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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Рішення про 

антикорупційний суд 
— питання відновлення 
справедливості. Проект 

закону може бути 
ухвалено наступного 

пленарного тижня 
— 5—7 червня». 

Прем’єр-міністр про заклик до парламентаріїв  
не зволікати з цим вкрай важливим для країни рішенням 

Росію закликають 
визнати вину й покаятися 

ЗЛОЧИН І ПОКАРАННЯ. Нідерланди та Австралія поклали на 
Росію відповідальність за її участь у знищенні рейсу MH17 над 
Донбасом улітку 2014 року. Росію вже повідомлено про такий ви-
сновок. Найголовніше, що уряди цих двох країн розпочинають 
процеси для притягнення Росії до відповідальності. Так чітко й ар-
гументовано, як ця заява міністра закордонних справ Нідерлан-
дів Стефа Блока, подібні речі на міжнародній арені ще не звучали.  

Відповідальність держави набуває чинності, коли вона не до-
тримується положень міжнародного права. Цей правовий шлях 
щодо РФ і обрали Нідерланди та Австралія. Тож вони звертають-
ся до російської влади взяти на себе відповідальність і повною мі-
рою співпрацювати щодо встановлення істини. Інакше кажучи — 
визнати себе винною. 

Що означає для Кремля визнання своєї провини, говорити зай-
ве. Тож цього, найімовірніше, не станеться. І наступним кроком 
буде   подання справи до міжнародного суду, для якого ситуація 
очевидна, як Божий день. Тож РФ сама себе загнала між двох 
вогнів. Обдурюючи весь світ, московські стратеги вкотре надури-
ли самі себе.  

1 млрд грн
держгарантій надає уряд державним 

вугільним шахтам для залучення 
кредитного фінансування у державний 

вугільний сектор
ІМІДЖ. Українська столиця приймає фінали Ліги чемпіонів 
найкращої травневої пори напередодні Дня міста

Київ у грі
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Попри спекотну весну, в лісах 
Черкащини не допущено 
жодної великої пожежі. Усі 
загоряння вдалося ліквідувати 
на початковій стадії 

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення об’єктів 
культурної спадщини національного 
значення до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України»
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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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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 23 травня 2018 р. № 395 

Київ
Про внесення змін до Порядку ведення 

Єдиного державного порталу адміністративних послуг
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних по-

слуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13 
(Офіційний вісник України, 2013 р., № 4, ст. 109, № 63, ст. 2300), зміни, що дода-
ються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 23 травня 2018 р. № 395

ЗМІНИ,  
що вносяться до Порядку ведення Єдиного  

державного порталу адміністративних послуг
1. Пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм ведення Єдиного державного порталу адміні-

стративних послуг (далі – Портал).
Портал ведеться з метою забезпечення надання адміністративних послуг в елек-

тронній формі, доступу суб’єктів звернення до інформації про адміністративні по-
слуги з використанням Інтернету і є офіційним джерелом інформації про їх надання.

Надання адміністративних послуг в електронній формі здійснюється відповідно 
до законодавства через Портал, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні 
системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

Портал та інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів 
місцевого самоврядування повинні бути адаптовані для осіб з порушенням зору.

Портал може використовуватися для забезпечення надання інших публічних по-
слуг в електронній формі та для доступу до інформації про них.

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у такому значенні:
користувач (суб’єкт звернення) – фізична, юридична особа, яка використовує 

Портал для замовлення та отримання адміністративних послуг в електронній фор-
мі, а також для доступу до інформації про адміністративні послуги та про суб’єктів 
їх надання;

персональний електронний кабінет – сукупність програмно-технічних засобів, які 
забезпечують обмін інформацією і документами в електронній формі, необхідними 
під час надання адміністративних послуг.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміні-
стративні послуги».».

2. У пункті 4:
1) в абзаці першому слова «повинні забезпечувати» замінити словом «забезпе-

чують»;
2) підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) можливість морфологічного пошуку, за частиною слова, без врахування ре-

гістру введення;»;
3) у підпункті 5 слова «, згідно з повноваженнями користувачів» виключити;
4) підпункт 8 після слова «ідентифікацію» доповнити словами «та автентифіка-

цію»;
5) доповнити пункт абзацами такого змісту:
«Суб’єкти надання адміністративних послуг представлені на Порталі окремими 

уніфікованими сторінками.
Суб’єкти надання адміністративних послуг для надання послуг в електронній фор-

мі використовують єдині інформаційні довідники, реєстри та ідентифікатори.
Реєстрація користувачів на Порталі здійснюється за допомогою електронного 

цифрового підпису або іншими способами, які дають змогу належним чином іденти-
фікувати користувача.».

3. Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Держателем Порталу є Мінекономрозвитку.
Держатель Порталу:
забезпечує розроблення нормативно-правових актів щодо ведення, користування 

та інтеграції інформаційних систем до Порталу;
укладає угоди із суб’єктами надання адміністративних послуг з питань забезпе-

чення функціонування Порталу;
забезпечує розвиток, ведення, належне функціонування Порталу, а також збері-

гання даних та захист інформації на Порталі;
здійснює аналіз та контроль якості функціонування Порталу.
Відповідальним за адміністрування Порталу (адміністратором Порталу) є юридич-

на особа, визначена в установленому законодавством порядку.
Адміністратор Порталу здійснює:
технічне і технологічне супроводження та адміністрування Порталу;
моніторинг роботи Порталу, баз даних (довідників) та інформаційних ресурсів, 

підключених до нього;
надання/блокування доступу до Порталу суб’єктам надання адміністративних по-

слуг за погодженням з держателем Порталу;
навчання щодо наповнення Порталу;
ведення довідників та класифікаторів;
за дорученням Мінекономрозвитку інші заходи щодо функціонування Порталу.
Портал розміщується на програмно-апаратному комплексі в Мінекономрозвитку.
Функціонування та розвиток Порталу здійснюється за рахунок коштів державного 

бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством.».
4. У пункті 6:
1) перше речення абзацу першого виключити;
2) підпункти 4–10 замінити підпунктами 4–13 такого змісту:
«4) підсистема адміністрування, призначена для забезпечення функціонування та 

надання прав доступу суб’єктам надання адміністративних послуг до Порталу;
5) персональні електронні кабінети зареєстрованих користувачів та суб’єктів на-

дання адміністративних послуг;
6) підсистема взаємодії з іншими інформаційними системами, реєстрами, кла-

сифікаторами;
7) підсистема взаємодії із системою електронної взаємодії державних електро-

нних інформаційних ресурсів;
8) підсистема взаємодії із системою електронної взаємодії органів виконавчої 

влади;
9) підсистема захисту інформації Порталу;
10) модуль розсилки інформації;
11) модуль зворотного зв’язку;
12) модуль для користувачів з порушенням зору;
13) інші підсистеми та модулі, необхідні для функціонування Порталу.»;
3) доповнити пункт абзацами такого змісту:
«До Порталу інтегруються інформаційні системи державних органів та органів 

місцевого самоврядування, через які надаються адміністративні послуги в електро-
нній формі.

Портал інтегрується із системою електронної взаємодії державних електронних 
інформаційних ресурсів та системою електронної взаємодії органів виконавчої вла-
ди.».

5. Пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Наповнення Порталу здійснюється суб’єктами надання адміністративних по-

слуг шляхом розміщення та оновлення інформації, визначеної в додатках 1 і 2.».
6. Пункти 9 та 11 виключити.
7. Додатки 1 і 2 до Порядку викласти в такій редакції:

«Додаток 1 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 23 травня 2018 р. № 395)

ПЕРЕЛІК  
інформації про суб’єктів надання адміністративних послуг  

та адміністративні послуги для розміщення її на  
Єдиному державному порталі адміністративних послуг

Вид суб’єкта надання адміністративних послуг (державний колегіальний орган, 
центральний орган виконавчої влади, його територіальний орган, місцева держадмі-
ністрація, орган місцевого самоврядування тощо)

Найменування суб’єкта надання адміністративних послуг
Місцезнаходження, номер контактного телефону, офіційний веб-сайт та адреса 

електронної пошти
Режим роботи
Перелік адміністративних послуг
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Електронні форми заяв та інших документів, необхідних для отримання адміні-

стративної послуги
Строк надання адміністративної послуги
Плата (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги
Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги та порядок оскар-

ження
Категорія суб’єкта звернення (фізична, юридична особа)
Результат надання адміністративної послуги та способи його отримання

Додаток 2  
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 23 травня 2018 р. № 395)

ПЕРЕЛІК  
інформації про центри надання адміністративних послуг  

для розміщення на Єдиному державному порталі адміністративних послуг
Найменування органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, 

при якому утворено центр надання адміністративних послуг
Найменування центру
Місцезнаходження, номер контактного телефону, офіційний веб-сайт, адреса 

електронної пошти центру
Режим роботи центру
Переліки адміністративних послуг, які можна отримати через центр та суб’єктів 

їх надання».
8. Додаток 3 до Порядку виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 травня 2018 р. № 329-р 
Київ

Про внесення змін до перспективного плану формування 
територій громад Чернігівської області

Внести до перспективного плану формування територій громад Чернігівської 
області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 серпня 
2015 р. № 899 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2379; 2017 р., № 13, 
ст. 376, № 69, ст. 2085), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 16 травня 2018 р. № 329-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до перспективного плану формування  

територій громад Чернігівської області
1. Графічну частину (карта Чернігівської області) викласти в такій редакції:

«

».
2. У переліку спроможних територіальних громад Чернігівської області:
1) у графі «Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної те-

риторіальної громади»:
у позиції «Ічнянська 7421710100 м. Ічня» графу викласти в такій редакції:
«Ічнянська
Андріївська 
Бакаївська 
Більмачівська 
Будянська 
Бурімська 
Гмирянська 
Городнянська 
Гужівська 
Дорогинська 
Заудайська 
Івангородська
Іржавецька
Крупичпільська 
Монастирищенська 
Ольшанська 
Припутнівська 
Сезьківська 
Ступаківська 
Хаєнківська 
Щурівська»;
у позиції «Вертіївська 7423381901 с. Вертіївка» графу викласти в такій редакції:
«Вертіївська 
Березанська
Великокошелівська
Дуболугівська
Заньківська
Малокошелівська
Черняхівська»;
у позиції «Носівська 7423810100 м. Носівка» графу викласти в такій редакції: 
«Носівська
Володьководівицька
Держанівська
Іржавецька
Козарівська
Тертишницька»;
у позиції «Семенівська 7424710100 м. Семенівка» графу викласти в такій редакції: 
«Семенівська 
Архипівська
Галаганівська 
Карповицька 
Костобобрівська
Машівська
Миколаївська 
Олександрівська 
Погорільська
Старогутківська
Тимоновицька 
Хотіївська 
Чорнорізька
Янжулівська»;
2) виключити таку позицію:

«Жадівська 7424781501 с. Жадове Жадівська  
Машівська  
Погорільська  
Старогутківська

Семенівський 
район».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 травня 2018 р. № 332-р 
Київ

Про внесення змін до перспективного плану формування 
територій громад Тернопільської області

Внести до перспективного плану формування територій громад Тернопільської 
області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 груд-

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє, що від-
будеться розгляд матеріалів кримінального провадження за апеля-
ційною скаргою прокурора Павлоградської місцевої прокуратури  
Сачави О. А. на ухвалу Павлоградського міськрайонного суду Дніпро-
петровської області від 27 лютого 2018 року, якою повернуто обвину-
вальний акт прокурору відносно Горбенка Микити Олеговича, 7 жов-
тня 1993 року народження (зареєстрованого за адресою: м. Микола-
їв, пр. Миру, буд. 7, кв. 4), за ч. 1 ст. 258-3 КК України, як такий, що не 
відповідає вимогам ст. 291 КПК України.

Розгляд апеляційної скарги призначено у відкритому судовому за-
сіданні в приміщенні Апеляційного суду Дніпропетровської області 
(вул. Харківська, 13, м. Дніпро) на 14.00 годину 30 травня 2018 року, 
явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Н. І. Калініч

ОГОЛОШЕННЯ

ня 2015 р. № 1391 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 118; 2017 р., № 47, 
ст. 1470), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 16 травня 2018 р. № 332-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до перспективного плану формування 

територій громад Тернопільської області
1. Графічну частину (карта Тернопільської області) викласти в такій редакції:

«

.»
2. У переліку спроможних територіальних громад Тернопільської області:
1) у графі «Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної те-

риторіальної громади»:
у позиції «Байковецька 6125280601 с. Байківці» графу викласти у такій редакції:
 «Байковецька 
Дубовецька 
Лозівська 
Стегниківська 
Шляхтинецька 
Гаї-Шевченківська 
Чернелево-Руська 
Охримівська»;
2) доповнити перелік спроможних територіальних громад такими позиціями:

«Саранчуківська 6120487901 с. Саранчуки Саранчуківська 
Вільховецька 
Котівська 
Рибниківська 
Тростянецька

Бережанський 
район

Хоростківська 6121611000 м. Хоростків Хоростківська 
Клювинська 
Перемилівська 
Сороківська 
Увислівська 
Хлопівська 
Великоговилівська  

Гусятинський 
район

Зборівська 6122610100 м. Зборів Зборівська 
Вірлівська 
Вовчківська 
Гарбузівська 
Годівська 
Кабаровецька 
Кальненська 
Оліївська 
Перепельницька 
Пліснянська 
Погрібецька 
Розгадівська 
Славнянська 
Ярославицька 
Ярчовецька 
Августівська 
Великоплавучанська  

Зборівський 
район

Лановецька 6123810100 м. Ланівці Лановецька 
Загірцівська 
Краснолуцька 
Юськовецька 
Якимівська

Лановецький 
район».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 травня 2018 р. № 341-р 
Київ

Про залучення позики від Європейського інвестиційного 
банку для реалізації інвестиційного проекту 

«Програма підвищення надійності підстанцій»
1. Визнати за доцільне залучення позики від Європейського інвестиційного бан-

ку для реалізації інвестиційного проекту «Програма підвищення надійності підстан-
цій» в розмірі 136 млн. євро.

2. Міністерству фінансів укласти з державним підприємством «Національна енер-
гетична компанія «Укренерго» договір про погашення заборгованості перед держа-
вою за виконання гарантійних зобов’язань, передбачивши в ньому забезпечення ви-
конання зобов’язань підприємством з обслуговування та погашення позики у розмі-
рі 136 млн. євро як право Міністерства на договірне списання банком коштів з поточ-
них рахунків підприємства.

Розмір плати зазначеного підприємства за надання державної гарантії становить 
0,2 відсотка річних вибраної та непогашеної суми позики.

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

Запрошення до Участі у Торгах (ЗУТ)
Дата:  26 травня 2018 р.
Проект:  Реконструкція підстанцій у східній частині України
Тендер:  Лот 3: «Реконструкція ПС 750 кВ «Дніпровська» 
Процедура: Міжнародні конкурсні торги з посткваліфікацією
Номер:  BMZ ID 2020 83 608
Замовник: Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго»
Фінансування: Банк розвитку KfW та Уряд Федеративної Республики Німеччина

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго». Замовник даним докумен-
том запрошує до участі в закритих торгах правомочних та попередньо кваліфікованих учасників торгів за 
Контрактами «Реконструкція підстанцій у східній частині України».

Вищевказаний Проект є спільним заходом Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина. 
Виконання даного Проекту буде фінансуватися в рамках угоди про позику, укладеної між Кабінетом Міні-
стрів України та банком KfW.

Проект охоплює комплексну реконструкцію чотирьох підстанцій Північної Електроенергетичної Системи 
та Дніпровської Електроенергетичної Системи.

Лот 3 «Реконструкція ПС 750 кВ «Дніпровська» Дніпровської Електроенергетичної Системи включає:
• Заміну високовольтного обладнання 750 і 330 кВ, крім вже замінених вимикачів і трансформаторів струму;
• 1 нову групу однофазних автотрансформаторів 750/330/15.75 кВ АТ3;
• Заміну 2 фаз групи автотрансформаторів 750/33015.75 кВ АТ2;
• 1 нову групу однофазних трансформаторів поперечного регулювання для АТ3;
• Заміну 2 фаз групи трансформаторів поперечного регулювання для АТ2;
•  Часткову заміну пристроїв РЗА 750 і 330 кВ, крім вже замінених, та тих, що замінюються в рамках ін-

ших проектів;
• Заміну системи електропостачання власних потреб, включаючи акумуляторні батареї;
• Будівництво захисної споруди (укриття) цивільного захисту (ЦО).
Поставка нових автотрансформаторів та трансформаторів поперечного регулювання для  

ПС 750 кВ «Дніпровська» виділена в окремий лот, який не є частиною цих торгів. Однак встановлення, пер-
винне та вторинне підключення та введення в експлуатацію вищевказаних нових автотрансформаторів та 
трансформаторів поперечного регулювання під наглядом постачальника включено в обсяги робіт цього 
Лоту.

Обсяг робіт передбачає відповідні проектні роботи згідно стандартів України (ДБН) для Базового проек-
ту (Стадії «Проект»/«П» та «Робоча документація» /«Р»), в тому числі для вищевказаних нових автотранс-
форматорів та трансформаторів поперечного регулювання, що постачатимуться в рамках окремих торгів.

Тендерні торги будуть проводитися відповідно до процедур банку розвитку KfW («Керівні принци-
пи KfW щодо розміщення підрядів на поставки товарів, будівельні роботи та супутні послуги у Фінансо-
вому співробітництві з країнами-партнерами», що доступні за наступним посиланням: https://www.kfw-
entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Publications/) для всіх попередньо ква-
ліфікованих за цим проектом Учасників торгів з Правомочних Країн, як визначено в Керівних принципах.

Зацікавлені правомочні Учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію від Замовника за на-
ступною адресою:

Віктор Лисих
Начальник відділу організації міжнародних закупівель
ДП «НЕК «Укренерго»
вул. Симона Петлюри, 25, Київ 01032, Україна
Email: procurement_office@ua.energy
Антон Литвин
Відділ організації міжнародних закупівель
ДП «НЕК «Укренерго»
вул. Симона Петлюри, 25, Київ 01032, Україна
Email: procurement_office@ua.energy
Зацікавлені учасники торгів можуть отримати повний пакет тендерної документації після подання офі-

ційного листа на вищевказані адреси та після сплати невідшкодованої суми у розмірі 400 (чотириста) єв-
ро або еквівалентної суми в українських гривнях, яка включає витрати на копіювання, доставку зареєстро-
ваною експрес-поштою та послуги зв’язку (включаючи ПДВ та виключаючи комісію банку та інші витрати, 
які повинен сплатити учасник торгів).

Сплату необхідно здійснити на розрахунковий рахунок Замовника із вказанням призначення платежу 
«Сплата за тендерну документацію за Проектом BMZ-ID 2020 83 608 (KfW). Лот 3 «Реконструкція ПС 750 
кВ «Дніпровська»:

Для нерезидентів України (євро):
Банк - кореспондент:
Дойче Банк (Німеччина) АГ, Франкфурт на Майні, Німеччина
р/р: 949876710, S.W.I.F.T.: DEUT DE FF
Банк-отримувач:
АТ «Укрексімбанк»
Вул. Антоновича, 127, 03150, Київ, Україна
МФО: 322313
SWIFT: EXBS UA UX
Отримувач:
ДП «НЕК «Укренерго»
р/р: 26000030066033
ЄДРПОУ: 00100227
Вул. Симона Петлюри, 25, 01032 Київ, Україна.
Для резидентів України (українська гривня): 
АТ «Укрексімбанк»
МФО: 322313
р/р: 26008010066033
ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ: 00100227
Вул. Симона Петлюри, 25, 01032 Київ, Україна 
(в українській гривні за обмінним курсом НБУ на день сплати).
Тендерна документація буде одразу вислана кур’єром, але Замовник не несе відповідальності за втрату 

або пізню доставку. Уповноважені представники учасників торгів можуть персонально отримати тендерну 
документацію за адресою, що вказана вище, після надання документа, що підтверджує банківський пере-
каз, а також копії довіреності (на бланку компанії).

Тендерні пропозиції повинні бути доставлені в офіс за вищевказаною адресою не пізніше 25 липня 2018 
року, 11:00 за київським часом та повинні супроводжуватися заставним забезпеченням на суму 200 000 єв-
ро, або на еквівалентну суму в конвертованій валюті.

Учасник повинен надати:
• Один (1) оригінал (англійською) та дві (2) друковані копії разом з українським (російським) перекла-

дом, якщо надається, та електронною копією – Замовнику – Віктору Лисих, начальнику відділу організа-
ції міжнародних закупівель, ДП «НЕК «Укренерго», вул. Симона Петлюри, 25, 01032 Київ, Україна; кімната 
№450, Тел: +38 044 238 30 14 / +38 044 238 39 45.

• Одну (1) електронну копію на трьох CD/DVD – Банку – Габріела Хаскі, Керівник з питань закупівель (LEe-
3), вул. Palmengartenstrasse, 5-9, 60325, Франкфурт, Німеччина; Тел: +49 69 7431 68136, Факс: +49 69 7431 
66 68136.

• Дві (2) друковані копії та 1 (одну) електронну копію на USB Флеш карті – Консультанту – Ю. Кампа, Ке-
рівник Проекту, компанія Consulectra GmbH, вул. Am Trippelsberg, 45, 40589 Дюссельдорф – Німеччина; 
Тел: +49 (0211) 7108 401;

Подання тендерних документів у електронному вигляді електронною поштою не дозволяється.
Тендерні Пропозиції буде розкрито у присутності представників Учасників торгів, які мають бажання взя-

ти участь у процедурі розкриття, об 11:00 за київським часом 25 липня 2018 року в офісі ДП «НЕК «Укр-
енерго», вул. Симона Петлюри, 25, м. Київ-01032, Україна.

 Повістка про виклик 
Підозрюваному Шубочкіну Ігорю Едуардовичу, 22.07.1993 р.н., громадянину України, уродженцю смт Ново-

псков Луганської області, зареєстрованому за адресою: Луганська область, смт Новопсков, вул. Магістральна 270В/8, 
на підставі ст. ст. 133, 135, 297-5, КПК України, Вам необхідно з’явитися 31.05.2018 о 10 год. до прокурора відді-
лу прокуратури Луганської області Волосенка П. В. (каб. 121) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.  
Б. Ліщини, 27 для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 22018130000000090 від 16.02.2018;

 Повістка про виклик
Підозрюваному Сикалі Вадиму Петровичу, 23.04.1976 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, 

вул. Радищева, буд. 29-а, кв. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 31.05.2018 о 10 год. 00 
хв. до прокуратури Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27 до прокурора 
відділу Ковальова А. М. (каб. 217) для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №22015130000000385;

Повістка про виклик 
Підозрюваному Губайдуліну Роману Володимировичу, 15.07.1981 року народження, уродженцю м. Луганська, громадя-

нину України, зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Луганськ, просп. Гайового, буд. 1 відповідно до вимог ст. 
ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 31.05.2018 о 10 год. до прокуратури Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27 до прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та 
Державної прикордонної служби Зіньковського А. Ю. для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального прова-
дження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22018130000000181;

Повістка про виклик
Підозрюваному Щипачову Артуру Володимировичу, 08.03.1971 року народження, уродженцю м. Луганська, громадянину 

України, зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 27, кв. 471 відповідно до 
вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 31.05.2018 о 10 год. до прокуратури Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, до прокурора відділу нагляду за додержанням законів ор-
ганами СБУ та Державної прикордонної служби Зіньковського А. Ю., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримі-
нального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22018130000000183;

Повістка про виклик 
Підозрюваній Терещенко Марині Миколаївні, 25.06.1969 року народження, уродженці с. Біле Лутугинського ра-

йону Луганської області, зареєстрованій за адресою: Луганська область, Лутугинський район, с. Біле, вул. Шкільна, 
буд. 41, кв. 9 відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 31.05.2018 об 11 год. до проку-
рора відділу прокуратури Луганської області Лугового О. Ю. за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.  
Б. Ліщини, 27 для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 22018130000000142;

 Повістка про виклик
Підозрюваному Карабуту Олександру Миколайовичу, 19.08.1975 року народження, уродженцю смт Станиця Луганська 

Луганської області, зареєстрованому за адресою: Луганська область, смт Станиця Луганська, вул. Маяковського, буд. 39, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 31.05.2018 об 11 год. до прокурора відділу прокурату-
ри Луганської області Лугового О. Ю. за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27 для відкриття та 
надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22018130000000139;

Повістка про виклик
Підозрюваному Кормушкіну Ігорю Валерійовичу, 11.12.1979 року народження, громадянину України, який зареєстрований та 

мешкає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, квартал Южний, буд. 6-а, кв. 102. Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 31.05.2018 об 11 год. до прокурора відділу прокуратури Луганської області Покотило В. А., за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27 для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального 
провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22018130000000140;

Повістка про виклик. Підозрюваним:
1. Гречці Борису Анатолійовичу, 17.05.1976 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Шев-

ченка,  буд. 27, кв. 30.
2. Жаданову Геннадію Анатолійовичу, 10.07.1966 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область, Попаснянський 

район, с. Нижнє,  вул. Леніна, буд. 28.
3. Жуку Роману Володимировичу, 27.06.1980 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 

вул. Курчатова, буд. 7а, кв. 148.
4. Кравцову Єгору Миколайовичу, 19.04.1991 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. 

Свердлова, буд. 357, кв. 31.
5. Куцію Максиму Михайловичу, 17.02.1979 р.н., зареєстрованому за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 

60 років Жовтня.
6. Морозу Дмитру Володимировичу, 04.02.1977 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 

Будівельників, б. 30-Б, кв. 155.
7. Полуполтінниху Володимиру Сергійовичу, 12.08.1981 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Лиси-

чанськ, вул. Терешкової, буд. 14.
8. Рєзцову Олександру Олександровичу, 05.09.1967 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Кремінна, 

вул. Дубовий Гай, буд. 25.
9. Сєрому Григорію Анатолійовичу, 29.10.1963 р.н., зареєстрованому за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Фрун-

зе, буд. 65/51, кв. 52. 
10. Сосову Олександру Михайловичу, 21.05.1986 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська обл., Попаснянський район,  

с. Тошківка, вул. Садова, буд. 23.
11. Сушильнікову Антону Миколайовичу, 01.02.1987 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, 

просп. Леніна,  буд. 113, кв. 225.
12. Тарубарову Олександру Олександровичу, 18.04.1983 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Лиси-

чанськ, вул. Ватутіна, 46.
13. Тарубарову Сергію Олександровичу, 01.09.1986 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, 

вул. Ватутіна, 46.
14. Яценку Яну Анатолійовичу, 28.11.1972 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Жов-

тнева, буд. 9, кв. 31, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 30.05.2018 у період з 10.00 до 18.00 до слідчо-

го відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) Головного управління Служби безпеки Укра-
їни в Донецькій та Луганській областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, б. 18, до слід-
чого Тивонюка Р. А. для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22015130000000093.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинувачено-
го Фірсова Івана Івановича, 26.07.1959 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Луганська область, м. Стаханов, 
вул. Бурбело, 15/21, за матеріалами кримінального прова-
дження № 425/2611/17, 1-кп/425/97/18, на підставі обвину-
вального акта відносно Фірсова І.І. за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Обвинуваченому Фірсову І.І. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 1 червня 2018 
року о 10 год. 15 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

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

1). Колотая Віталія Володимировича, Степанен-
ка Романа Валерійовича, Харитонова Єгора Вален-
тиновича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 28 КК України. Обвину-
вачені по справі: Колотай В.В., 17.05.1969 року на-
родження (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, 
вул. Кірова, 449), Степаненко Р. В., 03.11.1986 ро-
ку народження (зареєстрований за адресою: Запо-
різька обл., Пологівський район, с. Шевченка, вул. 
Іжикова, 35), Харитонов Є. В., 09.02.1986 року на-
родження (зареєстрований за адресою: м. Кура-
хове, вул. Мечникова, 19А/83), викликаються на 
30.05.2018 року о 09.30 год. до суду, каб. № 8, для 
участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Соляник А. В.;

2). Скригунова Альберта Йосиповича, 31.07.1951 
року народження, за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Скригунов А. Й. (зареєстрований за 
адресою: Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Гагаріна, 
15/17), викликається на 05.06.2018 року об 11.00 
год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи 
по суті, головуючий суддя Соляник А. В.

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

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

Повідомлення про ухвалення вироку  
в спеціальному судовому провадженні  

№1-кп/325/7/2018 (310/7622/ 16-к)
Приазовський районний суд Запорізької облас-

ті повідомляє обвинувачену Колесникову Ганну Ген-
надіївну, 08.01.1988 р.н., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Торез (нині м. Чистя-
кове), вул. Ризька, 16, кв. 25, що цим судом у скла-
ді колегії суддів: головуючого судді Пантилус О. П., 
суддів Васильцової Г. А., Діденко Є. В. 18 травня 2018 
року ухвалено вирок у кримінальному провадженні  
№ 22014050000000451 за обвинуваченням Колесни-
кової Г. Г. у вчиненні кримінального правопорушення 
— злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Вироком суду Колесникову Г. Г. визнано винува-
тою у вчиненні кримінального правопорушення —
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та 
призначене покарання у вигляді 8 (восьми) років по-
збавлення волі без конфіскації майна.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ОГОЛОШЕННЯ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності 2018321368)
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень і про-
позицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (нафта, газ природний, кон-

денсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні ко-
палини загальнодержавного значення) Дружелюбівського родовища 
згідно зі спеціальним дозволом № 2351 від 28.12.2000 року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлені до споживання газ природний, конденсат і нафта. 
Роботи на ділянці надр  проводитиме структурний підрозділ — філія 
ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування». 

Дружелюбівське родовище розташоване в межах Борівського райо-
ну Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 10,21 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин щодо Дружелюбівського родовища обліковують на 
Державному балансі корисних копалин України).

2.   Суб’єкт господарювання
Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за  

ЄДРПОУ 30019775.
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35;

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України. 
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкіл-
ля 

Подовження терміну дії спеціального дозволу № 2351 від 28.12.2000 
року на користування надрами видобування вуглеводнів (нафта, газ 
природний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан пропан, бутани 
– корисні копалини загальнодержавного значення) Дружелюбівського 
родовища, що видає Державна служба геології та надр України. Закон 
України «Про нафту і газ».

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля й ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього періоду громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання відбудуться 11 червня 2018 року о 13:00 годині 
у приміщенні Reikartz Харкiв, м. Харків, вул. Садова, 4. 

 6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля й іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35, 

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій 

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 223 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно, крім вихід-
них з 24.05.2018 р.:

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. 
Кудрявська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимиро-
вич, тел.+380674130897.

Філія Українського науково-дослідного інституту природних га-
зів (УкрНДІгаз), контактна особа Німець Наталя Миколаївна, тел.: 
(057)730-45-09. 

ПрАТ «СК «ВУСО» повідомляє, що у зв’язку з втратою вважати недійсними  
такі документи:

поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів — 

АК 3115380 
АК 3377466 
АК 3377467 
АК 3377468 
АК 3377469 
АК 3383385 
АК 3383391 
АК 3383396 
АК 4376166 
АК 4376171 
АМ 0392704
АМ 0392830
АМ 0395605
АЕ 9924767 
АЕ 9924768 
АК 3381387 
АК 4374436 
АК 6597879 
АК 6597890 
АК 6597891 
АМ 0395218
АМ 0395219
АМ 0398562
АМ 0476560
АМ 1227004
АМ 1227005
АМ 1227007
АМ 1227008
АМ 1227009
АМ 1227010
АМ 1226987
АМ 1226988
АМ 1306386
АМ 1306387
АМ 1306388
АМ 1306389
АМ 1306390
АК 4371036 
АК 4378068 
АК 2527782 
АЕ 7886240 
АЕ 9077247 
АЕ 9090117 
АІ 9704191 
АЕ 8798626 
АЕ 8798627 
АЕ 8798628 
АЕ 8798629 
АЕ 8798630 
АЕ 8798631 
АЕ 8798632 
АЕ 8798633 
АЕ 8798634 
АЕ 8798635 
АЕ 8798636 
АЕ 8798637 
АЕ 8798638 
АЕ 8798639 
АЕ 8798640 
АЕ 8806451 
АЕ 8806452 

АЕ 8806453 
АЕ 8806454 
АЕ 8806455 
АЕ 8806456 
АЕ 8806457 
АЕ 8806458 
АЕ 8806459 
АЕ 8806460 
АЕ 8806463 
АЕ 8806464 
АЕ 8806465 
АЕ 8806466 
АЕ 8806467 
АЕ 8806468 
АЕ 8806469 
АЕ 8806470 
АЕ 9928985 
АК 2522362 
АК 2534875 
АК 2534886 
АК 2534887 
АК 3109579 
АК 3390099 
АК 3390100 
АК 3390101 
АК 3390103 
АК 3390104 
АК 3390105 
АК 3390110 
АК 3907085 
АК 3907086 
АК 3907087 
АК 3907088 
АК 3907089 
АК 3907090 
АК 3907251 
АК 3907252 
АК 3907253 
АК 3907254 
АК 3907255 
АК 3910143 
АК 3910164 
АК 3913118 
АК 3919028 
АК 3919029 
АК 3919030 
АК 3919040 
АК 3919044 
АК 3919046 
АК 3919065 
АК 4366455 
АК 4366456 
АК 4366457 
АК 4366473 
АК 4366478 
АК 4366479 
АК 4366480 
АК 4366483 
АК 4366484 
АК 4366509 
АК 4366510 

АК 4366511 
АК 4366514 
АК 4366515 
АК 4372591 
АК 4372610 
АК 4372965 
АК 4372986 
АК 4372989 
АК 4372996 
АК 4372997 
АК 4373096 
АМ 0390091
АМ 0395832
АМ 1855186
АМ 1860834
АМ 1860836
АМ 1312965
АМ 1312970
АМ 1312971
АМ 2233295
АМ 2233297
АМ 1852568
АМ 1852569
АМ 1852570
АК 1312926 
АК 3116301 
АК 7384161 
АК 7384162 
АК 7384163 
АК 7384164 
АК 7384165 
АК 3377831 
АЕ 9918801 
АЕ 9918802 
АЕ 9918803 
АЕ 9918804 
АЕ 9918805 
АК 6595095 
АК 7380463 
АК 7659054 
АК 7659055 
АК 7659056 
АК 7659057 
АК 7381485 
АК 7381486 
АК 7381487 
АК 6597488 
АК 7382412 
АК 7382413 
АК 7382414 
АК 7330648 
АК 7660324 
АК 7660328 
АК 8643665 
АК 7900778 
АК 3370838 
АК 3370839 
АК 3370840 
АК 3370836 
АК 8329832 
АК 8329833 

АК 8641704 
АК 8641705 
АК 8641706 
АК 3909840 
АК 3909841 
АК 3909842 
АК 3909843 
АК 3909844 
АК 3909845 
АМ 0400213
АМ 1856369
АК 3378350 
АМ 0393485
АК 3377242 
АК 3377243 
АК 6598655 
АК 6598669 
АК 6598671 
АМ 0391771
АМ 0399022
АК 6858635 
АК 2531561 
АК 3383519 
АК 3911910 
АК 3911912 
АК 3911913 
АК 3911914 
АК 1304197 
АК 2529118 
АК 3116347 
АК 3116348 
АК 3116349 
АК 3116350 
АК 3116351 
АК 3116352 
АК 3116353 
АК 3116365 
АМ 0395532
АМ 0395533
АМ 0395534
АМ 0395535
АМ 0395536
АМ 0395537
АМ 0395538
АМ 0395539
АМ 0395540
АМ 0395544
АМ 1308130
АК 2535601 
АК 3115062 
АМ 0476442
АК 3379892 
АК 3920306 
АК 3371701 
АК 3371702 
АК 3371703 
АК 3375397 
АК 3375398 
АК 3375399 
АК 3375898 
АК 3375899 
АК 3375900 

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Чугуївського міського суду Харківської області зна-

ходиться спеціальне кримінальне провадження № 636/2173/17 стосов-
но Богомолової Валентини Михайлівни, 16.11.1959 року народження, 
обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК Укра-
їни. Обвинувачена Богомолова В. М. зареєстрована за адресою: Хар-
ківська область, Чугуївський р-н, с. Стара Гнилиця, вул. Шевченка (Ле-
ніна), 28, кв. 1.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Чугуївський міський 
суд Харківської області викликає Богомолову Валентину Михайлівну в 
судове засідання, яке відбудеться 6 червня 2018 року о 10 год. 00 хв. 
у залі Чугуївського міського суду Харківської області за адресою: Хар-
ківська обл., м. Чугуїв, пл. Соборна, 2.

Суддя Гуменний З. І.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого 
Гриба Андрія Григоровича, 19.06.1975 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Блюхера, 40, кв. 151, м. Ялта, АР Крим), за 
вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 12 
годині 00 хвилин 8 червня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-А, каб. 22 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 
даного оголошення обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з його змістом.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: 

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 40, 8 червня 
2018 року о 09.15 год. відбудеться розгляд кримінального провадження по 
обвинуваченню Часовськіх Євгена Вікторовича, 4 жовтня 1978 року наро-
дження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинуваче-
ний Часовськіх Євген Вікторович та захисник Коваль Наталя Омельянівна.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове за-
сідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі: головуючого судді Каленяка Р. А., 
суддів Вохмінової О. С., Дернової В. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Рибальченко Григорій Олександрович, 24.07.1961 року 
народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка вул. То-
карєва, буд. 12, кв. 15, на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України вам не-
обхідно з’явитись 30.05.2018 року о 09 год. 00 хв. до 2 управління (з дислокаці-
єю у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, 
до старшого слідчого в ОВС майора юстиції Тітова В. В. за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Академіка Нільсена, буд. 33, для ознайомлення з мате-
ріалами кримінального провадження, отримання обвинувального акта та реєстру 
матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні №22017050000000139 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі не-
прибуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, перед-
бачені ст. 139 КПК України.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Собор-

ний, 1) викликає як обвинуваченого Літвинова Олега Георгійовича в 

підготовче судове засідання, яке відбудеться 7 червня 2018 року о 14 

год. 30 хв. у залі суду 2-Б-1, по кримінальному провадженню про об-

винувачення Літвинова Олега Георгійовича за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 

КК України.

Суддя І. В. Зіневич

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Габову Юлію 
Юріївну як обвинувачену в кримінальному провадженні № 296/133/17 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у судові 
засідання, що відбудуться 6 червня 2018 року о 10.30 год. та 23 черв-
ня 2018 року о 10.00 год. у приміщенні Корольовського районного су-
ду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал  
№ 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Собор-

ний, 1) викликає як обвинуваченого Михайлова Віталія Володимиро-

вича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 11 червня 2018 

року о 12 год. 00 хв. у залі суду 2-Б-1, по кримінальному проваджен-

ню по обвинуваченню Михайлова Віталія Володимировича за ст. 258-3 

ч. 1 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Пелішенку Едуарду Вікторовичу, 29.07.1968 ро-
ку народження, який проживає за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Прожекторна, буд. 11, кв. 49,  на підставі  ст.ст. 133, 135 
КПК України необхідно з’явитися 30.05.2018 р. о 09.00 год. до каб. № 
308 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до старшого 
слідчого Сокола Володимира Андрійовича за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Нільсена, буд. 33, для вручення процесуаль-
них документів при здійсненні спеціального досудового розслідуван-
ня, відкриття та ознайомлення із матеріалами досудового розслідуван-
ня, вручення вам обвинувального акта та реєстру матеріалів у кримі-
нальному провадженні №22016050000000161 від 08.08.2016 р. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України в порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спе-
ціального досудового розслідування.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, 
передбачених ст. 138 КПК України, настає відповідальність, передба-
чена ст. 139 КПК України.

Кредитна спілка «Турбота-Полтава» 27.06.2018 р. о 12.00 год. про-
водить чергові загальні збори в приміщенні за адресою: м. Полтава, 
вул. Героїв Чорнобильців, 9-А, кім. 10, з наступним порядком денним:

1. Звіт про роботу голови правління, спостережної Ради, ревізійної 
комісії за 2017 рік.

2. Виключення членів спілки.
3. Поточні питання.
Для участі у зборах необхідно надати документ, що посвідчує особу. 

Для представників — документ, що посвідчує особу, та довіреність на 
право участі у зборах і голосуванні.

Втрачені дипломи бакалавра  
ИР №41630808 (2011 р., напрямок 
«Філологія (англійська)», та спеці-
аліста №43374450 (2012 р., спеці-

альність «Мова і література (англій-
ська)», видані Дніпропетровським 
національним університетом імені 

Олеся Гончара на ім’я Осташевської 
Майї Геннадіївни,  

вважати недійсними.

Спадкоємці 

Бабаліка Івана Григоровича 

запрошуються в третю 

державну контору за адресою: 

м. Дніпро, вул. Робоча, 22А.

Втрачений документ: 

Посвідчення учасника бойових 

дій, серія АБ № 591852, 

видане 17 серпня 2012 р., 

вважати недійсним.

Судновий білет 

на судно з реєстраційним 

бортовим номером ХРС-0046-К, 

судновласник Вдовиченко В. В., 

вважати недійсним.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Дудіна Миколу Мико-
лайовича, 28.10.1991 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, по обвинувальному акту, внесеному в Єди-
ний реєстр досудових розслідувань за № 42016220000001040 від 24.11.2016 ро-
ку, справа № 644/6463/17-к, провадження № 1-кп/644/638/17, у підготовче судо-
ве засідання, призначене на 6 червня 2018 року о 16 годині 30 хвилин, голову-
ючий суддя Горчакова О. І. Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї П’ятирічки), 18 (корпус №2 суду), зал 
судового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без участі Дудіна 
Миколи Миколайовича.

Краматорський міський суд Донецької області викликає як обвинуваче-
ну Тарасенко Вікторію Борисівну, 23.07.1973 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 
38/27), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 5 червня 2018 року о 09.30 годині.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться в 
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Демидова В. К.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +7  +12 +21  +26
Житомирська +7  +12 +21  +26
Чернігівська +5  +10 +20  +25
Сумська +5  +10 +20  +25
Закарпатська +11  +16 +23  +28
Рівненська +7  +12 +21  +26
Львівська +7  +12 +21  +26
Івано-Франківська +7  +12 +21  +26
Волинська +7  +12 +21  +26
Хмельницька +7  +12 +21  +26
Чернівецька +7  +12 +21  +26
Тернопільська +7  +12 +21  +26
Вінницька +7  +12 +21  +26

Oбласть Нiч День

Черкаська +7  +12 +21  +26
Кіровоградська +7  +12 +21  +26
Полтавська +6  +11 +20  +25
Дніпропетровська +7  +12 +21  +26
Одеська +11  +16 +21  +26
Миколаївська +10  +15 +22  +27
Херсонська +10  +15 +22  +27
Запорізька +8  +13 +21  +26
Харківська +6  +11 +21  +26
Донецька +6  +11 +21  +26
Луганська +6  +11 +21  +26
Крим +11  +16 +21  +26
Київ +11  +13 +23  +25

Укргiдрометцентр

Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 30 травня 2018 року
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У Вінниці — 
шевченківське свято 

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЇ. Удруге Вінниця стала центром проведення Між-
народного шевченківського свята «В сім’ї вольній, новій». Цьо-
го разу на площі Тараса Шевченка з нагоди відзначення 204-ї 
річниці від дня народження Великого Кобзаря розмістили свої 
світлиці територіальні громади районів області: у кожній — пор-
трет найвідомішого у світі українця, а також короваї, рушники, 
вироби майстрів ужиткового мистецтва тощо. Маємо традиції, 
які передаються з покоління в покоління. 

Свято розпочалося тематичним поетично-пісенним вінком. 
Після відкриття краяни, численні гості, перші особи області і 
міста поклали квіти до скульптурної композиції Тараса Шев-
ченка на знак вшанування генія українського народу.

До проведення міжнародної культурної події долучилися по-
ети і письменники з Білорусі, Казахстану, Болгарії, Вірменії, 
Польщі та України, народні аматорські колективи, співаки, ак-
тори обласного академічного музично-драматичного театру 
імені Миколи Садовського, громадськість міста й області. Зо-
крема взяв участь у заході лауреат Національної премії імені 
Тараса Шевченка, народний артист, Герой України Анатолій 
Паламаренко. Звучали вірші Кобзаря, лунали пісні, ліричні й 
життєдайні.

 «Ми ретельно готувалися до проведення Міжнародного 
шевченківського свята і дуже чекали гостей та учасників. Впер-
ше це свято в Україні проходило саме на Вінниччині у рік прого-
лошення незалежності. Сьогодні ми відкриваємо Шевченка по-
іншому, через призму сакрального бачення», — зазначив під 
час зустрічі з письменниками голова облдержадміністрації Ва-
лерій Коровій.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов переконаний, 
що шевченківське свято має важливе значення для України. 
«Тарас Шевченко чимало зробив, щоб українці утвердилися 
як велика і вільна нація. Шевченківське свято проводиться вже 
17 років у різних регіонах нашої країни. Важливо, щоб традиції 
зберігалися у поколіннях, у цьому наша єдність і сила», — на-
писав він у мережі Фейсбук.

Свято «В сім’ї вольній, новій» розпочалося 24 травня і трива-
тиме на Вінниччині три дні.

Глиняні трансформації 
ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО. У столиці відкрився 
шостий фестиваль художньої кераміки 

Георгій-Григорій 
ПИЛИПЕНКО 

для «Урядового кур’єра», 
Володимир ЗАЇКА 

(фото), 
«Урядовий кур’єр»

У столичному арт-прос-
торі «ЦеГлинаАрт» 

протягом тижня можна 
насолодитися виробами 
з кераміки відомих май-
стрів і початківців. У кон-
цепції Олесі Дворак-Галік 
фестиваль отримав назву 
«Трансформації»: «Цього-
річ фестиваль відбуваєть-
ся в межах Кyiv Art Week 
і досліджує вплив керамі-
ки як самодостатнього ар-
ту на інші види мистецтв. 
Це спонукає художника до 
створення інтерактивних 
творів. Вони, трансфор-
муючись у часі та просто-
рі, набувають нового зміс-
ту і функцій. Наша гале-
рея зосереджена на спів-
праці керамістів, дизайне-
рів, галеристів, архітекто-
рів та колекціонерів». 

Фестиваль уже шостий 
рік об’єднує українських 
керамістів. Серед них є і 
впізнавана Неллі Ісупо-
ва, є й студенти професій-
них закладів. У павільйоні 
представлено роботи мит-
ців зі столиці та Ужгорода, 
Коломиї, Харкова, Запо-
ріжжя, а також Львова, де 
у 1946 році було засновано 
профільний виш. Доступ-
на глина постає у твор-
чих руках, як метафізич-
ний матеріал. У керамі-
ці, за визначенням мисте-
цтвознавця Ореста Голуб-
ця, є таємничі можливості 
основних стихій — землі, 
води, повітря і вогню. 

Сучасні керамісти ві-
дійшли від наслідуван-
ня природи і, розвиваю-
чи традицію, відтворюють 
здобутки людства. Пред-
ставлені вироби з керамі-
ки уникають побутовос-
ті і стають художніми еле-
ментами інтер’єру. Кера-
мічні роботи, що експону-
ють в галереї, розділили 
на три пред’явлення: біль-
шість об’єктів далеко ві-
дійшли від утилітарнос-
ті, вироби, що належать до 
другої групи, зберігають 
прикладне значення, тре-
ті ж об’єднують у собі ху-
дожність і можливість ви-
користання у побуті, як, 
наприклад, ваза Маріанни 
Вахняк «Бачити небо». 

Витвори з шамоту Юрія 
Войновича демонструють 
художні принади матері-
алу. Його об’єкти наче 
бавляться з архаїкою 
та сюрреалізмом, ста-
ють частиною інста-
ляцій та перфоман-
сів, але здебільшого 
претендують посіс-
ти місце скульпту-
ри. Іноді глина імі-
тує мармур у погруд-
дях, як, наприклад, 

в Олександри Лебедкі-
ної, яка представила бюст 
Цензури. 

Немало керамістів мис-
лять глобально і вияв-
ляють це в кількох робо-
тах, зокрема Юрій Муса-
тов у серії «Моя планета», 
Андрій Ільїнський у се-
рії «Гості», Олександр Ми-
рошніченко в наче зруй-
нованих часом «Головах». 
Автори намагаються пе-
редати подих природи, як 
у композиції «Листя», або 
вічності — як у «Скам’я ні-
лості» Ольги Пильняк, де 

авторка поєднала в од-
ній формі брутальність 
і витонченість.

Вражає комбінатор-
ність по вертикалі та 
по горизонталі робіт 
Гії Міміношвілі, на-
слідування коралів 
Єлизаветою Порт-
новою, чуттєві аб-
стракції Юрія Вой-
товича. Керамісти 
обігрують форми, 
кольори, фактури 
— наприклад, Ната 
Попова. 

Деякі відвідувачі 
зазначали вторин-

ність робіт, але багато хто 
довго концентрувався на 
одному об’єкті чи інсталя-
ції, розглядаючи витвір з 
різних боків. Студент еко-
номічного університету 
Тарас Бульба, який про-
являє себе в декоратив-
но-прикладному мисте-
цтві, підсумував вражен-
ня: «Керамісти оригіналь-
но виявили своє бачення, 
використали авторську 
техніку, метаморфози ко-
льору і фактур». 

Експозицію керамі-
ки можна відвідати до 
2 червня. 

«Гості з далеких країн» кераміста Андрія Ільїнського в сьогоденні стали 
дуже актуальною темою

Олександра Лебедкіна представила свою 
неповторну «Самокатистку»

Такий вигляд  
має «Посмішка»  

від Марти Бережненко


