердять, на 
реставрації, руйнується про-
сто на очах: у бенкетних залах 
розбиті вікна, тече дах. Без фі-
нансових вливань на ремонт, 
вважають фахівці, будівля мо-
же не пережити наступне де-
сятиліття. На реконструкцію 
палацу потрібно щонайменше 
50 мільйонів гривень. А таких 
грошей у місцевому бюджеті, 
зрозуміло, немає.

Обласна влада кілька разів 
намагалася капітально відре-

монтувати палац, але до ла-
ду його так і не довели. Лише 
недавно міська громада взя-
ла його на власний баланс. 
Тальнівська громада — це 
райцентр і шість навколишніх 
сіл. Як пояснив голова ОТГ 
Олексій Юрченко, аби відре-
монтувати пам’ятку, потрібно 
віддати близько половини бю-
джету громади. А такої мож-
ливості вона не має. Чиновни-
ки сподіваються знайти інвес-
тора, який допоміг би віднови-
ти пам’ятку архітектури, щоб 
зробити садибу туристичною 
принадою міста. 

Охоронець Костянтин Кут-
віцький за три роки, протягом 

яких вартує напівзруйнований 
мисливський палац, став кра-
єзнавцем-дослідником. Він роз-
повів кореспондентові «УК», 
що колись у палаці була підло-
га з підігрівом і працювала сис-
тема вентиляції. А під самим 
замком є глибокі підземні ту-
нелі. Чоловікові щиро шкода ці-
єї красивої благородної будівлі, 
яка поступово занепадає і гине, 
незважаючи на обіцянки влади 
зберегти її для нащадків. 

Нині влада чомусь мовчить. 
Може, чекає, що палац зовсім 
розсиплеться? Чи не дореч-
но тут згадати старе прислів’я 
«Казав пан, кожух дам, та 
слово його тепле»?

З піснями та обрядами проводжають 
на Закарпатті отари літувати

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЇ. Споряджанн я 
отар на полонину — свято, 
яким починається літній випас 
тварин у високогір’ях Карпат і 
яке має давні традиції, про-
йшло минулими вихідними 
в селищі Дубове Тячівсько-
го району на Закарпатті. Тут 
воно має свою назву: «Поло-
нинська хода». Вівчарі та інші 
трударі, причетні до тварин-
ницької галузі, керівники цьо-
го та інших районів області зі-

бралися на свято, щоб гідно 
провести доглядачів худоби 
на полонинське літування, по-
бажати їм високих надоїв мо-
лока, приростів м’яса і вовни.

У ці дні вівчарі ще випаса-
ють отари на зелених пасо-
виськах біля підніжжя верхо-
вин. А одразу по тому, як гус-
тий трав’яний килим всуціль 
укриє полонини, піднімуться у 
високогір’я, де лишатимуться 
все літо. Ще здавна вигін ху-
доби на літування проходив 
урочисто, супроводжувався 
піснями і танцями, магічними 

обрядами. Це мало очистити 
свійських тварин від усілякої 
нечисті, для чого проводили 
обряди з використанням вог-
ню, свяченої води, молитов, 
замовлянь тощо.

Весняна полонинська хода 
зібрала тисячі жителів сели-
ща і гостей. У центрі Дубового 
сформували святкову колону 
з десятків підвод, на яких си-
діли учасники дійства: фоль-
клорні колективи, троїсті му-
зики, школярі. За християн-
ським звичаєм місцеві свяще-
ники провели молебень і бла-

гословили вівчарів та їхні ота-
ри. Під закличні звуки трембіт 
колона рушила до селищного 
стадіону.

Там обрали почесного ва-
тага, яким став голова обл-
держадміністрації Геннадій 
Москаль. Після того як керів-
ник краю запалив символічну 
полонинську ватру, він про-
демонстрував неабияке вмін-
ня виготовляти сир з овечого 
молока. 

Потім на сцені почались ви-
ступи виконавців. Творчістю з 
глядачам ділилися заслуже-
ний артист України Ігор Юр-
ковський та гурт «Фанфари 
купали», співак і композитор 
Михайло Мод, творчі колек-
тиви і солісти Тячівського ра-
йону, а також Ужгородсько-
го коледжу культури та мис-
тецтв. Довкола стадіону були 
влаштовані виставки робіт на-
родних умільців — майстрів 
декоративно-прикладного та 
образотворчого мистецтва. 
Всі учасники могли скуштува-
ти та придбати знамениті си-
ри — бринзу та вурду. Пас-
тухи розповідали про вівчар-
ське ремесло та демонструва-
ли знаряддя своєї праці, для 
них влаштовували конкурси з 
професійної майстерності.

Палац уже більше не може чекати реставраторів-ремонтників

Святкова колона учасників 
«Полонинської ходи»


