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Міністр Кабінету Міністрів про нагальну необхідність 
створення антикорупційного суду

На Донбасі назріває 
чергова катастрофа 

ДОВКІЛЛЯ. На території окупованого Донецька просів ґрунт 
на понад два десятки сантиметрів. Про це під час презентації 
звіту «Екологічна ситуація на території Донецької та Луганської 
областей» повідомив очільник Міністерства з тимчасово окупо-
ваних територій Вадим Черниш.

«Територія Донецька: тут ми фіксуємо просідання грунтів на 
20—25 сантиметрів. Це бачимо завдяки супутниковому моніто-
рингу. І це означає, що фактично провалюється поверхня міста 
Донецька», — цитує Укрінформ слова урядовця. 

На думку експертів, просідання ґрунтів пов’язано з тим, що 
шахтні води перестали відкачувати і, як наслідок, немає від-
ливу води. «На нашу думку, це може загрожувати житловим 
кварталам і соціальній інфраструктурі загалом, і йдеться не ли-
ше про промислову інфраструктуру», — багатозначно натяк-
нув міністр. Він зауважив, що у звіті йдеться про приблизно дві 
сотні об’єктів на сході Україні, які становлять загрозу для міс-
цевого населення.

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР САЄНКО:  

ЦИФРА ДНЯ

10 521,7 млн грн
становили в січні — березні інвестиції  
у сільське господарство, мисливство  

й відповідні послуги. Це на 9,5%  
більше, ніж торік за аналогічний період

«Україна не може рухатися 
вперед без формування 

справжньої довіри,  
як внутрішньої — з боку 

громадян, так і зовнішньої 
— з боку інвесторів, 

наших міжнародних 
партнерів».

Ліки за чотирма програмами 
держзакупівель спрямовано в регіони

ЗДОРОВ’Я. Відправлено і 
препарати, закуплені за дер-
жавні кошти. Найближчим ча-
сом ці лікарські засоби бу-
дуть доступні в лікарнях, по-
відомляє Міністерство охоро-
ни здоров’я.

Програма «Хворі в до- 
та післяопераційний період 
трансплантації» передбачає 
такі поставки: мофетилу мі-
кофенолат — 1442 упаковки; 
еверолімус — 72 блістери; 
базиліксимаб — 18 упаковок; 
імуноглобулін проти тимоци-
тів кролячий — 386 упаковок. 

За програмою «Новонаро-
джені хворі на фенілкетону-
рію та вроджений гіпотиреоз» 
спрямовано: тест-набір для 
скринінгу на вроджений гіпо-
тиреоз — 48 комплектів: тест-
набір для скринінгу на феніл-
кетонурію — 140 комплектів.

За Програмою «Проти-
туберкульозні препарати  
(кошти бюджету 2015 р.)» 
відвантажено: рифабутин 
150 — 325 упаковок, а за 
програмою «Імунобіологіч-
ні препарати (вакцини)» на-
правлено інактивовану рід-
ку вакцину для профілак-
тики поліомієліту кількістю  
40 000 флаконів.

Міністерство охорони 
здоров’я закуповує ліки в 
межах наданого бюджету, 
який щорічно ухвалює Вер-
ховна Рада (у 2016 році — 
3,4 мільярда гривень, у 2017-
му — 5,9 мільярда гривень, у 
2018-му — на торішньому рів-
ні). Державний бюджет на за-
купівлю ліків на національно-
му рівні дає змогу покривати 
в середньому 45% потреби у 
країні.

Закупівлі ліків через міжна-
родні організації дають змо-
гу домовлятися про спеціаль-
ні низькі ціни для України і за-
вдяки цьому збільшувати об-
сяги закуплених ліків, повідо-
мляє прес-служба Міністер-
ства охорони здоров’я.

Якщо ліки є, а в лікарні з 
якихось причин відмовляють 
їх безплатно видати, слід на-
писати заяву на ім’я головно-
го лікаря медичного закладу 
або на місцеве управління/де-
партамент охорони здоров’я, 
вказавши діагноз із результа-
тами аналізів або діагности-
ки, що підтверджують діагноз, 
і необхідний препарат. Ме-
дичні заклади, згідно з нака-
зом МОЗ №509, зобов’язані 
оприлюднювати інформацію 
про залишки лікарських за-
собів.

Чекати далі немає змоги
АНТИКОРУПЦІЯ. Склас-

ти повноваження глави уря-
ду в разі провалу голосуван-
ня за створення довгоочіку-
ваного антикорупційного су-
ду обіцяє Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман. Таку зая-
ву він зробив учора вранці на 
спільному брифінгу з Голо-
вою Верховної Ради Андрієм 
Парубієм. 

«Сьогодні відповідальний 
день і тиждень, коли має бу-
ти ухвалено закон про неза-
лежний і справедливий ан-
тикорупційний суд. Усі зна-
ють про те, наскільки важли-
ві нині в суспільстві питання 
справедливості й ефективної 
боротьби з корупцією. Гли-
боко переконаний, що без 
створення такого суду ця бо-
ротьба не буде успішною. То-
му сьогодні ключове завдан-
ня — щоб українці отрима-
ли можливість створення та-

кого суду, відновлення дові-
ри всередині країни. Це дові-
ра й міжнародна. Це питання 
має ключове значення. Сьо-
годні ми маємо всі можливос-
ті і шанси, і я заявляю це як 
Прем’єр-міністр країни, про-
довжити розвивати країну. 
Люди відчують, що економі-
ка почала розвиватися і жит-
тя стало кращим. Але важли-
во, щоб питання про антико-
рупційний суд було ухвале-
но. Без ухвалення цього важ-
ливого рішення буде підірва-
но довіру як усередині сус-
пільства до влади і владних 
інституцій, так і міжнарод-
ний авторитет буде значно 
пошкоджено, — цитує слова 
Володимира Гройсмана де-
партамент інформації та ко-
мунікацій з громадськістю 
Секретаріату Кабінету Міні-
стрів. — Я працюватиму з го-
ловами фракцій, народними 

депутатами щодо ухвалення 
такого рішення. 

Хочу підкреслити, що ми 
сьогодні стоїмо перед вибо-
ром: або подальший розви-
ток і розв’язання багатьох 
проблем, або, якщо рішення 
не буде ухвалено, — деста-
білізація. Сьогодні є величез-
ний виклик для всіх, хто при-
четний до ухвалення рішен-
ня. Я як Прем’єр-міністр Укра-
їни прийняв для себе рішення. 
Якщо цей суд, справедливий 
і незалежний, не буде утво-
рено, я складу повноваження 
Прем’єр-міністра України і по-
дам у відставку».

Андрій Парубій прогно-
зує ухвалення рішення щодо 
президентського законопро-
екту про Вищий антикоруп-
ційний суд у четвер, 7 черв-
ня. Він запевнив, що зробле-
но все можливе, аби таке рі-
шення було ухвалено.
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Світ вимагає від Кремля 
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Повістка про виклик у суд обвинуваченої
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 433/1869/17 стосовно Степіної Олени Сергіївни, 06.12.1978 
року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбачено-
му ст. 297-1 КК України. Обвинувачена Степіна Олена Сергіїв-
на, зареєстрована та проживає за адресою: м. Луганськ, вул. 
2-га Кожевна, буд. 93.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Степіну 
Олену Сергіївну в судове засідання, яке відбудеться 20 черв-
ня 2018 року о 10 годині 00 хвилин у залі судових засідань 
Марківського районного суду Луганської області за адресою 
(пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Лу-
ганської області, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі: головую-
чого судді Рукас О. В., суддів Логвіненка Т. Г., Шкирі В. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області перебуває кримінальне провадження № 426/23033/17 
стосовно Івакіна Юрія Володимировича, 13.08.1954 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 (в редакції Закону від 08.04.2014), 
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст.ст. 258-3, 341 КК України. Обви-
нувачений Івакін Ю.В., зареєстрований за адресою: м. Пере-
вальськ Луганської області.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Івакіна Юрія Воло-
димировича в судове засідання, яке відбудеться 18 червня 
2018 року о 10.30 год. у залі Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючий суддя Скрипник С. М., судді Осіпенко Л. М.,  
Половинка В. О.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як обвинуваченого Шмаргуна Павла Вікторовича, 
16.05.1959 року народження, уродженця Російської Федера-
ції, громадянина України, зареєстрованого за адресою: Лу-
ганська область, м. Антрацит, вул. Миру, буд. 5, кв. 7, за об-
винувачення у скоєнні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться о 13 годині 00 хвилин 15 черв-
ня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
Старобільського районного суду Луганської області за адре-
сою: м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А  
(головуючий суддя Колядов В. Ю.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

До суду як обвинувачені викликаються Сергеєнко-
ва Ірина Анатоліївна, 29.03.1969 р.н., яка зареєстрована 
за адресою: вул. Центральна, 141/1, смт Біловодськ, Бі-
ловодський район, Луганська область, та Пронько Юрій 
Олександрович, 02.04.1962 року народження, зареєстро-
ваний за адресою: вул. Юрченка, 92, с. Бараниківка, Біло-
водський район, Луганська область, у підготовче судове 
засідання в об’єднаному кримінальному провадженні за 
ч. 2 ст. 110 КК України, яке призначено на 13 годину 00 
хвилин 19 червня 2018 року та відбудеться в приміщенні 
суду за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ, Лу-
ганська область.

З дня опублікування оголошення, обвинувачені вва-
жаються повідомленими про дату, час та місце слухан-
ня справи.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області — судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/11230/17 стосовно Макси-
менка Анатолія Георгійовича, 21.04.1961 року народження,  
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Максименко А. Г., заре-
єстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. 
Градусова, буд. 12.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Максименка Ана-
толія Георгійовича, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 18 червня 2018 року о 09.00 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко С. О., По-
пової О. М.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Цихиселі Левана Ростомовича, 25.02.1981 року народження, 
який проживає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, 
вул. Кальницької, буд. 5, кв. 65, за матеріалами кримінально-
го провадження № 607/10933/17, 1-кп/425/152/18, на підста-
ві обвинувального акта відносно Цихиселі Л.Р. за ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 258 -3 КК України.

Обвинуваченому Цихиселі Л.Р. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 8 червня 2018 
року о 09 год. 55 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 Я. М. Синянська

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів 

(майна) АКБ «Новий»
Номер лота: Найменування майна/ стислий опис майна
F03G26782 Трикімнатна квартира площею 57,4 кв.м., що 

знаходиться за адресою Дніпропетровська обл., м. Марга-
нець, вул. Красіна, буд. 2, кв. 33

F03G26783 Житловий будинок площею 64,6 кв.м., що 
розташований за адресою Дніпропетровська обл., м. Мар-
ганець, вул. Пушкіна,65

F03G26784 Двокімнатна квартира площею 41,1 кв.м., що 
знаходиться за адресою Дніпропетровська обл., м. Марга-
нець, вул. Спуск Набережний, буд. 1, кв. 26

F03G26785 Земельна ділянка 0,25 га для будівництва і об-
слуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадібна ділянка), за адресою: с. Кам’яне, Дніпро-
петровська обл., Солонянський р-н, вул. Петровського, ді-
лянка, 80 (кадастровий № 1225081500:08:001:0061)

F03G26786 Нежитлове приміщення, загальною площею 
519 кв.м., що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Інже-
нерна, 7А, блок літ.О`-3, О`-2, прим. 12

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. Дата про-
ведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціо-
ну 11.06.2018. 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 ін-
формація щодо лотів:  

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/zhitlova/171454/
index.php?lang=ua 

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/zhitlova/171456/
index.php?lang=ua 

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/zhitlova/171457/
index.php?lang=ua 

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/nezhitlova/172237/
index.php?lang=ru 

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/nezhitlova/172310/
index.php?lang=ru 

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на користування 
надрами, відповідно до підпункту 3 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надра-
ми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

№ п/п

Об’єкт надрокористування
Початкова ціна

продажу дозволу,
тис. грн.

Назва об’єкта  
користування

Вид корисної  
копалини

Вид  
користування 

надрами
Місце  

розташування

1 2 3 4 5 6

1 Лобачівська-2 ділянка геологічне  
вивчення суглинок Волинська обл.,  

Горохівський р-н 9,02

2 Заартемівська ділянка геологічне  
вивчення суглинок Донецька обл.,  

Бахмутський р-н 35,97

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних дозволів на користу-
вання надрами зазначених ділянок надр приймається від претендентів Державною службою геології та надр 
України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 325.

 Останній день подання заявок 06 липня 2018 року до 16 години.
 З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
 Державна служба геології та надр України.
 Контактні особи:
 1. Земська Світлана Анатоліївна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
 2. Шевченко Оксана Григорівна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр загальнодержавного значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами, відповідно до підпункту 18 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на корис-
тування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

№ п/п

Об’єкт надрокористування
Початкова ціна

продажу дозволу,
тис. грн.

Назва об’єкта  
користування

Вид корисної  
копалини

Вид  
користування 

надрами
Місце  

розташування

1 2 3 4 5 6

1 Яблунівська  ділянка
геологічне  
вивчення,
у т.ч. ДПР

вогнетривкі 
глини

Донецька обл.,  
Костянтинівський 

р-н
465,37

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних дозволів на користу-
вання надрами зазначених ділянок надр приймається від претендентів Державною службою геології та надр 
України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 325.

 Останній день подання заявок 06 липня 2018 року до 16 години.
 З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
 Державна служба геології та надр України.
 Контактні особи:
 1. Земська Світлана Анатоліївна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
 2. Шевченко Оксана Григорівна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Членам виробничого кооперативу 
Спілка приватних сільськогосподарських 
товаровиробників «КОЛОС» 
(надалі — СПСТ «Колос» або Кооператив)
22014, Вінницька область, Хмільницький район, 
с. Терешпіль, вулиця Леніна, 1

Голови виробничого кооперативу 
Спілка приватних сільськогосподарських 
товаровиробників «КОЛОС» 
Черніцького Едуарда Івановича
22014, Вінницька область, Хмільницький район, 
С. Терешпіль, вулиця Леніна, 1

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення загальних зборів членів 

виробничого кооперативу 
Спілка приватних сільськогосподарських товаровиробників «КОЛОС»

Виробничий кооператив 
Спілка приватних сільськогосподарських товаровиробників «КОЛОС» 

Дата здійснення дії: 15 червня 2018 року 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03735050
Місцезнаходження: 22014, Вінницька область, Хмільницький район, с. Терешпіль, вули-

ця Леніна, 1
Голова Кооперативу Черніцький Едуард Іванович
На підставі повноважень, наданих Статутом СПСТ «Колос» та у відповідності до припи-

сів Господарського Кодексу України, Закону України «Про кооперацію» та інших положень 
чинного законодавства України, —

ПОВІДОМЛЯЮ:
15 червня 2018 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Вінницька область, Хмільницький ра-

йон, с. Терешпіль, вулиця Леніна, 1, відбудуться позачергові загальні збори членів виробни-
чого кооперативу «Спілка приватних сільськогосподарських товаровиробників «КОЛОС», 
далі — загальних зборів Кооперативу з таким Порядком денним: 1. Організаційні питання 
проведення загальних зборів; 2. Розгляд заяв членів СПСТ «Колос», які надійшли голові Ко-
оперативу до дати загальних зборів; 3. Зміна Голови Кооперативу; 4. Щодо інвентаризації 
майна; 5. Приведення Статуту Кооперативу до норм чинного законодавства; 6. Інші питання 
порядку денного, включенні за згодою членів Кооперативу.

Реєстрація учасників проводитиметься в день проведення загальних зборів Кооперативу 
з 10 год. 00 хв. за місцем їх проведення. Перелік учасників, які мають право на участь у за-
гальних зборах Кооперативу, визначається згідно його Статуту.

В період до дати проведення позачергових загальних зборів Кооперативу, члени Коопе-
ративу можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Кооперативу в робочі дні, робочий час за адре-
сою: 22014, Вінницька область, Хмільницький район, с. Терешпіль, вулиця Леніна, 1, а в 
день проведення позачергових загальних зборів Кооперативу також у місці їх проведення 
за адресою: 22014, Вінницька область, Хмільницький район, с. Терешпіль, вулиця Леніна, 1.

Повідомлення про проведення загальних зборів Кооперативу публікується в газеті «Уря-
довий кур’єр», адже Статутом Кооперативу не передбачено конкретного способу повідо-
млення його членів про проведення загальних зборів.

Міністерство екології та природних ресурсів України  оголошує 
про проведення електронних аукціонів з продажу часток щорічної 

національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, а саме:
16 лотів розміром по 1026,25 кг ОРП.
Організатор електронного аукціону ДП «СЕТАМ» м. Київ, вул. Стрі-

лецька, 4-6, контактний телефон (044) 331 17 21, години роботи: Пн - Пт, 
9:00-18:00; веб-сайт організатора: .https://setam.net.ua

Торги відбудуться за правилами, які визначено наказом ДП «СЕТАМ» 
№92 від 02.11.2017р., розміщеними за посиланням https://setam.net.
ua/pravila-torgiv-minpryrody  та відповідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 04.10.2017 № 756 «Про реалізацію пілотного проекту із впро-
вадження електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національ-
ної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин».

Дата і час проведення аукціонів: 
09.07.2018 торги відбудуться  з 10:00 до 12:00 за лотом 283781;  

з 14:00 до 16:00 за лотом 283785;
10.07.2018 торги відбудуться  з 10:00 до 12:00 за лотом 283793;  

з 14:00 до 16:00 за лотом 283800;
11.07.2018 торги відбудуться  з 10:00 до 12:00 за лотом 283804;  

з 14:00 до 16:00 за лотом 283807;
12.07.2018 торги відбудуться  з 10:00 до 12:00 за лотом 283810;  

з 14:00 до 16:00 за лотом 283814;
13.07.2018 торги відбудуться  з 10:00 до 12:00 за лотом 283818;  

з 14:00 до 16:00 за лотом 283821;
16.07.2018 торги відбудуться  з 10:00 до 12:00 за лотом 283824;  

з 14:00 до 16:00 за лотом 283826;
17.07.2018 торги відбудуться  з 10:00 до 12:00 за лотом 283828;  

з 14:00 до 16:00 за лотом 283831;
18.07.2018 торги відбудуться  з 10:00 до 12:00 за лотом 283833;  

з 14:00 до 16:00 за лотом 283834.
Прийом заяв про намір взяти участь в електронному аукціоні відбу-

вається з моменту оприлюднення інформації до 12.06.2018р., заяви про 
намір взяти участь в електронному аукціоні приймаються за адресою: 
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Міністерство 
екології та природних ресурсів України. Телефон для довідок: (044) 206 
33 08.

Претендент реєструється на веб-сайті https://setam.net.ua, через який 
подає заявку на участь в електронному аукціоні за кожним лотом окре-
мо, сплачує гарантійний внесок на рахунок організатора електронного 
аукціону та виконує вимоги, визначені правилами, які розміщені за поси-
ланням https://setam.net.ua/pravila-torgiv-minpryrody.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ПРОФКРЕДИТ», код ЄДРПОУ 39314503, місцезна-
ходження юридичної особи: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, бу-
динок 14/1 (далі – ТОВ «ФК «ПРОФКРЕДИТ») повідомляє, про 
прийняте загальними зборами учасників ТОВ «ФК «ПРОФКРЕ-
ДИТ» (зг. протоколу №24/05-18 від 24.05.2018 року) рішен-
ня про подання до Національної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг подання заяви про виключення ТОВ «ФК 
«ПРОФКРЕДИТ» з Державного реєстру фінансових установ.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 
«А») розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Кофмана Олександра Ігоровича, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

18 серпня 2017 року колегією суддів Добропільського місь-
крайонного суду Донецької області в складі: головуючого судді 
Мацишин Л. C., суддів Тимофєєвої Г. Л., Кошлі А. О., постановле-
но ухвалу про призначення у кримінальному провадженні підго-
товчого судового засідання.

16 січня 2018 року на підставі розпорядження № 51 від 16 січ-
ня 2018 року протоколом повторного автоматизованого розпо-
ділу судової справи між суддями замінено суддю колегії суддів 
з Тимофєєвої Г. Л. на Хоменка Д. Є.

Обвинувачений Кофман Олександр Ігорович, 30 серпня 1977 
р.н., останнє місце реєстрації якого: вул. Леніна, буд. 56, кв. 32, 
м. Макіївка Донецької обл., викликається на 18 червня 2018 ро-
ку о 14 год. 00 хв. до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 2, для участі в розгляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Мацишин Л. C.,  
судді Хоменко Д. Є ., Кошля А. О.

Оголошення про втрату дозволу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «АКОНІТ»
(код за ЄДРПОУ 34948324, місцезнаходження: 69035,  

Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Лермонтова,  
будинок 6, квартира 106)

повідомляє про втрату Спеціального Дозволу на користуван-
ня надрами, реєстраційний номер якого 5299, серія відсутня, 
дата видачі 13 січня 2011 року, Наказ від 04.12.2015 №407, вид 
користування надрами — видобування.



5 червня 2018 року, вівторок, № 104 www.ukurier.gov.ua 7

оголошення

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

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

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК»

Номер лота: F69GL26779
Коротка назва лота/номер кредитного договору: Автомобіль FIAT DOBLO Combi та основні засоби  

у кількості 84 шт.
Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів  
(аукціонів):
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 25.06.2018
Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 

09.30 год. до 10. 00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту — розпочина-
ється в проміжок часу з 09.30 год. до 10.00 год. та завершу-
ється в проміжок часу з 16.15 год. до 16.45 год. (загальна 
тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій — з 16.15 год. до 17.00 
год. (загальна тривалість складає 15 хвилин):
— Період подання закритих цінових пропозицій — з 16.15 
год. до 16.55 год. (загальна тривалість складає 10 хв.)
— Період подання цінової пропозиції — з 16.25 год. до 
17.00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Детальна інформація щодо лота (параметри,  
забезпечення, початкова ціна, правила участі  
в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення аукціону  
розміщене на веб- сайті Фонду
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidalion/ 
55-real-bank/37689-asset-sell-id-170117

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Андрі-
янова Олександра Олександровича як обвинува-
ченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/11865/18 за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Андріянова Олек-
сандра Олександровича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 19 червня 
2018 року о 14.30 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Агеєва Ан-
дрія Євгеновича як обвинуваченого в судове засідан-
ня по кримінальній справі № 426/11233/17 за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Агеєва Андрія Євгеновича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, що відбудеться 19 червня 2018 року о 14.15 
год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Тіщенко Олену Сергіїв-
ну як обвинувачену в судове засідання по кримінальній 
справі № 426/11855/16-к за обвинувальним актом у кри-
мінальному провадженні стосовно Тіщенко Олени Сергі-
ївни за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 437 КК 
України на 18 червня 2018 року о 14.30 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Шубіна Олександра Ва-
сильовича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/7657/17 за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Шубіна Олексан-
дра Васильовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України на 18 червня 2018 року о 14.45 годині.

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

Суддя О. М. Попова

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає кримі-
нальне провадження № 1-кп/243/451/2018 (22016050000000276) 
відносно Приходька Івана Сергійовича за підозрою у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258, ч. 1  
ст. 110 КК України. Підозрюваний Приходько Іван Сергійович, 
останнє відоме місце мешкання якого: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Краснозорінська, буд. 92, кв. 37, викликається до су-
ду на 11 годину 30 хвилин 12 червня 2018 року для участі в роз-
гляді кримінального провадження.

Запасна дата судового засідання 19 червня 2018 р. об 11 годи-
ні 40 хвилин, у залі судового засідання № 12.

У випадку неприбуття підозрюваний повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької обл. (85110, 
Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає кримінальне провадження № 233/261/18 за обвинуваченням 
Красовського Сергія Сергійовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Красовський Сергій Сергійович, 29 січня 
1977 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область,  
м. Костянтинівка, вул. Шевченка, буд. 233, кв. 19, викликаєть-
ся до суду на 11.00 год. 11 червня 2018 року, для участі в судо-
вому засіданні, яке відбудеться в приміщенні суду (корп. № 1, 
каб. № 9).

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголо-
шення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя B. C. Мартиненко

Сватівський районний суд Луганської області, 
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає 
Пілавова Арістотеля Юрійовича, як обвинуваче-
ного в судове засідання по кримінальній справі 
№ 426/7657/17 за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Пілавова Аріс-
тотеля Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
18 червня 2018 року о 14.15 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися 
за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя О. М. Попова

Токмацький районний суд Запорізької об-
ласті викликає обвинуваченого Киз’юрова 
Михайла Олександровича у судове засі-
дання в кримінальному провадженні за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
11.06.2018 року о 13.00 годині в залі судово-
го засідання Токмацького районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У 
разі неявки обвинуваченого Киз’юрова М. О. 
кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за його відсутності.

Суддя Курдюков В. М.

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає як обвинуваченого Ізюменка Василя Пе-
тровича, 30.08.1985 року народження, уродженця 
с. Новоолександрівка Біловодського району Луган-
ської області, громадянина України, зареєстровано-
го за адресою: квартал Геологів, буд. 3, кв. 4, м. Щас-
тя Новоайдарського району Луганської області, про-
живаючого у м. Луганськ, за обвинуваченням у ско-
єнні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 25 черв-
ня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Старобільського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: м. Старобільськ Луганської облас-
ті, вул. Миру, 38-А (головуючий суддя Колядов В. Ю.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України з мо-
менту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження, обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22016080000000022 (номер спра-
ви 1-кп/243/104/2018) за обвинуваченням Бороні-
на Юрія Юрійовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає обвину-
ваченого Бороніна Юрія Юрійовича, 14.10.1980 р.н., 
який зареєстрований та проживає за адресою: Запо-
різька обл., смт Новомиколаївка, вул. Пролетарська, 
7, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 11 
червня 2018 року о 14 годині 30 хвилин у залі судо-
вого засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
підготовчого судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачена Захарова Ксенія Олексіївна, 

25.04.1979 року народження, зареєстрована за адре-
сою: Луганська область, Станично-Луганський ра-
йон, смт Петропавлівка, пров. Сєвєрний, 12, відпо-
відно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається у підготовче судове засідання в порядку спе-
ціального судового провадження, яке призначено 
на 11 годину 30 хвилин 15 червня 2018 року в при-
міщенні Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30, для участі в підготовчо-
му судовому засіданні як обвинувачена.

Повістка про виклик обвинуваченої направлена їй 
за адресою останнього місця проживання, а саме: 
вул. Республіканська, 21/3, м. Щастя, Новоайдар-
ський район, Луганська область.

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

На розгляді Лисичанського міського суду Луган-
ської області (колегія суддів у складі: головуючо-
го судді Шевченко О. В., судді Березіна А. Г., судді  
Старікової М. М.) знаходиться об’єднане кримінальне 
провадження № 1-кп/415/120/18 (ЄУН 415/2162/17) 
за обвинуваченням Козіцина Миколи Івановича, 20 
червня 1956 р.н., у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 28, ч. 2 
ст. 437; ч. 1 ст. 438; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146; ч. 2 ст. 187; 
ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 357 КК України, по якому здійсню-
валося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Козіцин Микола Іванович викли-
кається Лисичанським міським судом Луганської 
області в підготовче судове засідання в зазначено-
му кримінальному провадженні, яке відбудеться 18 
червня 2018 року о 14 годині 50 хвилин, у залі су-
дових засідань Лисичанського міського суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Ли-
сичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Після опублікування цього оголошення, обвину-
вачений вважається належним чином повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неяв-
ки обвинуваченого, кримінальне провадження буде 
розглядатися за його відсутності в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22014000000000360 (номер спра-
ви 1-кп/243/244/2018) за обвинуваченням Дикого 
Дмитра Вікторовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110,  
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає обвину-
ваченого Дикого Дмитра Вікторовича, 13.10.1971 
року народження, який зареєстрований та прожи-
ває за адресою: м. Слов’янськ, вул. Свободи, 31,  
кв. 35, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 11 червня 2018 року о 14 годині 30 хвилин у залі 
судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

В провадженні Дружківського міського суду Доне-
цької області, вул. Енгельса, №45, знаходиться кримі-
нальне провадження №1-кп/229/104/2018, справа номер 
229/1995/17 відносно обвинуваченого Журавльова Арте-
ма Геннадійовича, за ст. 258-3 ч. 1 КК України, який про-
живає за адресою: Донецька область, Костянтинівський 
район, с. Райське, вул. Дружківська, 28.

Суд викликає обвинуваченого Журавльова Артема 
Геннадійовича в судове засідання для розгляду кримі-
нального провадження, яке відбудеться 11 червня 2018 
року о 09.00 год. у залі №4 на 1 поверсі.

Суддя О. М. Грубник

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 242/480/17) за обвинуваченням Іщенка Ярослава Ігорови-
ча, 1 січня 1991 року народження, у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 438 КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 1 січня 1991 ро-
ку народження, що мешкає за останньою відомою адресою: 
Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Малояровий, 8, ви-
кликається на 11 червня 2018 року об 11 год. 00 хв. до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області, кабі-
нет №16, для участі в підготовчому судовому засіданні по за-
значеному кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Корнєєва В. В.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької 
області здійснюється спеціальне судове провадження за 
кримінальним провадженням щодо Жиліна Олександра 
Борисовича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, судовий розгляд якого відкладено на 14.00 год. 12 
червня 2018 року.

Обвинуваченому Жиліну О. Б. необхідно з’явитись до 
зали судового засідання № 6 Красноармійського міськ-
районного суду Донецької області за адресою: 85302, 
Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, 20, 
на 14.00 год. 12 червня 2018 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне проваджен-
ня № 242/4392/16-к за обвинуваченням Кострубицько-
го О.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обви-
нуваченого (in absentia) у порядку спеціального судово-
го провадження. Обвинувачений Кострубицький Олексій 
Олександрович, 24.08.1978 р.н., зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, в/ч Д-0065, останнє відоме місце про-
живання: м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, виклика-
ється до суду на 14.00 год. 12 червня 2018 року (корп.  
№ 2, каб. №18), для участі в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне проваджен-
ня №233/3432/16-к за обвинуваченням Веселка О. М. за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсутності обвинувачено-
го (in absentia) в порядку спеціального судового прова-
дження. Обвинувачений Веселко Олександр Михайло-
вич, 22.08.1967 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область, Бахмутський район, смт Миронів-
ський, вул. Леніна, 28/4, викликається до суду на 09.00 
год. 12 червня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для учас-
ті в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає кримінальне провадження №233/66/17 
за обвинуваченням Чемеса О.Б . за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, с. Ку-
рахівка, вул. Первомайська, 15, мешкає за адресою: Доне-
цька область, м. Гірник, вул. Котовського, 34/32, викликаєть-
ся до суду на 11 годину 00 хвилин 11 червня 2018 року (корп.  
№ 1, каб. №12), для участі в судовому засіданні. Ухилення від 
явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 
18.03.2018 року по кримінальному провадженню за обвинуваченням Руд-
ницького Д. В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 258-3 КК України призначене судове засідання, розгляд справи здійсню-
ється в спеціальному судовому провадженні.

До суду як обвинувачений викликається Рудницький Денис Васильович. 
Судове засідання відбудеться 12.06.2018 року о 09.30 год. у приміщенні су-
ду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64.

Суддя Богомолова Л. В.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (суддя Женеску Е. В.) адреса суду: 49000, м. Дніпро, пр. Дми-
тра Яворницького, 57, каб. 204 викликає на судове засідання, яке відбудеться 20.06.2018 р. о 09.45 год., учасни-
ків справи №200/21712/17 за позовом ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» до відповідачів: 1) Лє-
щінського Александра Олеговича, 2) Корниленка Євгенія Андрійовича, треті особи: 1) ТОВ «Компанія-Хлібінвест»,  
2) ТОВ «Холдинг Донбасхліб», 3) ТОВ «Хлібозавод Салтівський», 4) ТОВ «Київ Ресурс Груп» про стягнення заборго-
ваності за процентами за користування кредитом.

Неявка в судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, 
час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті на підставі ч. 1 ст. 223 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення, учасники справи вважаються належним чином повідомленими про час, 
день та місце проведення судового засідання.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» 
повідомляє про втрату бланків 
суворої звітності полісів ОСЦПВ 

в кількості 5 штук: 
AM 3421127, AM 3421128, 
AM 3421129, AM 3421130, 

АК 8369961, 
вважати їх недійсними.
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ОГОЛОШЕННЯ

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7  +12 +19  +24 Черкаська +11  +16 +19  +24
Житомирська +6  +11 +19  +24 Кіровоградська +11  +16 +20  +25
Чернігівська +5  +10 +17  +22 Полтавська +11  +16 +19  +24
Сумська +5  +10 +17  +22 Дніпропетровська +11  +16 +20  +25
Закарпатська +11  +16 +23  +28 Одеська +12  +17 +23  +28
Рівненська +5  +10 +17  +22 Миколаївська +12  +17 +23  +28
Львівська +7  +12 +19  +24 Херсонська +12  +17 +23  +28
Івано-Франківська +7  +12 +19  +24 Запорізька +12  +17 +23  +28
Волинська +5  +10 +17  +22 Харківська +11  +16 +20  +25
Хмельницька +7  +12 +19  +24 Донецька +11  +16 +20  +25
Чернівецька +10  +15 +19  +24 Луганська +11  +16 +20  +25
Тернопільська +7  +12 +19  +24 Крим +12  +17 +21  +26
Вінницька +11  +16 +20  +25 Київ +10  +12 +21  +23

Укргiдрометцентр

Від музею до науково-
культурного центру

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ДАТА. 100 років із дня відкриття відзначив Черкаський об-
ласний краєзнавчий музей. Із травня 1918 року музей надбав 
чимале зібрання цінних експонатів й виховав не одне покоління 
черкащан. Заклад відзначив 100-річчя з дня відкриття насиче-
но й цікаво: виставки, ярмарки, презентації історико-культур-
них заповідників області, майстер-класи, презентація турист-
ських маршрутів. Один із найстаріших в Україні, музей налічує 
майже 120 тисяч одиниць експонатів. 

Попри буремні післяреволюційні й повоєнні роки, обласний 
краєзнавчий музей першим в Україні почав приймати відвіду-
вачів відразу після визволення Черкас. Нині заклад у процесі 
змін від класичного музею до своєрідного науково-культурного 
центру. Нові виставки, екскурсії містом, сучасні експозиції, ін-
терактивні заходи вже доступні відвідувачам. Раритети музей-
ного зібрання — стародруки, ікони, археологічні й етнографічні 
матеріали. Багатьох цікавить експозиція з нашої сучасної істо-
рії, яка твориться на наших очах, зокрема з АТО. Щороку музей 
відвідує понад 170 тисяч відвідувачів, серед них багато молоді. 

Обласний краєзнавчий створив відділи і в районах облас-
ті: музей «Кобзаря» Т. Шевченка та меморіальна музейна кім-
ната «Робочий кабінет В. Симоненка» в Черкасах, Мліївський 
меморіальний музей родини Симиренків та Старосільський 
музей історії села в Городищенському районі,  музей-садиба  
В. Чорновола в селі Вільховець Звенигородського району, музей  
Т. Шевченка в с. Мошни.

ФОТОФАКТ

Школярку  
з Маріуполя визнали 
найталановитішою

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПЕРЕМОЖНИЦЯ. Напере-
додні Міжнародного дня захис-
ту дітей у Києві визначили пе-
реможців всеукраїнської премії 
«Диво-дитина-2018». У номіна-
ції «Найбільш талановита дити-
на» авторитетне журі перемож-
цем назвало юну талановиту 
художницю з Маріуполя Анас-
тасію Журавльову. 12-річна ді-
вчина — вихованка художньо-
го відділення школи мистецтв 
та учениця міської спеціалізо-

ваної школи №66. Вона всти-
гла стати учасницею і перемож-
ницею багатьох міжнародних 
фестивалів, конкурсів, виста-
вок дитячих малюнків в Украї-
ні, Японії, Китаї, Франції, Поль-
щі, Румунії, Фінляндії. Недавно 
на престижному міжнародному 
конкурсі дитячих малюнків «Ді-
ти проти війни» в Парижі робо-
та Анастасії виборола Гран-прі. 
Юна художниця проілюструва-
ла збірник поезій, до якого уві-
йшли твори авторів, які через 
бойові дії на Донбасі стали ви-
мушеними переселенцями. 

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового про-
вадження, викликає як обвинуваченого Фірсова Івана Івановича, 26.07.1959 
року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Ста-
ханов, вул. Бурбело, 15/21, за матеріалами кримінального провадження  
№ 425/2611/17, 1-кп/425/97/18, на підставі обвинувального акта відносно Фір-
сова І.І. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Фірсову І.І. необхідно прибути до підготовчого судового 
засідання, яке відбудеться 13 червня 2018 року о 13 год. 45 хв. у приміщенні 
Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34, суддя В.В. Козюменська.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинувачено-
го справу буде розглянуто за його відсутності.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ДОЗВІЛЛЯ.  Чем-
піонат зі швидкісного складання голо-
воломок Ukrainian Open 2018, який від-
бувся у Києві 1-3 червня, зібрав під од-
ним дахом тих, у кого гаджети не відби-
ли бажання тренувати мозок. Кубик Ру-
бика (2x2, 3x3, 4x4, 5x5), пірамідка, ме-
гамінкс, скваєр, складання однією ру-
кою, наосліп, що вважається найвищим 
пілотажем тощо —  це неповний перелік 
дисциплін, з яких відбулися змагання. 
Столичний Український дім протягом 
трьох днів відвідали понад 300 учасни-
ків та численна кількість фанатів цього 
захоплення. Окрім українських любите-

лів, участь у змаганнях взяли представ-
ники Ізраїлю, Вірменії, Польщі, Росії та 
Білорусі. Шанувальники інтелектуаль-
них головоломок запевняють, що це 
спорт і він надзвичайно корисний: роз-
виває пам’ять, увагу та моторику рук.

Змагання запам’ятаються  побиттям 
кількох національних рекордів. Зокрема, 
Максим Жаров встановив рекорд зі скла-
дання кубика Рубика 3х3 однією рукою з 
результатом 9,92 секунди. Нікіта Коваль-
чук встановив рекорд зі складання куби-
ка 3х3 двома руками із середнім резуль-
татом 7,86 секунди, а Лев Голуб склав ку-
бик 2х2 за 2,41 секунди. Ось такі українці!
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