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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 24 травня 2018 року
USD 2608.1533 EUR 3053.6259 RUB 4.2344 / AU 337495.04 AG 4324.32 PT 236298.69 PD 261076.15

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Бескидські ворота  
в Європу відкрито! 
ТРАНСПОРТНИЙ КОРИДОР. У Карпатах крізь гори рушили 
потяги. Товарообіг і транзит із торговельними партнерами 
відчутно зростуть

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

«Цей тунель — не 
лише найбіль-

ший інфраструктур-
ний проект, реалізова-
ний в Україні протя-
гом останніх десятиліть. 

Це проект, завдяки яко-
му наша країна стає ще 
ближчою до Європей-
ського Союзу, а Євросо-
юз — до України. Адже 
він частина міжнародно-
го транспортного кори-
дору, який пролягає те-
риторією Італії, Слове-

нії, Угорщини, Словач-
чини, України й далі на 
схід», — написав учора 
на своїй сторінці у Фей-
сбуці за кілька годин до 
початку офіційної це-
ремонії Президент Пе-
тро Порошенко. І додав, 
що цією дорогою прохо-

дить до 40% наших тран-
зитних вантажів у на-
прямку Західної та Цен-
тральної Європи. Отже, 
Бескидський тунель — 
символ масштабно-
го оновлення кра-
їни та переходу до 
сталого розвитку.

Депутат ПАРЄ про заклик Асамблеї щодо звільнення 
всіх українських в’язнів, узятих у полон у Росії  
та анексованому Криму

У російську брехню 
більше ніхто не вірить 

ТРАГЕДІЯ МН17. Спільна слідча група встановила, що ЗРК 
«Бук», пострілом з якого було збито літак рейсу МН17 влітку 2014 
року над Донеччиною, перебував на озброєнні збройних сил РФ, 
а саме належав 53-й зенітно-ракетній бригаді з міста Курська. Та-
ку заяву зробив на прес-конференції в нідерландському місті Бюн-
нік перший заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук.

«Головний національний прокурор Нідерландів пан Вестербе-
ке чітко заявив, що зі зброї РФ, яку було доправлено на терито-
рію України, зроблено постріл по пасажирському літаку «Малайзій-
ських авіаліній». Це не просто заява — це докази, зібрані відповід-
но до всіх необхідних процесуальних вимог, які буде передано до 
суду», — цитує УНІАН слова посадовця. 

Загалом слідча група дійшла висновку, що не може спиратися на 
дані російської влади з цього питання, а це дієвий сигнал для ЗМІ. 
Відтепер будь-які маніпуляції про нібито вину української сторони 
має бути припинено. А велику кількість доказів проти РФ переда-
дуть до суду без оприлюднення, додає Дмитро Сторожук.

ЦИТАТА ДНЯ

ЕГІДІУС ВАРЕЙКІС:

ЦИФРА ДНЯ

10,724 млрд грн
прибутку отримали платоспроможні 

банки за січень — квітень 2018 року.  
Це на 14% більше за торішній 

аналогічний показник

«Кілька днів тому він 
розпочав голодування 

безстроково,  
і я хвилююся за його 

здоров’я. Закликаю 
Кремль негайно 
звільнити його  
з гуманітарних 

міркувань».

ВСП опановує британські 
стандарти

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. У 
Львівському навчальному цен-
трі військової служби правопо-
рядку в Збройних силах роз-
почато активну фазу навчан-
ня курсантів. Вишкіл військо-
вих правоохоронців відбува-
ється за активної підтримки 
міжнародних партнерів з Вели-
кої Британії в межах двотижне-
вого курсу «Бойові дії в місті». 

Цей курс дасть змогу укра-
їнським військовим право-
охоронцям поліпшити навички 
із влучної стрільби та веден-
ня бойових дій у міських умо-
вах. «Ми навчаємо колег пра-
вил поведінки в умовах місь-
кої забудови, тактики ведення 
безпечного для цивільного на-
селення бою із супротивником. 
Особливу увагу звертаємо на 
ґрунтовне планування опера-
цій та методику ведення бою 

в приміщеннях», — окреслив 
план підготовки командир гру-
пи інструкторів з Великої Бри-
танії лейтенант Девіс. 

Цей навчальний курс досить 
короткий, тому теорії присвя-
чено мінімальну його частину. 
Решту часу навчальні групи на-
працьовують дії у складі штур-
мової групи з різною чисель-
ністю, повідомляє прес-служба 
Міноборони.

Навчання військовослуж-
бовців ВСП відбувається для 
підготовки кваліфікованих ка-
дрів, які стануть основою ка-
дрового потенціалу служби. 
«Нині у складі цієї навчаль-
ної групи є представники Де-
сантно-штурмових, Сухопут-
них військ, ВСП з різних куточ-
ків держави. Чимало курсантів 
пройшли базовий курс підго-
товки й тепер здобувають спе-

ціалізовані фахові знання, які 
згодом передаватимуть у сво-
їх військових частинах. У пер-
спективі наші випускники ма-
тимуть змогу брати участь у 
багатонаціональних операці-
ях із підтримки миру. Важливо, 
що ми обмінюємося досвідом. 
Наші військові також мають що 
розповісти іноземним партне-
рам, адже більшість виконува-
ли завдання за призначенням 
у зоні ведення бойових дій», — 
повідомив заступник началь-
ника центру з навчальної ро-
боти майор Олександр Голо-
вецький.

Іноземні партнери відзнача-
ють завзятість і старанність у 
навчанні українських військо-
вослужбовців, а сам курс про-
водять у межах програми на-
вчально-тренувальної місії Ве-
ликої Британії «ОРБІТАЛ».

Президент Естонії дотримала 
слова

СХІД. Зону бойових дій на 
Донбасі відвідав перший лі-
дер іноземної держави. Як і 
обіцяла раніше, Президент 
Естонії Керсті Кальюлайд 
розпочала поїздку із Крама-
торська. Ситуація на Донба-
сі та відновлення регіону —  
головні теми її перебування 
там.  У Краматорську вже від-
булася зустріч, на якій віце-
прем’єр-міністр Геннадій Зуб-
ко та  командувач ООС ЗСУ 
Сергій Наєв поінформува-
ли поважну гостю про поточ-
ну ситуацію в Донецькій та 
Луганській областях, зміну 
формату АТО на Операцію 
об’єднаних сил, активізацію з 
початку травня бойових дій з 
боку терористів та збільшен-
ня обстрілів бойовиками гро-
мадського сектору й мирних 
населених пунктів.

Геннадій Зубко й Керсті 
Кальюлайд  відвідали гур-
тожиток для вимушених пе-
реселенців у Краматорську. 
Його реконструйовано спіль-
ними коштами місцевого бю-
джету та ЄС. У гуртожит-

ку проживатимуть  95 пере-
селенців: інваліди, люди по-
хилого віку, діти. У ме жах 
проекту передбачено рекон-
струкцію трьох таких гур-
тожитків, повідомляє прес-
служба урядовця.
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ДОКУМЕНТИ

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Біктагірову Рінату Ісламовичу, 10.03.1972 р.н., який 

зареєстрований за адресою: Російська Федерація, м. Самара, пр-кт 
Карла Маркса, буд. 491, кв. 9, та останнє відоме місце проживання яко-
го: м. Донецьк, пров. Покришева, буд. 23, на підставі ст.ст. 133, 135, 
136, 138, 139 КПК України Вам необхідно з’явитися 29.05.2018 в пері-
од часу з 09:00 до 15:00 до каб. № 309 слідчого відділу 2-го управлін-
ня (з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) Головного управ-
ління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, до 
старшого слідчого в ОВС Фесенка Станіслава Сергійовича, за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для 
ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а також вру-
чення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання по кримінальному провадженню № 22015050000000265, внесе-
ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2015, за ч. 1 ст. 
114, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 437 КК України, як підозрюваному.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Зозуля Микола Михайлович, 01.01.1959 року народження, уродже-
нець м. Сіверськ Бахмутського району Донецької області, який заре-
єстрований за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сі-
верськ, вул. Ямська, буд. 31, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК 
України Вам необхідно з’явитись 29.05.2018, 30.05.2018 та 31.05.2018 
на 10 годину до кабінету № 7 3-го відділення (з дислокацією в м. Крама-
торськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь 
Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за 
адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, буд. 56а, 
до старшого слідчого в ОВС Журка Л. Ю., для  проведення слідчих дій за 
Вашою участю у кримінальному провадженні № 22018050000000059, 
в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки 
на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України із мож-
ливістю застосування приводу та здійснення подальшого спеціально-
го судового провадження. При наявності поважних причин, що пере-
шкоджають явці за викликом у визначений строк, Вам необхідно за-
здалегідь повідомити слідчого про причини свого неприбуття за тел. 
(06264) 3-03-33.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюєть-
ся процесуальне керівництво у кримінальних проваджен-
нях  № 12018010000000001 за підозрою Мерцалова В. В. та  
№ 12018010000000044 за підозрою Шеремета М. С.  у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 260 КК України (ство-
рення не передбачених законом воєнізованих або збройних форму-
вань) та ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність 
і недоторканність України).

У зв’язку з викладеним, на виконання положень ст. 2975 КПК Украї-
ни пропоную підозрюваним Мерцалову В. В. та Шеремету М. С. прибу-
ти разом зі своїми захисниками до Прокуратури Автономної Республі-
ки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24) у період з 28.05.2018 по 30.05.2018 (з 
09:00 по 18:00) для проведення слідчих та процесуальних дій, а саме:

— Мерцалов Володимир Вікторович, 18.09.1967 року народження — 
до прокурора у кримінальному провадженні Кожухаря Є. В.;

— Шеремет Михайло Сергійович, 23.05.1971 року народження — 
до прокурора у кримінальному провадженні Кожухаря Є. В.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL25066
F11GL25067- F11GL25098

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними  
договорами.

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 12.07.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону) /електронного 
аукціону по кожному лоту вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/37501-asset- 
sell-id-169453
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/37514-asset- 
sell-id-169494

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL14090
F11GL23142

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними  
договорами.

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

21.06.2018; 19.07.2018 –  
лот F11GL14090.
21.06.2018 – лот F11GL23142.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону) /електронного 
аукціону по кожному лоту вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/37564-asset- 
sell-id-169730
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/37568-asset- 
sell-id-169738

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕН СТУДІО» код 
ЄДРПОУ 41467399, адреса місцезнаходження: 61013, Харківська обл., 
м. Харків, вул. Шевченка, буд. 111, повідомляє, що на вимогу Директо-
ра Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕН СТУДІО» Воловик 
Поліни Володимирівни 27 червня 2018 року о 10.00 год. за адресою: 
61013, Харківська обл., м. Харків, вул. Шевченка, буд. 111, відбудуться 
позачергові Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «ЗЕН СТУДІО».

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд заяви Воловик Поліни Володимирівни про звільнення з 

посади Директора за власним бажанням.
Учасники/засновники Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ЗЕН СТУДІО» та їх повноважні представники можуть ознайомитися 
з документами, пов’язаними із порядком денним Загальних зборів, та 
подати пропозиції щодо порядку денного за адресою: 61013, Харків-
ська обл., м. Харків, вул. Шевченка, буд. 111, починаючи з 18 травня 
2018 року з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 18.00 год.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL25045- F11GL25053
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними  

договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 18.06.2018.
Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону) /електронного 
аукціону по кожному лоту вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/37497-asset- 
sell-id-169449

З 01.06.2018 року ПрАТ «Датагруп» розширює територію дії 
тарифних планів на послуги з доступу до мережі Інтернет для 
фізичних осіб. Детальну інформацію про нові тарифи та умови 
їх застосування розміщено на сайті www.domtele.com. Отрима-
ти додаткову інформацію можна також за номером телефо-
ну Контакт-центру 0 800 21 00 00. Крім того, з 01.06.2018 ро-
ку ПрАТ «ДАТАГРУП» впроваджує нові тарифи на глобаль-
ну телекомунікаційну послугу «0-900-31» для абонентів — 
юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців. Детальну ін-
формацію про нові тарифи та умови їх застосування роз-
міщено на сайті www.datagroup.ua. Отримати додаткову ін-
формацію можна також за номером телефону Контакт-цен-
тру 0 800 211 000.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Кучковий Віктор Вікторович, 07.07.1976 року народження, який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 195, кв. 71, на підставі 
ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України вам необхідно з’явитися 29 травня 2018 року, в період ча-
су з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до каб. 306 слідчого відділу 2 Управління (з дислокаці-
єю у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчо-
го Заїки Вадима Васильовича за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсе-
на, буд. 33, для отримання повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, допиту як  
підозрюваного, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання обви-
нувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування 
у кримінальному провадженні №12015050000000397 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі непри-
буття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК  
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
підозрюваної при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваній Каланович Марині Сергіївні, 27.05.1983 року народження, грома-
дянці України, українці, уродженці м. Стаханов Луганської області, зареєстрованій 
в м. Брянка Луганської області по вулиці Богдана Хмельницького, буд. 6, кв. 6, на 
підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5  КПК України, необхідно з’явитись 29.05.2018 о 10 
год. 00 хв. в кабінет № 303 слідчого відділу Управління СБ України в Тернопіль-
ській області, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ Укра-
їни в Тернопільській області підполковника юстиції Цимбалюка І. І., за адресою: 
м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, для проведення процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні  № 22018210000000007 від 02.05.2018, за підозрою у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Київський окружний адміністративний суд викли-
кає Громадську раду доброчесності в судове засідан-
ня, призначене на 5 червня 2018 р. о 10 год. 30 хв. в  
адміністративній справі № 826/10049/17 за позовом 
Вовка П. В. до Громадської ради доброчесності, тре-
тя особа: Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 
про визнання протиправним та скасування висновку 
та рішення, яке відбудеться за адресою: м. Київ, бул. 
Лесі Українки, 26, під’їзд 1, поверх 6.

Суддя Виноградова О. І.

Викликається обвинувачений Осипенко Андрій Ва-

лерійович, 21.04.1985 р.н., до Печерського районно-

го суду м. Києва 4 червня 2018 року о 09.30 год. за 

адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 406, суддя 

Смик C. І., для участі в підготовчому судовому засідан-

ні з розгляду кримінального провадження за обвину-

ваченням Осипенка А. В. за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 

ст. 366 КК України.

Свідоцтво про право 

на заняття адвокатською 

діяльністю 2600/10  

від 21.05.2004 р. на ім’я 

Сопільняк Вікторії  

Юріївни  

вважати недійсним  

з 29.03.2018 р.  

у зв’язку з втратою.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення довічних  

державних стипендій видатним  
діячам науки

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про 
державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони 
здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесеними 
Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня 
2015 року № 256) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити довічні державні стипендії видатним діячам науки, які досягли сімде-
сятирічного віку:

АЛЕКСЄЄВІЙ Інні Володимирівні — 1936 року народження, кандидатові хімічних на-
ук, старшому науковому співробітникові, лауреатові Державної премії України в галузі 
науки і техніки

ВЛАСОВУ Володимиру Івановичу — 1938 року народження, докторові економічних 
наук, докторові сільськогосподарських наук, професорові, заслуженому діячеві науки і 
техніки України

ВОЛЬВАЧУ Петру Васильовичу — 1938 року народження, кандидатові біологічних на-
ук, старшому науковому співробітникові

ГЕТЬМАНЧУКУ Юрію Петровичу — 1935 року народження, докторові хімічних наук, 
професорові, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки

КОВАЛЕНКО Марині Йосипівні — 1938 року народження, кандидатові біологічних на-
ук, старшому науковому співробітникові, лауреатові Державної премії Української РСР

КОНОВАЛУ Віктору Павловичу — 1937 року народження, докторові технічних наук, 
професорові, заслуженому працівникові народної освіти України, лауреатові Державної 
премії України в галузі науки і техніки

КОРНІЛОВУ Михайлу Юрійовичу — 1937 року народження, докторові хімічних наук, 
професорові

РУДИЧУ Феліксу Михайловичу — 1930 року народження, докторові філософських 
наук, професорові

СКОБЛО Тамарі Семенівні — 1935 року народження, докторові технічних наук, профе-
сорові, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки

ФЕДОРЕНКУ Павлу Йосиповичу — 1936 року народження, докторові технічних на-
ук, професорові, заслуженому працівникові освіти України, лауреатові Державної премії 
України в галузі науки і техніки.

2. Із набрання чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, яким 
стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшому випла-
чується стипендія, передбачена цим Указом.

 Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
19 травня 2018 року
№137/2018

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України на Пленарне 

засідання міжнародного режиму експортного 
контролю «Австралійська група»

1. Утворити делегацію України на Пленарне засідання міжнародного режиму експортно-
го контролю «Австралійська група» (4—8 червня 2018 року, м.Париж, Французька Респу-
бліка) у такому складі:

ШАМШУР Олег Владиславович — Надзвичайний і Повноважний Посол України у Фран-
цузькій Республіці, глава делегації

КОЛЕСНИК Володимир Тимофійович — заступник Керівника Головного департаменту з 
питань національної безпеки та оборони Адміністрації Президента України

КОЛЕСНИК Ігор Юрійович — головний спеціаліст Департаменту Служби безпеки України
ОСАДЧИЙ Євген Валерійович — другий секретар відділу нових викликів і загроз — секре-

таріату Національного органу України з виконання Конвенції про заборону розробки, вироб-
ництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення Департаменту міжнарод-
ної безпеки Міністерства закордонних справ України

САМОЙЛОВА Оксана Олександрівна — головний спеціаліст відділу забезпечення виконан-
ня міжнародних зобов’язань України у сфері нерозповсюдження та експортного контролю 
Департаменту аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Державної 
служби експортного контролю України.

2. Міністерству закордонних справ України затвердити вказівки делегації України на Пле-
нарне засідання міжнародного режиму експортного контролю «Австралійська група».

3. Кабінету Міністрів України забезпечити в установленому порядку фінансування участі 
делегації України у Пленарному засіданні міжнародного режиму експортного контролю «Ав-
стралійська група».

Президент України П. ПОРОШЕНКО
 м. Київ
21 травня 2018 року
№142/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 травня 2018 р. № 379 
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згід-
но з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 16 травня 2018 р. № 379

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України,  

що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2004 р. № 718 «Про вико-

нання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Ліберії» (Офіційний вісник України, 2004 
р., № 22, ст. 1495).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2005 р. № 585 «Про вико-
нання резолюції Ради Безпеки ООН щодо Кот-д’Івуару» (Офіційний вісник України, 
2005 р., № 29, ст. 1708).

3. Пункти 51 і 54 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з пи-
тань діяльності Служби зовнішньої розвідки, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 726 (Офіційний вісник України, 2006 р.,  
№ 22, ст. 1609).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. № 856 «Про внесен-
ня змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2005 р. № 585» (Офіцій-
ний вісник України, 2006 р., № 26, ст. 1878).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. № 147 «Про внесен-
ня змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2004 р. № 718» (Офіцій-
ний вісник України, 2007 р., № 10, ст. 355).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 906 «Про внесен-
ня змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2004 р. № 718» (Офіцій-
ний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2109).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 травня 2018 р. № 326-р 
Київ

Про участь публічного акціонерного 
товариства «Українська залізниця»  

в об’єднанні юридичних осіб «Європейська 
Бізнес Асоціація»

Прийняти рішення про участь публічного акціонерного товариства «Українська за-
лізниця» в об’єднанні юридичних осіб «Європейська Бізнес Асоціація» на правах по-
вного члена.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Оголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця послуги  
з вивезення твердих побутових відходів в смт Приазовське 

1. Найменування та місцезнаходження організатора конкурсу:
Приазовська селищна рада, 72420, Запорізька область, Приазовський район, смт Приазовське, вул. Покровська, 5.
2. Підстава для проведення конкурсу:
Рішення Приазовської селищної ради № 12 від 15 травня 2018 року «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуги 

з вивезення твердих побутових відходів в смт Приазовське».
3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище, посада, номер телефону особи, яка уповноважена здійснювати зв’язок з учасни-

ками:
26 червня 2018 року об 11.00 год. за адресою: 72420, Запорізька область, Приазовський район, смт Приазовське, вул. Покров-

ська, 5.
Гаврилішин Сергій Васильович — начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного розвитку Приазовської селищ-

ної ради, тел. (06133)2-22-84.
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
– наявність матеріально-технічної бази;
– вартість надання послуг;
– досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;
– наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
5. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення ТПВ: територія смт Приазовське, приблизна площа 

1410,4 га.
6. Характеристика об’єктів утворення відходів:
– багатоквартирні житлові будинки – 53 шт.;
– будинки приватного сектору – 2000 шт.;
– бюджетні установи.
Більш детальна інформація міститься в конкурсній документації.
7. Характеристика об’єкта поводження з відходами: сміттєзвалище, яке знаходиться на відстані 1 км від смт Приазовське. Пло-

ща сміттєзвалища складає 6,38 га. 
8. Отримання конкурсної документації:
8.1. Місце подання: 72420, Запорізька область, Приазовський район, смт Приазовське, вул. Покровська, 5.
8.2. Спосіб: Особисто або поштою.
9. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
9.1. Спосіб: Особисто або поштою.
9.2. Місце подання: 72420, Запорізька область, Приазовський район, смт Приазовське, вул. Покровська, 5.
9.3. Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій — до 17.00 год. 25 червня 2018 року.

Уманський міськрайонний суд Черкаської облас-
ті повідомляє про розгляд цивільної справи за позо-
вом Кузьменко Юлії Дмитрівни до Кузьменка Юрія 
Петровича про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування житлом, який відбудеться 
4 червня 2018 року о 09 год. 20 хв. Вам необхідно 
з’явитись в судове засідання на вищевказані день та 
час за адресою: Уманський міськрайонний суд, вул. 
Садова, 5, м. Умань (при собі мати паспорт та право-
встановлюючі документи).

У разі повторної неявки справа буде розглянута у 
вашу відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя Ребрина К. Г.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кашпурен-
ка Ігоря Павловича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/1535/17-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Кашпуренка Ігоря Павловича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, що відбудеться 5 червня 2018 
року об 11.00 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 Тейцман 
Ірину Володимирівну як обвинувачену в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/7279/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Тейцман Ірини Володимирівни за ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що від-
будеться 5 червня 2018 року о 10.00 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 Пушкар-
ську Марину Ігорівну як обвинувачену в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/9012/17-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Пушкарської Марини Ігорівни за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, що відбудеться 5 червня 2018 
року о 10.30 год.

Суддя О. М. Попова

Українська універсальна біржа
15 червня 2018 року о 10 год. 00 хв. 

проводить спеціалізований аукціон в електронній формі з використанням 
електронної торгової системи з продажу необробленої деревини 

заготівлі ІІІ кварталу 2018 року лісовими господарствами 
з використанням електронної торгової системи

Для участі в спеціалізованому аукціоні учасники подають заявку на участь в аукціо-
ні, встановлений пакет документів, вносять гарантійний внесок у розмірі 5% (без ПДВ) 
від початкової (стартової) вартості лотів, на рахунок Української універсальної біржі, за 
один робочий день до початку аукціону, а саме — до 17 год. 30 хв. 13.06.2018 р. 

Ознайомитись з обсягами запропонованої для продажу необробленої деревини, по-
родами, продавцями, подивитись якісні характеристики, кількість та розміри лотів, по-
чатковий рівень ціни лота, крок аукціону, умови поставки товарної продукції можна на 
сайті УУБ — www.uub.com.ua, або надіславши листа-заявку на e-mail: lis@uub.com.ua, 
а також безпосередньо на Українській універсальній біржі.

Прийом заявок на участь в аукціоні та документів, що додаються до заяви, прово-
диться за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 52, каб. 408, та закінчується за один ро-
бочий день до початку аукціону, а саме — 13.06.2018 р. о 17.30 год. 

Додаткову інформацію щодо умов участі в аукціоні можна отримати за адресою:  
м. Полтава, вул. Шевченка, 52, к. 408, та за телефонами: (044) 209-23-63 або (0532)  
56-00-37, та з офіційного веб-сайту УУБ — www.uub.com.ua.

Розпорядок роботи УУБ: понеділок — п’ятниця з 8.30 до 17.30 год.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
В провадженні Попаснянського районного суду Луганської об-

ласті перебуває кримінальне провадження №423/1023/17к, внесене 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22015130000000383 
від 22.07.2015 стосовно Скнипи Ірини Іванівни, 21.02.1965 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове 
розслідування в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачена Скнипа Ірина Іванівна, зареєстрована за адресою: 
Луганська область, Попаснянський район, смт Новотошківське, вул. 
Леніна, буд. 15.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський район-
ний суд Луганської області викликає Скнипу Ірину Іванівну в судове 
засідання, що відбудеться 5 червня 2018 року о 13 год. 30 хв. у за-
лі судових засідань Попаснянського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

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

ня оголошення обвинувачена вважається належним чином ознайом-
леною з його змістом.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 310/108/17 сто-
совно Кичигіна Олексія Миколайовича, 19.04.1977 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціаль-
не досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 
КПК України. Кичигін Олексій Миколайович, зареєстрований 
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ялтинська, 
буд. 50, кв. 38, фактично мешкає в м. Ровеньки Антрацитівсько-
го району Луганської області.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Кичигіна Олексія Мико-
лайовича в судове засідання, яке відбудеться 5 червня 2018 ро-
ку о 16.20 годині в залі судових засідань Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Скрипника С. М.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 
09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв. 5 червня 2018 р., 6 червня 2018 р., 7 червня 2018 р., 8 червня 2018 р. у кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, суддя Дев’ятко В. В.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:

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

ви неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача перед-

бачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК 
України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, ци-
вільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціа-
ліста, перекладача, представника уповноваженого органу з питань пробації і експерта — статтею 327 КПК 
України.

Додатково роз’яснюємо обвинуваченому Януковичу Віктору Федоровичу право брати участь в судовому 
засіданні в режимі відеоконференції (у тому числі давати показання з приводу обвинувачення).

Головуючий суддя В. В. Дев’ятко

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/19010/17 
стосовно Апалькова Сергія Миколайовича, 14.07.1979 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціаль-
не досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 
КПК України. Обвинувачений Апальков Сергій Миколайович, 
14.07.1979 року народження, зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, буд. 2, 
кв. 248.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Апалькова Сергія Ми-
колайовича, 14.07.1979 року народження, у підготовче судове 
засідання, яке розглядається в порядку спеціального судового 
провадження та відбудеться 5 червня 2018 року о 14.30 годині 
в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/7658/2017 
стосовно Швачки Оксани Анатоліївни, 26.12.1980 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне 
досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 
КПК України. Обвинувачена Швачка Оксана Анатоліївна, заре-
єстрована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Ге-
роїв Сталінграда, б. 4, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Швачку Оксану Анато-
ліївну в судове засідання, яке відбудеться 5 червня 2018 року о 
15.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрипника C. M.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької об-
ласті, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження № 233/1930/17 за обвинувачен-
ням Новікова М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, Морозова В.В. за ч. 1 ст. 366,  
ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціального 
судового провадження. Обвинувачені Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., останнє відоме 
місце проживання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь Володимирович, 07.10.1966 
р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 88а/10, викликаються 
до суду на 11.30 год. 5 червня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької 
області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження №233/558/17 за обвинува-
ченням Астахової С.В. за ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинувачена Астахова Світлана Володимирів-
на, 08.11.1960 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Целено-
градська, буд. 43, викликається до суду на 10 годину 00 хвилин 5 червня 2018 року (корп. № 1, каб. 
№12), для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченої та оголо-
шення її в міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального до-
судового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Втрачений договір купівлі-продажу 
квартири за адресою: м. Київ, просп. 
Курбаса Леся (кол. просп. 50-річчя Жов-
тня), буд. №10-Ж, кв. №26, посвідчений 
Дванадцятою Київською державною но-
таріальною конторою 18 червня 1992 ро-
ку, №5с-375, вважати недійсним.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по 
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний ре-
єстр досудових розслідувань за № 22016150000000026 
від 28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра Валерійо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Вале-
рійовича в судове засідання на 4 червня 2018 року о 13 
годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає 
кримінальне провадження 1-кп/219/185/2018 за обвину-
ваченням відносно Жаданова Владислава Володимиро-
вича за скоєння кримінального правопорушення, перед-
баченого ст.ст. 209 ч. 1, 366 ч. 1 КК України.

Обвинувачений у справі Жаданов Владислав Воло-
димирович, останнє місце реєстрації — Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Воїнська, 9/2, викликається на 
05.06.2018 року о 09.30 годині до суду, каб. № 306, для 
участі у розгляді справи по суті.

Суддя Павленко О. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) 
розглядає окреме доручення суду з кримінальних справ 
м. Портимау, Португалія, стосовно вручення судових до-
кументів обвинуваченому Яніву Володимиру, 1 грудня 
1964 року народження, останнє відоме місце мешкан-
ня якого: м. Горлівка, вулиця Маршала Москаленка, бу-
динок 19/2. Янів Володимир викликається до суду на 5 
червня 2018 року о 9 годині 00 хвилин.

Запасна дата судового засідання 27 червня 2018 року 
о 9 годині 00 хвилин.

У випадку неприбуття Янів В. повинен повідомити суд 
про причини неявки. 

Суддя М. О. Гусинський

В провадженні Красноармійського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт щодо 
Клименка Віталія Миколайовича, обвинуваченого за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, підготовче судове засідання якого 
відкладено на 09 год. 00 хв. 5 червня 2018 року.

Обвинуваченому Клименку Віталію Миколайовичу не-
обхідно з’явитись до зали судового засідання № 6 Крас-
ноармійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, вул. 
Європейська, 20, на 9.00 год. 5 червня 2018 року.

Суддя Стоілова Т. В.

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

Обвинувачена Басова Єсенія Сергіївна, 16.11.1975 року народження, яка заре-
єстрована за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. Пирогова, 5, від-
повідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається у підготовче судо-
ве засідання в порядку спеціального судового провадження, яке призначено на 09 
годину 30 хвилин 5 червня 2018 року в приміщенні Біловодського районного су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30, для участі в підготовчому судовому засіданні як обвинувачена.

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

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

13.04.2018 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань було поновлено актуальні дані від-
носно ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32161354), а саме: керівник — МА-
МОНТОВ В’ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ, учасник — Закрита акціонерна компанія з 
обмеженою відповідальністю «ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД» (100% Статутного капіталу), 
місцезнаходження — 04071, м. Київ, Подільський район, вулиця Ярославська, бу-
динок 39-Г, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) — АНТОНІУ КОНСТАН-
ТІНОС.

У зв’язку з цим повідомляємо, що Наказом №13/04/2018 від 13 квітня 2018 року 
було скасовано/анульовано (є нечинними/недійсними) з моменту видання (укла-
дення) всі існуючі доручення, довіреності, адвокатські договори, договори про на-
дання юридичних послуг, договори про надання правової допомоги тощо, вида-
ні/укладені Товариством з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в 
особі та/або за підписом директора СКУЛЬСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ЛЕОНІДОВИЧА.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України Фу-
ка Євгенія Михайловича, 25.01.1984 року народження, останнє відоме місце проживан-
ня: місто Тернопіль, вул. Лесі Українки, 29, кв. 36, у судове засідання, яке відбудеться 18 
червня 2018 року о 15 год. 00 хв. у залі судових засідань Тернопільського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Фука Є. М. у судове засідання, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя В. Ломакін
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Повістка про виклик обвинуваченого  
для здійснення спеціального судового провадження

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає 
як обвинуваченого Школьних Вадима Володимировича, 23 лютого 1989 
р. н., який зареєстрований в м. Маріуполі по пр. Нікопольському (Ілліча), 
буд. 137, кв. 11, кв. 2, у підготовче судове засідання, призначене на 5 черв-
ня 2018 року о 15.00 годині по кримінальному провадженню за його обви-
нуваченням за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 231, каб. 5.

Головуючий суддя Ю.О. Матвєєва

Юні хористи 
заспівали разом

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МИСТЕЦТВО. У селищі Терни Недригайлівського району на 
Сумщині відбувся традиційний обласний конкурс хорових ко-
лективів сільських шкіл. На початку 2000-х його ініціював уро-
дженець Тернів народний артист України, лауреат Шевченків-
ської премії, професор, оперний співак Анатолій Мокренко. 

За ці роки участь у співочому дійстві взяли понад 7 тисяч 
юних шанувальників хорового співу. Перші учасники конкурсу 
вже давно дорослі, але кожен з них зберігає в душі неповтор-
ні хвилини виступів на сцені селищного Будинку культури. Цьо-
горічного травня участь у конкурсі взяли майже 300 школярів 
восьми хорових колективів, які представили журі півтора де-
сятка пісенних творів.

Перше місце посів хор Великобубнівської дитячої музичної 
школи Роменського району (керівник Ольга Перешивайло), 
друге — «Гармонія» Тернівської дитячої школи мистецтв Не-
дригайлівської районної ради (Богдана Терещенко), а хорова 
«бронза» дісталася аматорському колективу «Сад молодий» 
Дубов’язівського селищного будинку культури Дубов’язівської 
ОТГ Конотопського району (Сергій Токар). 

Під час нагородження меценат конкурсу Сергій Осиковий 
додав до дипломів переможців грошові премії, а виконавчий 
директор громадської організації «Сумське земляцтво в місті 
Києві» Ірина Родченко вручила цінні подарунки від столичних 
земляків та своєї родини дитячому хору «Фантазія» Бобрицької 
дитячої музичної школи Роменського району і зразковому об-
рядово-фольклорному колективу «Весняночка» Сім’янівського 
сільського будинку культури Дубов’язівської ОТГ.

Шкільний вальс для двох поколінь
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ДОСЯГНЕННЯ. Один та-
нець змінюється іншим: укра-
їнський — латиноамерикан-
ським, танго — шкільним валь-
сом. І костюми такі яскраві, на-
че картинки в калейдоскопі, 
тільки встигай захоплюватися. 
Це не казка, а звичайнісінька 
сільська реальність для хорео-
графічного колективу «Ритми 
серця» Мирогощанської шко-
ли мистецтв, що у Дубенсько-
му районі на Рівненщині. 

«Ритми серця» народили-
ся разом з українською неза-
лежністю 1991-го з легкої ру-
ки дубенчанки Людмили Горо-
ховської. Відтоді вже 27 років 

вона ставить на крило (чи на 
паркет) зовсім юних і старших 
танцівників. Нині в неї 75 підо-
пічних різних вікових груп.

— Дітей до Людмили запи-
сують у чергу, яка розтягнула-
ся вже на два роки, — гордо 
каже голова Мирогощанської 
об’єднаної територіальної 
громади Світлана Соборук. — 
Це наша унікальність і водно-
час колоритна візитівка Ми-
рогощі — села, що розвива-
лося на перехресті європей-
ських культур. До ритмів, що 
просто-таки запалюють сер-
ця, просяться діти із сусідніх 
громад. Звісно ж, не відмов-
ляємо. Навіть більше: школа 
мистецтв стала майданчиком 
для співпраці громад. 

— Нині батьки, які займали-
ся танцями, приводять до нас 
власних дітей: Леся Зайчук — 
доньку Христину, Тетяна Ли-
маренко — сина, Лідія Ткачук 
— обох дітей. Хіба всіх пере-
лічиш? — каже Людмила Го-
роховська. — Та й ті, хто вже 
давно закінчив загальноосвіт-
ню школу, ходять до нас. Ка-
жуть, їм подобається бувати 
у знайомій танцювальній за-
лі й пригадувати перші рухи, 
перше кохання, першу життє-
ву перемогу. І станцювати на 
святі Останнього дзвоника чи 
на випускному вечорі: у нас, 
як кажуть, танцюють усі.

Справді, в житті часто все 
складається не так ритміч-
но, як у танці. А тут тебе, зда-

ється, й стіни розуміють. Дар-
ма що зала невелика та видо-
вжена — танцюють на дзер-
кало. Костюми часто шиють 
самотужки: і пані Людмила, і 
батьки, й діти. І теж отриму-
ють від цього моральне задо-
волення, бо роблять усе з не-
ймовірною любов’ю та при-
страстю.

— Не повірите, але підбори, 
якими щойно вистукували ді-
вчата, дерев’яні, приклеєні й 
пофарбовані — це наші хлоп-
ці для них зробили, — розкри-
ває секрет Людмила Андріїв-
на, яка, здається, не підвлад-
на рокам: з гарною поставою, 
підтягнута, з вічно молодою 
усмішкою. 

Часто діти повертаються до-
дому, коли вже звечоріє, втом-
лені після занять у двох шко-
лах, з портфелями й танцю-
вальними костюмами в ру-
ках. Але захоплені й щасливі. 
Чи потрібно їм знати, що утри-
мання школи мистецтв вили-
вається для об’єднаної гро-
мади в копієчку — 2 мільйони 
гривень на рік? Але тут навіть 
думка не виникає економити 
на дітях та їхньому дозвіллі. 

На стінах танцювальної за-
ли не вистачає місця для наго-
род, які привозять «Ритми сер-
ця» з найпрестижніших кон-
курсів. Серед них золоті, срібні 
та бронзові відзнаки з конкур-
су ART-dance-2018, який не-
щодавно пройшов у Львові. У 
його журі були Влад Яма та Ві-
кторія Гвоздьова. Свої автори-
тетні голоси зіркові судді від-
дали юним мирогощанцям.

ФОТОФАКТ

ФАН-ЗОНА. Головна спортивна подія року в Україні — фіна-
ли жіночої та чоловічої футбольної Ліги чемпіонів не обмежується 
лише матчами, один з яких — жіночий — відбувся вчора, а дру-
гий у суботу прийме НСК «Олімпійський». Учора в самому серці 
Києва на Хрещатику відкрили офіційну фан-зону для вболіваль-
ників без вікових обмежень і з усіх-усюд. На локації заплановані 
кілька турнірів: для дитячих команд, для футболістів з особливи-
ми потребами, а також чемпіонат світу для безпритульних. Старт 
чемпіонату рівних дали Віталій Кличко та посол УЄФА Ія Андру-
щак, які провели стартову розпасовку м’яча перед першою грою. 

А 25 травня відбудеться турнір з міні-футболу «Фестиваль зі-
рок», у якому візьмуть участь чотири команди: «Легенди «Реа-

ла», «Легенди «Ліверпуля», «Легенди Ліги чемпіонів» та «Дру-
зі Андрія Шевченка».

До речі, у цій фан-зоні прямої трансляції поєдинку «Реал» — 
«Ліверпуль» не буде. Охочі переглянути фінал ЛЧ на велико-
му екрані матимуть для цього дві локації. Перша — безкоштов-
на на Контрактовій площі, розрахована на 15 тисяч вболіваль-
ників, друга — на Співочому полі, куди пропускатимуть лише 
за квитками.

Також учора на Хрещатику біля фан-зони фіналу Ліги чем-
піонів УЄФА розпочав роботу мобільний інформаційний центр 
МВС. На постійному чергуванні там перебувають поліція, нац-
гвардійці, рятувальники та парамедики. 
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Юних танцюристів з Рівненщини високо оцінили зіркові судді 
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