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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Володимир омелян:
«Ми готуємо зміни 

до нормативних 
документів,  

і територіальні 
дороги впродовж цього 

року буде передано на 
баланс областей».

Щоб винахідникам 
легше творилося

ІННОВАЦІЇ. Перший віце-прем’єр-міністр — міністр еконо-
мічного розвитку і торгівлі Степан Кубів та міністр освіти і на-
уки Лілія Гриневич підписали протокол щодо розподілу повно-
важень у сфері інновацій та домовилися про ключові напрями 
співпраці. Міносвіти зосередиться на тому, щоб створити умо-
ви для підготовки винахідників та формуватиме інноваційне се-
редовище у школах, вишах, наукових установах тощо. Мінеко-
номрозвитку створюватиме умови для комерціалізації винахо-
дів та ініціатив у реальному секторі економіки.

«Наше основне завдання — формування політики, яка по-
легшить винахідникам пошук фінансування, а також допомога 
стартапам щодо комерціалізації їхніх рішень, розвитку держав-
них і недержавних програм підтримки», — цитує слова Степа-
на Кубіва прес-служба Мінекономрозвитку.

А Лілія Гриневич повідомила, що МОН уже розпочало роботу 
над створенням Стратегії інноваційного розвитку України, до 
якої залучено понад 100 експертів: «На часі також підготовка 
необхідних змін до законодавства, насамперед проектів зако-
нів «Про підтримку інновацій» та «Про трансфер технологій».

21,3% 
працівників отримували в березні 

платню 10 тисяч гривень і більше.  
Рік тому таких було 12,6% 

ОСМИСЛЕННЯ. Роковини депортації нагадують: 
тоталітаризм треба викорінювати

ніколи не здаватися: 
чого вчить історія 
кримських татар

Міністр інфраструктури про підвищення 
відповідальності ОДА за стан автошляхів

3 6
ДОКУМЕНТИ

Після приватизації державних 
підприємств міністерства 
формуватимуть якісну політику 
в галузі регулювання, що 
поліпшить державне управління  

МЕТА

Постанова Кабінету Міністрів України  
«Про затвердження Державної цільової економічної 
програми розвитку автомобільних доріг  
загального користування державного значення  
на 2018—2022 роки»
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

оголошення

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

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу активів   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  БАНК «МЕРКУРІЙ» 

Номер лота: F19GL24078 

Коротка назва лота/номер кредитного договору: Нежитлові приміщення №1,4,5,6 в літ. «А/23-1»

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

Дата проведення аукціону: 13.06.2018 

Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається в проміжок  
часу з 09.30 год. до 10.00 год.  
Автоматичне покрокове зниження ціни лота —  
розпочинається в проміжок часу з 09.30 год.  до 
10.00 год. та завершується в проміжок часу з 16.15 
год. до 16.45 год. (загальна тривалість складає  
6 годин 45 хвилин); 
Етап подання цінових пропозицій — з 16.15 год.  
до 17.00 год. (загальна тривалість  
складає 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 про лот 
(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/ 
53-mercury/37438-asset-sell-id-169021

Краматорський міський суд Донецької області викликає 
як обвинуваченого Савенка Максима Юрійовича, 29.07.1976 
року народження (останнє відоме місце проживання — 
Донецька область, м. Донецьк, вул. Дніпродзержинська, 
16/66), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 24 
травня 2018 року, о 15-00 годині.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу. Підготовче су-
дове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

 Суддя Демидова В. К.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Ковзікову Олександру Валентиновичу, 15.08.1979 

р.н., який зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Шахтна, 26, 
кв. 2, на підставі ст.ст. 133, 135, 136 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 24 травня 2018 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 14 
год. 00 хв. до каб. №306 слідчого відділу 2 управління (з дислокаці-
єю у м.Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях, до старшого слідчого Петрова Олександра Сергійо-
вича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітекто-
ра Нільсена, буд.33, для отримання повідомлення про підозру, озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження, а також вру-
чення обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні спе-
ціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12015050000000707, за ч. 1 ст. 258-3 КК України, як підозрюва-
ного.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
Топалов Андрій Юрійович, 21.05.1974 р.н., відповідно до 

вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
прибути 23.05.2018 о 10 год. 00 хв., до старшого слідчого з 
особливо важливих справ 1-го відділу розслідувань кримі-
нальних проваджень Слідчого управління фінансових роз-
слідувань Офісу великих платників податків Державної фіс-
кальної служби майора податкової міліції Гузенка Руслана 
Володимировича за адресою: 04119, місто Київ, вулиця Дег-
тярівська, будинок 11-Г, корпус 1, кабінет 315, для вручення 
Вам письмового повідомлення про підозру у встановлено-
му кримінально-процесуальним законодавством порядку по 
кримінальному провадженню за № 42018000000000066 від 
12.01.2018, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України та проведення 
допиту в процесуальному статусі підозрюваного.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Каракай Ольга Вікторівна, 06.08.1970 року наро-
дження,  яка  мешкає за адресою: Донецька область, м. Єнакіє-
ве, вул. Берегового, буд. 3, кв. 39, Донецька область, м. Єнакі-
єве, вул. Менжинського, буд. 108, кв. 25, на підставі ст.ст. 133, 
135, 290, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 23.05.2018, 
24.05.2018 у період часу з 09.00 до 18.00 годин до кабінету  
№ 511 слідчого управління прокуратури Донецької області до 
слідчого в особливо важливих справах Шпорта Є. А., за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, 
для допиту, вручення письмового повідомлення про підозру, 
та проведення іншіх слідчих дій у кримінальному проваджен-
ні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42017050000000787  від 27.09.2017 за ст. 258-3  ч. 1 КК Укра-
їни.

Бабушкінським районним судом м. Дніпропе-
тровська у складі: головуючого судді Татарчук Л. О.,  
суддів Марущак С. Л. та Леонова А. А. здійснюється 
спеціальне судове провадження № 200/4308/17 що-
до обвинувального акта, складеного за результата-
ми спеціального досудового розслідування обставин 
кримінального провадження № 22014040000000088 
відносно Степаненка Романа Ігоровича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання по вказаному 
кримінальному провадженню призначено до розгля-
ду на 10.00 годину 29 травня 2018 року за адресою: 
м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, в яке викли-
кається Степаненко Роман Ігорович, 31.08.1984 року 
народження, зареєстрований: АР Крим, м. Феодосія, 
вул. Кримська, буд. 25, кв. 36, останні відомі адреси 
мешкання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Капі-
тана Остапенка, буд. 36, кв. 84; м. Дніпро, вул. Героїв 
Сталінграда, буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин, через які об-
винувачений не може з’явитися в судове засідання, 
він зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про не-
можливість з’явлення та про поважні причини неяв-
ки.

Після опублікування оголошення у пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Красногвардійський районний суд м. Дні-
пропетровська повідомляє, що в проваджен-
ні суду знаходиться кримінальне провадження  
№ 42014160690000022 за обвинуваченням Плот-
ницького Ігоря Венедиктовича, 24 червня 1964 ро-
ку народження, у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 258 КК України, Патрушева Андрія Олексан-
дровича, 8 грудня 1967 року народження, у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 260,  
ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, Гуреє-
ва Олександра Васильовича, 13 липня 1960 року на-
родження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3  
ст. 258 КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, 
24 червня 1964 року народження, Патрушев Андрій 
Олександрович, 8 грудня 1967 року народження та 
Гуреєв Олександр Васильович, 13 липня 1960 року 
народження, викликаються в судове засідання, яке 
відбудеться в залі судових засідань Красногвардій-
ського районного суду м. Дніпропетровська за адре-
сою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 77-Б, о 12.30 годині 25 
травня 2018 року.

Після опублікування оголошення в пресі, обвину-
вачені вважаються повідомленими про час і місце 
розгляду справи. У разі неявки Плотницького Ігоря 
Венедиктовича, Патрушева Андрія Олександровича, 
Гуреєва Олександра Васильовича справу буде роз-
глянуто за їхньої відсутності.

Суддя Д. Ю. Григоренко

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає 
в судове засідання як обвинуваченого Лихманю-
ка Олександра Миколайовича, 09.02.1982 року на-
родження, уродженця м. Умань Черкаської області, 
українця, громадянина України, зареєстрованого за 
адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Котля-
ревського, 23, кв. 69, фактично проживає за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Нижньокурганська, буд. 25, кв. 
38.

Судове засідання відбудеться 24 травня 2018 року 
о 14 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб. 236.

Суддя І. О. Мельник

Каховський міськрайонний суд Херсонської об-
ласті у зв’язку з розглядом кримінального прова-
дження за обвинуваченням Іоргова Миколи Васильо-
вича, 27.01.1981 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст. 258  
ч. 3 КК України, викликає обвинуваченого Іоргова 
Миколу Васильовича. Судове засідання відбудеться 
22 травня 2018 року о 10.00 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул. 
Мелітопольська, 172, каб. № 27. У разі неявки в судо-
ве засідання відповідача слухання справи відбудеть-
ся за його відсутності.

Суддя Г. В. Подіновська

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинуваченого Барченка Рома-
на Андрійовича, 29.08.1982 року народження, уро-
дженця с. Велика Яблунівка Смілянського району 
Черкаської обл., зареєстрований: с. Велика Яблунів-
ка, вул. Першотравнева, буд. 66 Смілянського району 
Черкаської обл., фактично проживає за адресою: с. 
Велика Яблунівка, вул. Першотравнева, буд. 66 Смі-
лянського району Черкаської обл.

Судове засідання відбудеться 24 травня 2018 року 
о 12 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб. 231.

Суддя В. Л. Калашник

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинуваченого Шушунова Ві-
ктора Павловича, 30.07.1968 року народження, уро-
дженця смт Цибулів Монастирищенського району 
Черкаської обл., зареєстрований: смт Цибулів, вул. 
Бурди, буд. 80 Монастирищенського району Чер-
каської обл., фактично проживає за адресою: вул. 
Куйбишева, буд. 227, кв. 43, м. Донецьк.

Судове засідання відбудеться 30 травня 2018 року 
о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб. 231.

Суддя В. Л. Калашник

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Моісеєнко Тетяни Іллівни, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання викликається Моісеєнко Тетяна Іллівна, 06.03.1953 р.н., об-
винувачена у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 6 червня 2018 року о 10.00 год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.

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

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Лісовської Ва-
лентини Володимирівни, 27.12.1949 р.н., обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання викликається Лісовська Валентина Володимирівна, 27.12.1949 року наро-
дження, обвинувачена у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 6 
червня 2018 року о 09.00 год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, 
каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове 
засідання як обвинуваченого Фурмана Олега Олександро-
вича, 23.02.1972 року народження, уродженця с. Заліське 
Тальнівського району Черкаської області, зареєстрованого 
за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. 
Айвазовського, 23.

Судове засідання відбудеться 24 травня 2018 року о 14 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. 
Гоголя, 316, каб. 236.

Суддя І. О. Мельник

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/520/2018 за обвинуваченням Куртлушаєва 
Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно з Єдиним державним ре-
єстром досудових розслідувань за № 42016000000002761 від 07.10.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання по 
вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 07.06.2018 року об 
11 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адре-
сою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 614.

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

Суддя В. М. Циктіч

Ліквідатором ПВНЗ «Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій 
і управління» (код ЄДРПОУ 13951369) — арбітражним керуючим Бондаренко В.А., що 
діє на підставі ухвали господарського суду Полтавської області від 04.09.2017 по справі 
№917/761/16, відповідно до п. 6 ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його банкрутом», оголошується конкурс з визначення орга-
нізатора аукціону з продажу майна ПВНЗ «Кременчуцький університет економіки, інфор-
маційних технологій і управління». Обов’язкові вимоги до учасників конкурсу: досвід про-
ведення аукціонів, але не менш як три роки, наявність технічних можливостей.

Письмові пропозиції від торгуючих організацій приймаються протягом 15 днів з дня пу-
блікації на адресу ліквідатора ПВНЗ «Кременчуцький університет економіки, інформацій-
них технологій і управління» Бондаренко В. А.: 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 
буд. 6, к. 10.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотниць-
кого Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України в судове засідан-
ня, яке відбудеться 23 травня 2018 року о 15 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за адресою:  
Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60) повідо-
мляє Котляревського Михайла Григоровича, 19 липня 1976 року народження, зареєстро-
ваного за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт Лазурне, вул. Шевчен-
ка, 37, по кримінальному провадженню № 12014230000000681 за фактом скоєння Кот-
ляревським Михайлом Григоровичем кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 368 ч. 5 КК України, як обвинуваченого, що 25 травня 2018 року о 10.00 год., 1 черв-
ня 2018 року о 10.00 год., 8 червня 2018 року о 13.00 год., 15 червня 2018 року о 13.00 
год. відбудеться спеціальний судовий розгляд у складі колегії суддів: головуючої судді  
Матвєєвої Н. В., суддів Ведяшкіної Ю. В., Чирського Г. М., в якому ваша участь 
обов’язкова, ухилення від явки на виклик суду (неприбуття на виклик без поважної при-
чини більш як два рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є під-
ставою для здійснення спеціального судового провадження.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Апеляційний суд міста Києва викликає обвинувачену Толпиго Валентину Іванів-

ну, 1 січня 1952 року народження (останнє відоме місце проживання: м. Сімфе-
рополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11), для участі в апеляційному розгляді кри-
мінального провадження №42016000000002847 за обвинуваченням Толпиго Ва-
лентини Іванівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, за апеляційною скаргою прокурора відділу Генеральної проку-
ратури України Василенка С.М. на ухвалу Деснянського районного суду м. Києва 
від 23 березня 2018 року стосовно Толпиго В. І., у судове засідання, яке відбудеть-
ся 24 травня 2018 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. 
Солом’янська, 2-а (тел. 284-15-77). Головуючий суддя Мельник В. В.

Наслідки неприбуття за викликом суду обвинуваченої передбачені ст.ст.139, 
323 КПК України, поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбаче-
ні ст. 138 КПК України.

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвинува-
ченого Новікова Олексія Івановича, 24.09.1985 року народження, 
проживаючого за адресою: с. Труженка Володарського району 
Донецької області, у судові засідання, які відбудуться 23.05.2018 
року об 11.15 год., 26.06.2018 року о 13.15 год., 10.07.2018 року 
о 14.45 год., 24.07.2018 року о 13.45 год., 04.09.2018 року о 14.45 
год., 24.09.2018 року о 14.45 год., 18.10.2018 року о 14.15 год., 
у залі судових засідань №401, вул. Велика Перспективна, 40, м. 
Кропивницький, у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Новікова О. І. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Новікова Олексія Івановича на вказані 
судові засідання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до 
суду просимо повідомити причини неможливості прибуття на су-
дові засідання.

Суддя С. М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвинуваченого 
Борисова Андрія Олександровича, 27.11.1984 року народження, про-
живаючого за адресою: проспект Будівельників, 54, кв. 19, м. Маріу-
поль Донецької області, у судові засідання, які відбудуться 23.05.2018 
року об 11.15 год., 26.06.2018 року о 13.15 год., 10.07.2018 року о 
14.45 год., 24.07.2018 року о 13.45 год., 04.09.2018 року о 14.45 год., 
24.09.2018 року о 14.45 год., 18.10.2018 року о 14.15 год., у залі су-
дових засідань №401, вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивниць-
кий, у кримінальному провадженні за обвинуваченням Борисова А. О. 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 122,  
ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Борисова Андрія Олександровича на вказа-
ні судові засідання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до су-
ду просимо повідомити причини неможливості прибуття на судові за-
сідання.

Суддя С. М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвину-
ваченого Кіма Станіслава Федоровича, 23.05.1966 року наро-
дження, проживаючого за адресою: вул. Хвойна, 60-а, м. Дні-
про, у судові засідання, які відбудуться 23.05.2018 року об 
11.15 год., 26.06.2018 року о 13.15 год., 10.07.2018 року о 14.45 
год., 24.07.2018 року о 13.45 год., 04.09.2018 року о 14.45 год., 
24.09.2018 року о 14.45 год., 18.10.2018 року о 14.15 год., у за-
лі судових засідань №401, вул. Велика Перспективна, 40, м. Кро-
пивницький, у кримінальному провадженні за обвинуваченням 
Кіма С. Ф. у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Кіма Станіслава Федоровича на вказа-
ні судові засідання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися 
до суду просимо повідомити причини неможливості прибуття на 
судові засідання.

Суддя С. М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвину-
ваченого Біркова Івана Олеговича, 02.11.1979 року народжен-
ня, проживаючого за адресою: вул. Краснополянська, 5, м. До-
нецьк, у судові засідання, які відбудуться 23.05.2018 року об 
11.15 год., 26.06.2018 року о 13.15 год., 10.07.2018 року о 14.45 
год., 24.07.2018 року о 13.45 год., 04.09.2018 року о 14.45 год., 
24.09.2018 року о 14.45 год., 18.10.2018 року о 14.15 год., у за-
лі судових засідань №401, вул. Велика Перспективна, 40, м. Кро-
пивницький, у кримінальному провадженні за обвинуваченням 
Біркова І. О. у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Біркова Івана Олеговича на вказані су-
дові засідання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до су-
ду просимо повідомити причини неможливості прибуття на су-
дові засідання.

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

Житомирський окружний адміністративний суд викликає в судове засідання як 3-х осіб: Алек-
сієнко Ольга Сафронівна, Бахур Галина Миколаївна, Бахур Ніна Миколаївна, Бахур Олексій Мико-
лайович, Бахур Петро Миколайович, Бутрик Петро Васильович, Вдовиченко Лідія Степанівна, Вдо-
виченко Олександр Володимирович, Галич Віра Іванівна, Гаращук Василь Іванович, Гаращук Оль-
га Володимирівна, Гринчук Анатолій Володимирович, Гринчук Ванда Петрівна, Гринчук Рита Во-
лодимирівна, Гринчук Надія Арсентіївна, Дудар Віктор Володимирович, Дудар Людмила Андріїв-
на, Дудар Раїса Миколаївна, Бахур Таміла Борисівна, Беляк Володимир Олександрович, Малярчук 
Марія Сергіївна, Якимчук Євгенія Миколаївна, Будніченко Алла Володимирівна, Кулік Ольга Мико-
лаївна, Лайчук Ігор Сергійович, Будніченко Віктор Миколайович, Бахур Павлина Миколаївна, Буд-
ніченко Галина Антонівна, Будніченко Любов Іванівна, Демчук Василь Антонович, Ілліч-Токовчук 
Андрій Георгійович, Крижова Лідія Петрівна, Мартинюк Сергій Вікторович, Нетрибійчук Людми-
ла Петрівна, Прокопчук Галина Олександрівна, Рихтер Іван Францович, Сівченко Микола Васильо-
вич, Сівченко Ольга Миколаївна, Тичина Полінард Володимирович, Тичина Надія Володимирівна, 
Штеннікова Євгенія Василівна, Малярчук Микола Миколайович, Янович Вероніка Йосипівна, Кри-
жова Євгенія Яківна, Хотянець Анатолій Борисович, Мельниченко Юрій Миколайович, Хотянець 
Людмила Іванівна, Лайчук Олександр Сергійович, Якимчук Ірина Олександрівна, Котюк Валенти-
на Степанівна, Циберт Олександр Михайлович, Рихтер Раїса Олександрівна, Куліш Ксенія Олек-
сандрівна, Козачок Василь Зіновійович, Токовчук Антоніна Павлівна, Малярчук Петро Петрович, 
Черниш Євгенія Прокопівна, Сівченко Павліна Федорівна, Кучер Віра Гнатівна, Михайленко Лари-
са Валеріївна, Кулік Микола Олександрович, Нестрибійчук Юрій Олександрович, Ковтуненко Віра 
Миколаївна, Січкарчук Володимир Васильович, Пасічник Петро Михайлович, Пантус Віра Іванів-
на, Микитенко Лідія Трохимівна, Малярчук Петро Олександрович, Кулєш Ольга Василівна, Ковту-
ненко Надія Іванівна, Крижова Лідія Григорівна, Корзун Валентина Миколаївна, Корзун Анатолій 
Людвігович, Колеснікова Тетяна Василівна, Ковальчук Володимир Володимирович, Зосім Павли-
на Василівна, Забродський Василь Віталійович, Дурицький Володимир Михайлович, Бахур Василь 
Андрійович, Яковенко Євгенія Степанівна, Крижов Віталій Іванович, Топало Валерій Прокопович, 
Бахур Тетяна Іванівна, Оснадчук Неля Олександрівна, Бахур Ольга Яківна, Бахур Євгенія Володи-
мирівна, Ковтуненко Володимир Олександрович, Будзінська Людмила Володимирівна, Білошиць-
ка Марія Іванівна, Бахур Петро Миколайович, Бахур Микола Михайлович, Якимчук Марія Йоси-
півна, Ковальчук Ольга Іванівна, Гаращук Віра Павлівна, Малярчук Марія Василівна, Герасимен-
ко Галина Олегівна, Куліш Євгенія Іванівна, Крайденець Федор Якович, по адміністративній спра-
ві №806/114/17 за позовом Приватного підприємства «ВВ «Агро» до Хорошівської районної дер-
жавної адміністрації Житомирської області, третя особа — Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ГРІН ЛЕНД.СЛАВУТА», Відділ Держгеокадастру у Володарсько-Волинському районі Жито-
мирської області, про визнання протиправними та скасування рішень.

Справа до розгляду в судовому засіданні призначена на 29 травня 2018 року о 10.00 год. за 
адресою: вул. Мала Бердичівська, 17, м. Житомир, 10014, суддя Липа В. А.

З опублікуванням цього оголошення, 3-ті особи по справі вважаються належним чином повідо-
мленими про час, день та місце проведення судового засідання.

Заява про наміри планованої діяльності
Згідно зі ст. 11 Закону України «Про екологічну експертизу», Пу-

блічне акціонерне товариство «Київгаз» (місцезнаходження: м. Київ,  
вул. М. Бойчука, буд. 4-б, код ЄДРПОУ 03346331, проводить консульта-
ції з громадськістю по питанню оцінки впливів планованої діяльності на 
навколишнє середовище по об’єкту «Реконструкція газопроводу серед-
нього тиску від вул. Ентузіастів до вул. Плеханова (мостовий перехід Ру-
санівського каналу)».

Проектом передбачається реконструкція частини газопроводу серед-
нього тиску Ду500мм за адресою: мостовий перехід Русанівського кана-
лу від вул. Ентузіастів до вул. Плеханова, м. Київ, для запобігання аварій-
ним ситуаціям та забезпечення надійної та безперебійної системи газо-
постачання м. Києва. Газопровід через Русанівський канал передбачаєть-
ся виконати підводним та прокласти двома нитками (робоча та резерв-
на). Виконати влаштування дволючних колодязів для встановлення за-
пірної арматури � 200 мм.

Проектні роботи виконує проектна організація ТОВ «БУДІДЕЯ», код 
ЄДРПОУ 33911398.

В період проведення будівельно-монтажних робіт певне забруднення 
атмосфери буде пов'язане з експлуатацією автомобільної та будівель-
ної техніки (викиди відпрацьованих газів від двигунів), проведенням зва-
рювальних та лакофарбових робіт (викиди забруднюючих речовин на ді-
лянках проведення робіт). У період експлуатації відсутні шкідливі вики-
ди, що перевищують гранично допустимі концентрації.

Після закінчення будівельно-монтажних робіт проектом передбачено 
проведення благоустрою території.

Тверді побутові відходи і відходи будівництва та експлуатації розмі-
щуються на полігонах ТПВ або передаються іншим підприємствам для їх 
використання, переробки і знешкодження, згідно укладених договорів.

При виконанні будівельно-монтажних робіт передбачається здійснен-
ня всіх природоохоронних заходів.

Роботи по будівництву запроектованого об'єкта будуть проведені про-
тягом 2018 року.

Письмові зауваження, пропозиції та рекомендації щодо проведення 
«Реконструкція газопроводу середнього тиску від вул. Ентузіастів до вул. 
Плеханова (мостовий перехід Русанівського каналу)» просимо надсила-
ти в місячний строк за адресою: 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, буд. 4-б, 
e-mail: press@kievgaz.com.

Прокуратурою Автономної Республі-
ки Крим здійснюється досудове розслі-
дування у кримінальному провадженні 
№42016010000000278 від 09.12.2016 за 
підозрою Сидоренка Олександра Івано-
вича, 22.06.1961 р.н., у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
(державна зрада).

У межах вищезазначеного криміналь-
ного провадження стосовно вказаної осо-
би зібрано достатньо доказів для зміни 
раніше повідомленої підозри, у зв’язку 
із викладеним на виконання положень  
ст. 297-5 КПК України пропоную підозрю-
ваному Сидоренку Олександру Іванови-
чу прибути разом із своїм захисником до 
прокуратури Автономної Республіки Крим 
(м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 
22.05.2018 р. (з 09.00 до 18.00 год.), для 
проведення вказаної процесуальної дії, а 
саме: до слідчого у кримінальному прова-
дженні Лугового Т. В.

Голосіївський районний суд м. Києва 
викликає Руденко Олену Дмитрівну, яка 
проживає в м. Києві по проспекту 40-річ-
чя Жовтня, 114, корп. 1, кв. 95, як відпові-
дачку в судове засідання по справі за по-
зовом Тякіної Вікторії Миколаївни до Ру-
денко Олени Дмитрівни, третя особа: Дру-
га Київська державна нотаріальна конто-
ра, про визнання права власності в по-
рядку спадкування за заповітом, яке від-
будеться в приміщенні суду за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
буд. 3-а, каб. № 5, на 25.06.2018 року о 
14.00 год.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без ва-
шої участі.

Суддя С. В. Ладиченко

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В провадженні Лисичанського міського суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне прова-
дження № 522/7276/17, внесене до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань № 22017160000000057 
від 10.03.2017 року стосовно Петрака Ярослава Ярос-
лавовича, 16.01.1991 року народження, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-3 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому  
ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Петрак Ярослав Ярославович 
мешкає за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаут-
ська, буд. 7, кв. 15.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України, Лиси-
чанський міський суд Луганської області викликає 
Петрака Ярослава Ярославовича в судовий розгляд, 
який здійснюється в порядку спеціального судового 
провадження та відбудеться 30 травня 2018 року о 
15 годині 00 хвилин у залі судових засідань Лиси-
чанського міського суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегі-
єю суддів у складі головуючого судді Березіна А. Г., 
суддів Старікової М. М., Шевченко О. В.

Повістка про виклик обвинувачених в підготовче 
судове засідання, по якому здійснювалося спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачені Романенко Олексій Борисович, об-

винувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1,  
ст. 185, ч. 4, ст. 187 КК України, Іванюк Андрій Ми-
колайович, обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого п.п 6, 12 ч. 2 
ст. 115 ч. 4, ст. 187 КК України, відповідно до вимог  
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в судо-
ве засідання в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться 31 травня 2018 р. об 11 го-
дині 00 хвилин у приміщенні Біловодського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі 
в судовому засіданні як обвинувачені.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районно-

го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22017130000000275 від 04.12.2017 року за обви-
нуваченням Васькіної Антоніни Львівни у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В. Б. викликає обвинуваче-
ну Васькіну Антоніну Львівну, 18.05.1955 р.н., яка за-
реєстрована за адресою: Луганська область, Ново-
айдарський район, м. Щастя, кв-л Енергетиків, буд. 
19, кв. 14, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 29.05.2018 року о 09.00 год. у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, 
вул. Миру, буд. 38.

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

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районно-

го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22017130000000274 від 04.12.2017 року за обви-
нуваченням Гребенюка Андрія Валерійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В. Б. викликає обвинувачено-
го Гребенюка Андрія Валерійовича, 05.06.1979 р.н., 
який зареєстрований за адресою: Луганська область, 
Новоайдарський район, м. Щастя, вул. Центральна 
(колишня назва Радянська), буд. 5, кв. 4, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 30.05.2018 року 
о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

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

ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39962778), повідомляє про припинення То-

вариства шляхом його ліквідації згідно з протоколом № 02-2018 від 11.05.2018. Лікві-

датором призначено Гелашвілі Олену Олександрівну. Вимоги кредиторів приймаються 

протягом двох місяців з дня публікації за адресою діяльності ліквідатора: 51925, Украї-

на, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, тупик Прохідний, буд. 8, офіс 7А.

Згідно з протоколом № 14-05/2018 Загальних зборів учасників НВФ «Стромкомп-

лект» у формі ТОВ від 14.05.2018 р. прийнято рішення щодо припинення Науково-ви-
робничої фірми «Стромкомплект» у формі ТОВ (49000, м. Дніпро, вул. Глінки, буд. 7, 

код ЄДПРОУ 04946783), шляхом його ліквідації у добровільному порядку. Головою лік-

відаційної комісії призначено Донченка Максима Андрійовича. Заяви кредиторів при-

ймаються протягом двох місяців від дня публікації даного оголошення.

Втрачений судновий білет 

на судно «КИВ-0501-К», 

виданий на ім’я 

Редін Валерій Борисович, 

вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинувачених в підготовче 
судове засідання, по якому здійснювалося спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачені Шкрібець Вадим Павлович, 19.04.1990 року 

народження, Ґедзь Василь Володимирович, 01.05.1989 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст.ст. 187 ч. 4, 115 ч. 2 п.п. 6, 12 КК України, 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ються в судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження, яке відбудеться 30 травня 2018 об 11 годині 
30 хвилин у приміщенні Біловодського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачені.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду пе-
редбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 
139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 29 березня 2018 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22014130000000418 за обвинуваченням Палянич-
ки Олександра Вікторовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 263 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Паля-
ничка Олександр Вікторович у підготовче судове за-
сідання, яке призначено на 11 годину 30 хвилин 31 
травня 2018 року та відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце слу-
хання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Повістка про виклик обвинуваченого в судове 
засідання, по якому здійснювалося спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачений Іорганський Григорій Петро-

вич, 28.09.1981 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 258-3  
ч. 1 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання в по-
рядку спеціального судового провадження, яке від-
будеться 31 травня 2018 року об 11 годині 30 хвилин 
у приміщенні Біловодського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому 
засіданні 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 Т. В. Кускова

Обвинувачений Сухачов Андрій Валерійович, 
06.07.1976 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 109 ч. 1,  
ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження, яке відбудеться 31 травня 2018 року о 
13 годині 00 хвилин у приміщенні Біловодського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: вул. Лу-
ганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для 
участі в судовому засіданні 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 Т. В. Кускова

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 18 квітня 
2018 року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за № 22017130000000160 
відносно Захарової Людмили Миколаївни у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Захарова Людмила Миколаївна в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 31 травня 2018 року о 15 го-
дині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

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

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,  
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Макушенко Роман Володимирович, 29.05.1981 року на-
родження, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається 
в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке від-
будеться 29 травня 2018 р. о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвинува-
чений.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.

Суддя Т. В. Кускова

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, 2А, 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 25 травня 2018 року о 09 год. 20 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
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +8  +13 +16  +21
Житомирська +8 + 13 +16  +21
Чернігівська +8  +13 +16  +21
Сумська +8  +13 +15  +20
Закарпатська +7  +12 +18  +23
Рівненська +7  +12 +16  +21
Львівська +6  +11 +16  +21
Івано-Франківська +7  +12 +14  +19
Волинська +6  +11 +16  +21
Хмельницька +8  +13 +16  +21
Чернівецька +7  +12 +15  +20
Тернопільська +7  +12 +16  +21
Вінницька +8  +13 +16  +21

Oбласть Нiч День

Черкаська +8  +13 +16  +21
Кіровоградська +9  +14 +17  +22
Полтавська +9  +14 +17  +22
Дніпропетровська +10  +15 +19  +24
Одеська +11  +16 +21  +26
Миколаївська +10  +15 +20  +25
Херсонська +12  +17 +20  +25
Запорізька +11  +16 +20  +25
Харківська +10  +15 +20  +25
Донецька +11  +16 +20  +25
Луганська +10  +15 +20  +25
Крим +10  +15 +19  +24
Київ +10  +12 +18  +20

Укргiдрометцентр

ОГОлОшеННя

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

16..21
8..13

20..25
10..15

17..22
9..14

20..25
11..16

16..21
7..12

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні спеціального досудового розслідування. 

Сагун Олексій Іванович, 17.09.1977 р.н., відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам необхідно 
з’явитися 24.05.2018 р. о 15 год. 00 хв. до ст. слідчого в ОВС СВ  
УСБУ в Одеській області Васильченко В.О., за адресою: м. Оде-
са, вул. Єврейська, 43, каб. № 14, р.т. (048)7792505, для озна-
йомлення з матеріалами спеціального досудового розслідування  
№ 22017160000000070 від 06.04.2018 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Не чужа молитва
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТАЙМО! Викладачі та студенти Черкаського націо
нального університету імені Богдана Хмельницького вшану
вали пам’ять депортованих кримських татар. До роковин де
портації в університеті провели конкурс студентських есе, пе
реможців якого нагородив відомий український режисер крим
ськотатарського походження Ахтем Сеїтаблаєв. Сталося це 
під час презентації та перегляду його стрічки «Чужа молит
ва», який зібрав повний зал глядачів у черкаському кінотеа
трі «Україна».

Представляючи черкащанам свій фільм, до якого молодь ви
явила неабиякий інтерес, режисер Ахтем Cеїтаблаєв заува
жив, що картина непроста, вона розповідає про те, як важли
во відчувати чужий біль, і наголосив, що чужих дітей не буває. 
Фільм насамперед про те, як серед звірячої жорстокості, що хо
лодить серця льодяним подихом, можна знайти сили для мило
сердя, надії і допомоги ближньому. 

Головна сюжетна лінія — справжня історія кримської та
тарки Саїде Аріфової, яка в 1940х роках врятувала 88 єв
рейських дітей спершу від нацистів, а потім — від НКВС. 
Студентам особливо цікаво було розпитати режисера про 
подробиці зйомок, головну героїню, яку зіграла 23річна ки
янка Лілія Яценко. Вихованці Черкаського національного універ
ситету вже не перший рік пишуть есе до роковин депортації крим
ських татар. Багато творів присвячено історії Криму, історії та куль
турі кримськотатарського народу. Нинішнього року до участі в кон
курсі долучилися не лише магістри, а й студенти молодших кур
сів. Перемогли в конкурсі есе студент 4 курсу ННІ історії і філософії 
Ярослав Бондарчук, студентка 1 курсу ННІ історії і філософії Яна 
Ляшенко та студент 1 курсу ННІ української філології та соціальних 
комунікацій Артем Новіков.

Розмовляти мовою гідності — це модно
Володимир ЗАЇКА, 
 «Урядовий кур’єр» 

(фото автора)

Днями у театрі імені Іва
на Франка відбулось наго

родження школярів, студентів 
та вчителів — преміантів ХVІІІ 
Міжнародного конкурсу з укра
їнської мови імені Петра Яцика.

Цей конкурс проводиться що
року та  існує виключно завдя
ки українцяммеценатам з Укра
їни та зза кордону. Підтримав 
цей конкурс цього року й Пре
зидент України та чимало по
літиків. Адже він популяризує 
українську мову, робить її мод
ною, і сприяє тому, аби мову 
вчили, любили та шанували. Бо, 
як слушно зауважила Ліна Кос
тенко, «нації вмирають не від ін
фаркту, спочатку їм відбирає 
мову». Під час вручення премій 
український поет і видавець Іван 
Малкович наголосив на важли
вості таких конкурсів та особис

тості засновника конкурсу Пе
тра Яцика, українця із Канади, 
який з простого будівельника 
виріс до будівничого Української 
держави. «Він допомагав бага
тьом українцям і давав стипендії 
сотням дітей з України, аби во
ни навчались у Кембріджі, Ок
сфорді, американських і канад
ських університетах та зміцню
вали Україну», нагадав він.

Багаторічний меценат кон
курсу Іван Крулько зауважив: 
«Сьогодні вкрай важливо гово
рити мовою гідності, а не мовою 
окупанта, і не піддаватись на пе
реконання, що російська — це 
«зручно». Бо це «зручно» зараз 
нам дуже дорого коштує», до
давши, що саме конкурсанти є 
тими форпостами від окупанта 
по всій Україні. Український поет 
Дмитро Павличко, який стояв у 
витоків створення конкурсу, по
ділився з конкурсантами своїми 
новими віршами про мову та за

кликав їх українізувати Україну, 
бо «ми, як нація, починаємось 
з мови» і «не має бути так, що 
українці повертаються на україн
ську як соняхи на світло».

Поділилась своїми вражен
нями від конкурсу і преміант
ка конкурсу Яцика, студентка 4 
курсу Прикарпатського універ
ситету імені Василя Стефаника 
Ірина Бородайко: вважаю, цей 
конкурс дуже важливим. Беру у 
ньому участь уже втретє. Почи
нала зі школи з заохочувальної 
премії. У 2014му виборола пер
ше місце, у цьому році — третє. 
Знаєте, коли 4 — 6 років тому 
я приїжджала до Києва, то на 
українську мені відповідали пе
реважно російською. Зараз си
туація змінилась і це радує і ра
зом з тим засмучує. Бо україн
ська мова в Україні — це те, що 
має бути апріорі у повсякденно
му житті, а не бути чимось над
звичайним і ставитись «під пи
тання».

Парад вишиванок  
під прапорами 
Євросоюзу пройшов  
у Старобільську

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ВИШИВАНКА НА ЩАС-
ТЯ. Унікальність обласного 
свята вишиванок у Старо
більську на Луганщині цьо
го року полягала навіть не 
в масовості заходу, а в йо
го об’єднанні із Днями Єв
ропи. Школярі у традицій
них для краю вишиванках, 
де панує поєднання черво
ного з блакитним (вони сим
волізують єдність і сполу
чуваність протилежних сти
хій — вогню й води, а черво
ний колір в орнаменті озна
чає кров, яку проливали хо
робрі українські воїні в бит
вах за свій народ, а синій — 
це мрія про краще майбут
нє) несли прапори країн Єв
ропейського Союзу. 

Велику зону міських ву
лиць було відведено для 
творчості — тут організува
ли майстеркласи: створен
ня ляльокмотанок, оригі
нальних  вишивок і плетін
ня косичок. Діти малювали 
та розфарбовували знакові 
пам’ятки європейських кра
їн, зображення яких можна 
було побачити у спеціальній 
фотозоні. 

Вишиванкова хода освя
тила вулиці всіх міст та се
лищ української части
ни Луганщини, а в полого
вих відділеннях області ме
дики приєдналися до акції 
«Справжній українець почи
нається з першої вишиван
ки», тож кожен малюк отри
мав перший у житті подару
нок — вишиту сорочку на 
щастя й долю.
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Пологове відділення 
Лисичанського 
територіального медичного 
об’єднання приєднується 
до акції «Справжній 
українець починається  
з першої вишиванки»,  
у якій взяли участь усі 
пологові відділення 
Луганської області

Їх об’єднала не лише 
перемога, а й рідна мова

Диплом із рук Івана Малковича отримує Катерина Губа — 
учениця 4-го класу з Дніпропетровщини
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