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На передовій 
інформаційної війни

РЕАЛІЇ НАШОГО ФАХУ. Напередодні професійного свята 
журналістів у столиці презентували збірку статей нашого 
донецького колеги Станіслава Асєєва «В ізоляції»

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

Вихід книжки приуро-
чили до сумної річ-

ниці: минув рік відтоді, 
як проросійські бойови-
ки схопили й утримують 

журналіста в Донецьку 
на території колишньо-
го підприємства та арт-
платформи «Ізоляція», 
перетвореної на катівню. 
А позбавили волі його ли-
ше за те, що об’єктивно 
описував життя людей в 

окупованих та ізольова-
них від цивілізованого сві-
ту містах і селах Донбасу. 

Станіслава Асєєва, 
який готував матеріали з 
окупованої території для 
кількох українських ви-
дань, співробітники «мі-

ністерства державної без-
пеки» затримали 2 черв-
ня 2017 року (за деякими 
даними, у травні) за вже 
звичними звину-
ваченнями у шпи-
гунстві та дивер-
сійній діяльності. 

Прем’єр-міністр про шлях відновлення довіри громадян 
і міжнародних партнерів до влади 

Феміда стала 
на бік України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. Голландський суд задовольнив кло-
потання НАК «Нафтогаз України» про арешт частки Газпрому 
в його голландських дочірніх компаніях, адже він не виконав 
рішення Стокгольмського арбітражу і не виплатив українській 
стороні 2,56 мільярда доларів.

«Клопотання було подано для забезпечення права Нафтога-
зу на отримання від російського монополіста 2,6 млрд доларів 
за рішенням Стокгольмського арбітражу, ухваленим у лютому 
2018 року. Голландський суд задовольнив ці клопотання, однак 
шість із семи дочірніх компаній Газпрому в Голландії відмови-
лися співпрацювати із судовими виконавцями. Проте все це ні-
як не вплине на арешт», — ідеться в повідомленні прес-служби 
НАК «Нафтогаз України». 

«НАК застосує всі доступні законні засоби й інструменти, 
щоб домогтися виконання рішення та отримати від Газпрому 
присуджену суму. На жаль, російська компанія діє несумлінно, 
не виконуючи ні рішень арбітражу, ні наказів європейських су-
дів інших юрисдикцій», — наголошує очільник вітчизняної ком-
панії Андрій Коболєв. 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: 

ЦИФРА ДНЯ

1 509 340
переселенців з Донбасу і Криму 

взяли на облік структурні підрозділи 
соцзахисту обласних і Київської 

міськдержадміністрацій 

 
«Основний виклик для 
всіх гілок влади цього 

тижня — дати старт 
формуванню Вищого 

антикорупційного 
суду».

Створення антикорупційного суду: 
або продовження реформ, 
або крок назад і втрата довіри

ДЕРЖАВНИЙ ПІДХІД. За-
планований на четвер 7 черв-
ня розгляд Верховною Радою 
проекту закону про Вищий ан-
тикорупційний суд — це своє-
рідний Рубікон, який або дасть 
змогу продовжити курс ре-
форм, або змусить відкотитися 
назад і втратити довіру людей і 
закордонних партнерів. 

«Ми створили майже всю 
антикорупційну інфраструкту-
ру. Сьогодні чиновники декла-
рують свої статки. Але що від-
бувається? Ми чуємо про гучні 
розслідування, викриття, але 
немає судових справ. Тож по-
стає питання справедливості. 
Ми ж бачимо, що в країні па-
нує безкарність. І рішення про 
антикорупційний суд може ви-

правити ситуацію, поверну-
ти довіру громадян та інозем-
них інвесторів», — наголосив 
в ефірі одного з телевізійних 
каналів Міністр Кабінету Міні-
стрів Олександр Саєнко. 

Він наголосив, що довіра — 
ключова основа всіх реформ 
— від реформи освіти до фун-
даментальних змін в еконо-
міці. «Без довіри неможливо 
впроваджувати курс реформ. 
Брак довіри передусім у су-
довій системі створює великі 
проблеми, насамперед в еко-
номіці».

Нині Кабінет Міністрів, на-
голосив урядовець, як ніколи 
єдиний у необхідності ухвален-
ня рішення про незалежний і 
прозорий антикорупційний суд 

як один з головних елементів 
формування політики розви-
тку держави. Саме тому, за-
стерігає Олександр Саєнко, 
альтернатива неголосуванню 
за законопроект — подальша 
дестабілізація ситуації.

«Не буде антикорупційно-
го суду — як нам завтра за-
лучати інвесторів, говорити 
про приватизацію і дивитися 
людям в очі? Голосування за 
законопроект — це тест для 
влади на спроможність мис-
лити державними інтереса-
ми, — цитує слова посадовця 
служба Міністра Кабінету Мі-
ністрів. — Тут немає жодних 
технологій. Ми або йдемо кур-
сом реформ, або ні. Будуємо 
економіку або ні».

Інвестиції 
мають працювати ефективніше 

ЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ. 
Уряд вважає одним із пріори-
тетів своєї діяльності форму-
вання сприятливого бізнес-се-
редовища, здатного залучати 
інвестиції, оновлювати вироб-
ничі процеси, створювати но-
ві робочі місця в найзатребу-
ваніших галузях. Про це ска-
зав Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман під час зустрічі з 
представниками данських ком-
паній, які працюють в Україні. 
Зустріч відбулася напередод-
ні його візиту до Данії, одним 
із головних заходів якого стане 
міжнародна конференція з пи-
тань українських реформ.

«Рівень наших двосторонніх 
відносин з Данією доволі висо-
кий. Товарообіг зростає, і я ра-
дий, що данський бізнес пра-
цює в Україні, — сказав Во-

лодимир Гройсман. — Розви-
ток економіки і створення умов 
зростання для нас принципово 
важливо», — цитує Прем’єра 
департамент інформації та ко-
мунікацій з громадськістю Се-
кретаріату Кабінету Міністрів. 

«Ми дуже раді цій зустрічі 
і відзначаємо ваше прагнен-
ня проведення реформ зара-
ди економічного зростання і 
залучення інвестицій», — від-
повів Надзвичайний і Повно-
важний посол Королівства 
Данія в Україні Рубен Мадсен.

В України й Данії багато га-
лузей для співпраці — від полі-
тичних питань до поглиблення 
економічних відносин. «Розви-
ток інвестиційного співробіт-
ництва має велике значення. І 
з огляду на це вважаємо, що 
умови ведення бізнесу в Укра-

їні мають бути конкурентни-
ми», — додав Прем’єр-міністр.

Було розглянуто конкрет-
ні кейси роботи данських ком-
паній в Україні й погоджено, 
що перетворення, які пережи-
ває Україна, очевидні й відчут-
ні. Ідеться не лише про еконо-
мічні питання й захист прав ін-
весторів, а й про розв’язання 
соціальних проблем, зокре-
ма в освіті, системі охорони 
здоров’я та ефективному спо-
живанні ресурсів. Як наголо-
сив Прем’єр-міністр, увага, яку 
приділяють їм, велика. Він за-
просив данський бізнес актив-
ніше придивитися до привати-
заційних можливостей України 
і сміливо розвивати інновацій-
ні напрями у фармацевтиці, ло-
гістиці, переробці агропродук-
ції, енергетиці, туризмі тощо.
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ОГОЛОШЕННЯ

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове про-
вадження за кримінальним провадженням щодо Літ-
вінцева Олександра Володимировича, обвинуваче-
ного за ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд якого при-
значено на 09.00 год. 17.04.2018 р.

Обвинуваченому Літвінцеву Олександру Володи-
мировичу необхідно з’явитись до каб. № 15 Красно-
армійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, 
вул. Європейська, 20, на 13.00 год. 14.06.2018 р.

Суддя В. А. Варибрус

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті (84300, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розгля-
дає кримінальне провадження № 234/15840/17 (провадження  
№ 1-кп/234/255/17) за обвинуваченням Дамірчяна Межлума 
Артушевича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України).

Викликається обвинувачений Дамірчян Межлум Артуше-
вич, 01.08.1990 року народження, уродженець с. Нідж Рес-
публіки Азербайджан, який проживає за адресою: Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. В. Садова, буд. 84, кв. 5, на 14 
червня 2018 року о 13  годині 30 хвилин для участі в судово-
му засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського 
міського суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть,  м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 9.

Суддя А. О. Чернобай

Добропільський міськрайонний суд Доне-
цької області (85004, м. Добропілля Донецької об-
ласті, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кри-
мінальне провадження за обвинуваченням Не-
красова Дмитра Михайловича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 408 КК України.

Обвинувачений Некрасов Дмитро Михайлович, 
10.01.1989 р.н., останнє місце реєстрації якого: До-
нецька область, м. Іловайськ, вул. Зелена, 8, кв. 10, 
викликається на 14.06.2018 р. о 09.00 год. до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для 
участі в розгляді кримінального провадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/6019/17 за обвинуваченням Бого-
славської О. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia) в порядку спеці-
ального судового провадження. Обвинувачена Бого-
славська Олена Миколаївна, 25.11.1976 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Макіївка, мкр-н Зелений, 62/44, викликаєть-
ся до суду на 10.00 год. 14 червня 2018 року (корп.  
№ 2, каб. №18) для участі в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО В ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
В провадженні Херсонського міського суду Херсонської області пе-

ребуває кримінальне провадження №12015230000000454 за обви-
нуваченням Анісіна Івана Миколайовича, 23.02.1991 р.н., Горбунова 
Олександра Миколайовича, 27.02.1984 р.н., за ч. 3 ст. 187 КК України.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє потерпі-
лу Фоміну Марину Миколаївну, 26.02.1978 року народження, останнє 
відоме місце проживання: м. Запоріжжя, вул. Пархоменка, 24, кв. 65, 
потерпілу Масловську Марину Вікторівну, 19.03.1980 року народжен-
ня, останнє місце проживання: Херсонська область, Каховський ра-
йон, с. Коробки, вул. 40 років Перемоги, 6, кв. 2, відповідно до ч. 1 ст. 
325 КПК України, що судове засідання по вищевказаному криміналь-
ному провадженню відбудеться 20.06.2018 року о 10 год. 30 хв. у при-
міщенні Херсонського міського суду Херсонської області за адресою:  
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, зала судового засідання 908.

Суддя  Г. С. Смирнов

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріу-
поль, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за кримінальним про-
вадженням відносно Комісаренка Сергія Володимировича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК  
України.

Обвинувачений Комісаренко Сергій Володимирович викликаєть-
ся на 13 червня 2018 року о 08.45 годині до Орджонікідзевського ра-
йонного суду міста Маріуполя Донецької області для участі в розгля-
ді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Згідно з протоколом №15 Загальних зборів учасників ТОВ 
«Хімімпекс-Плюс» від 23.05.2018 р. прийнято рішення щодо припи-
нення Товариства з обмеженою відповідальністю «Хімімпекс-Плюс» 
(м.Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 20, код ЄДРПОУ 22926666) шляхом 
його ліквідації у добровільному порядку. Головою ліквідаційної комі-
сії призначено Косенко Валентину Миколаївну. Контактний телефон 
0672828251,0672362474. Заяви кредиторів приймаються протягом 
двох місяців від дня публікації даного оголошення.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріу-
поль, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за кримінальним про-
вадженням відносно Морозової Світлани Анатоліївни у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Морозова Світлана Анатоліївна викликається на 13 
червня 2018 року о 08.30 годині до Орджонікідзевського районного 
суду міста Маріуполя Донецької області для участі в розгляді справи 
по суті.

Суддя Щербіна А. В.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянти-

нівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне прова-
дження № 233/1051/18 за обвинуваченням Істоміної А.Є. за ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни. Обвинувачена Істоміна Анастасія Євгеніївна, 30.09.1981 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 57, 
викликається до суду на 09.00 год. 13 червня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), 
для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваче-
ною та оголошення її в міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою 
для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судово-
го провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Алфьоро-
ва Анатолія Петровича як відповідача по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Завод Південка-
бель», яке відбудеться 11.07.2018 року о 08.30 в приміщенні су-
ду за адресою: м. Харків, б-р Б. Хмельницького, 32/38, каб. №18. 
У випадку неявки відповідача на судове засідання без поважних 
причин та неповідомлення суду про причини неявки, це повідо-
млення визнається належним повідомленням і справу може  бу-
ти розглянуто без відповідача в заочному порядку.

Суддя О. В. Горпинич

Згідно з протоколом № 5 Загальних зборів учасників ТОВ 

«Промар» від 25.05.2018 р. прийнято рішення щодо припинення 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Промар» (49017, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Авіаційна, будинок 

23, офіс 6, код ЄДРПОУ 40521732) шляхом його ліквідації в до-

бровільному порядку. Заяви кредиторів приймаються протягом 

двох місяців від дня публікації даного оголошення.

Ліквідатор Шабатін В. А.

Луцький міськрайонний суд Волинської області розглядає кримінальне провадження №161/19656/17 
про обвинувачення Гережуна О.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 109, ч. 3 
ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст.110, ч. 1 ст. 295, ч. 1 ст. 436 КК України у відсутності обвинуваченого (in absentia), 
в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Гережун Олександр Вікторович, 07.01.1996 року народження, зареєстро-
ваний за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Привокзальна, буд. 13а, кв. 96, у поряд-
ку ч. 8 ст. 135, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається на 11 годину 30 хвилин 12 лип-
ня 2018 року, на 17 годину 00 хвилин 17 липня 2018 року, на 09 годину 10 хвилин 18 липня 2018 ро-
ку в приміщення Луцького міськрайонного суду Волинської області за адресою: Волинська область,  
м. Луцьк, вул. Конякіна, каб. 404.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинувачений вважається належним чином повідомле-
ним з її змістом.

Суддя Ковальчук В. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ігнатов Андрій Петрович, 06.11.1974 року народження, зареєстрова-

ний за адресою: м. Донецьк, вул. Незалежності, 17, кв. 15, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 11 червня 
2018 року о 09 годині 00 хвилин до слідчого відділу слідчого управлін-
ня Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України 
за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. № 631, слідчий Якимчук 
О. О., для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій як підозрю-
ваному у кримінальному провадженні №42016000000003127 за ознака-
ми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, 
ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: проведення допи-
ту та вручення процесуальних документів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Носачова (Гармашова) Ірина Вікторівна, 31.08.1971 року народжен-

ня, зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Незалежності, 26-а, кв. 
72 (проживаюча: м. Київ, вул. Олени Пчілки, 4, кв. 105), відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 11 червня 
2018 року о 12 годині 00 хвилин до слідчого відділу слідчого управлін-
ня Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України 
за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. № 631, слідчий Яким-
чук О. О., для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій як підо-
зрюваній у кримінальному провадженні №42016000000003127 за озна-
ками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4  
ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: проведен-
ня допиту та вручення процесуальних документів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Санжаревська Інна Семенівна, 08.04.1975 року народження, прожи-

ваюча за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 2, кв. 257, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 11 червня 
2018 року о 15 годині 00 хвилин до слідчого відділу слідчого управлін-
ня Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України 
за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. № 631, слідчий Якимчук 
О. О., для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій як підозрю-
ваній у кримінальному провадженні №42016000000003127 за ознаками 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 
ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: проведення допиту та 
вручення процесуальних документів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ажиба Вадим Чічікович, 29.05.1977 року народження, проживаючий 

за адресою: м. Київ, вул. Коновальця Євгена, 44а, кв. 513 (зареєстрова-
ний за адресою: м. Донецьк, вул. Челюскінців, 144, кв. 8), відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 11 червня 
2018 року о 10 годині 00 хвилин до слідчого відділу слідчого управлін-
ня Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України 
за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. № 631, слідчий Якимчук 
О. О., для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій як підозрю-
ваному у кримінальному провадженні №42016000000003127 за ознака-
ми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, 
ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: проведення допи-
ту та вручення процесуальних документів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Левицький Віктор Сергійович, 26.09.1982 року народження, зареє-

стрований за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 186, кв. 29, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 
11 червня 2018 року об 11 годині 00 хвилин до слідчого відділу слід-
чого управління Головної військової прокуратури Генеральної про-
куратури України за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб.  
№ 631, слідчий Якимчук О. О., для участі в проведенні слідчих та про-
цесуальних дій як підозрюваному у кримінальному провадженні 
№42016000000003127 за ознаками кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 
КК України, а саме: проведення допиту та вручення процесуальних до-
кументів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Павелко Лілія Генріхівна, 14.10.1961 року народження, зареєстрова-

на за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Безнощенка, 7, кв. 
95 (проживаюча за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 49, кв. 39), від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
11 червня 2018 року о 14 годині 00 хвилин до слідчого відділу слідчо-
го управління Головної військової прокуратури Генеральної прокурату-
ри України за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. № 631, слід-
чий Якимчук О. О., для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій 
як підозрюваній у кримінальному провадженні №42016000000003127 
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; 
ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: прове-
дення допиту та вручення процесуальних документів.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викли-
кає обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Грибунова Миколу Миколайо-
вича, 18.10.1965 року народження, уродженця міста Зоринськ Пере-
вальського району Луганської області, який зареєстрований за адре-
сою: місто Кипуче (колишній Артемівськ) по вулиці 9 травня, буд. 5,  
кв. 33 Перевальського району Луганської області, у судові засідання, 
які відбудуться 8 червня 2018 року об 11 год. 00 хв., 15 червня 2018 
року о 09 год. 15 хв. та 27 серпня 2018 року о 16 год. 00 хв. у залі 
судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Грибунова М. М. у судове засідан-
ня, оголошення вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя С. Кунцьо

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11G25822-F11G25832
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (житлова, нежитлова), 

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

22.06.2018; 04.07.2018, 13.07.2018, 
24.07.2017, 02.08.2018,13.08.2018, 
22.08.2018, 03.09.2018, 12.09.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціо-
ну) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення  
відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/37697-asset- 
sell-id-170202

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL25819- F11GL25820;  F116GL26787
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами,  

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

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 26.06.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/37706-asset-sell-id-170240
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/37767-asset-sell-id-170882

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/6164/17 за обвинуваченням Федоренка С. М. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України за відсутності обвинуваченого (in absentia) 
в порядку спеціального судового провадження. Обвинуваче-
ний Федоренко Сергій Миколайович, 12.09.1959 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Рє-
піна, 2-й проїзд, б. 17-А, кв. 6, м. Макіївка, вул. Єрмака, б. 18, ви-
кликається до суду на 14.00 год. 14 червня 2018 року (корп.  
№ 2, каб. №18) для участі в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Державний акт на земельну ділянку: Серія ЯИ №418216 від 
13.07.2011 р., кадастровий номер 1410136600:00:010:0399, зе-
мельна ділянка має площу 0,0517 га, яка розташована: м. До-
нецьк, Калінінський район, пр. Красногвардійський, 7, дер-
жакт виданий на підставі рішення Донецької міської ради 
№42/301 від 26.02.2010 р., та зареєстровано в книзі записів  
№ 141013661000089; вищевказаний державний акт виданий на-
чальником управління Держкомзему у місті Донецьку Донецької 
області А. Ф. Мирошниченко, що належить Остапчук Світлані Іва-
нівні, Остапчуку Вадиму Володимировичу та Радкевич Ларисі 
Альбертівні, вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, 
вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Просандєєвої Юлії Вікто-
рівни, 10.10.1993 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачена Просандєєва Ю. В. (зареєстрована за адресою: Донецька область, Старобешівський 
район, м. Комсомольське, вул. Маяковського, 7/14), викликається на 18.06.2018 року о 09.00 год. 
до суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинува-
ченої (in absentia), яка переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від криміналь-
ної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошена у міждержавний та/або між-
народний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження обвинувачена вважається належним чином ознайомленою з її змістом.

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) 18.06.2018 р. об 11.00 год. розглядає 
кримінальну справу за обвинуваченням Гроше-
вого Романа Володимировича за ст. 258-3 ч. 1 
КК України. Явка обвинуваченого в судове засі-
дання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті викликає Ульяненка Сергія Дмитровича по 
кримінальному провадженню № 225/2733/17 як 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, в судове засідан-
ня, яке відбудеться 13.06.2018 року о 09.00 го-
дині. Явка обвинуваченого обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію 
Представництва фірми  

«EASTERN PACIFIC SHIPPING PTE. LTD.» 
(«ІСТЕРН ПАСІФІК ШIППІНГ ПТІ. ЛТД.») 

№ПІ-4881 
від 4 червня 2013 року  

вважати недійсним.

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) 12.06.2018 р. о 08.45 год. розглядає кри-
мінальну справу за обвинуваченням Неєра Ві-
ктора Іонатановича за ст. 258-3 ч. 1 КК Украї-
ни. Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Суддя Нейло І. М.

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) 18.06.2018 р. о 09.00 год. розглядає кри-
мінальну справу за обвинуваченням Пазюри Ві-
ктора Олександровича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 365  
ч. 2 КК України. Явка обвинуваченого в судове 
засідання обов’язкова. 

Суддя Літовка В. В.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 62 530

Загальний тираж за червень 323 093

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +6  +11 +18  +23
Житомирська +6  +11 +18  +23
Чернігівська +5  +10 +17  +22
Сумська +4    +9 +16  +21
Закарпатська +10  +15 +22  +27
Рівненська +6  +11 +18  +23
Львівська +6  +11 +18  +23
Івано-Франківська +6  +11 +18  +23
Волинська +6  +11 +18  +23
Хмельницька +6  +11 +18  +23
Чернівецька +6  +11 +18  +23
Тернопільська +6  +11 +18  +23
Вінницька +6  +11 +18  +23

Oбласть Нiч День

Черкаська +6  +11 +18  +23
Кіровоградська +6  +11 +18  +23
Полтавська +6  +11 +18  +23
Дніпропетровська +8  +13 +18  +23
Одеська +10  +15 +19  +24
Миколаївська +10  +15 +19  +24
Херсонська +10  +15 +19  +24
Запорізька +10  +15 +19  +24
Харківська +6  +11 +18  +23
Донецька +6  +11 +18  +23
Луганська +6  +11 +18  +23
Крим +10  +15 +19  +24
Київ +9  +11 +20  +22
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Ну, короїде, постривай!
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

БЕЗПЕКА. Останнім ча-
сом соснові та хвойні ліси 
Сумщини (й не тільки сло-
божанського краю, а й ба-
гатьох інших регіонів Укра-
їни та країн Європи) потер-
пають від такого небезпеч-
ного шкідника, як верховий 
короїд. На жаль, боротися 

з ним доволі проблематич-
но, оскільки він поширюєть-
ся швидко й активно, при-
звичаюється до будь-яких 
умов. Однак останнім часом 
науковці встановили, що 
цей шкідник чутливо реагує 
на запахи. У шлюбний пері-
од самки виділяють феромо-
ни, які й підказали ідею ви-
користовувати їх у спеціаль-
них пастках.

За словами заступника на-
чальника Сумського облас-
ного управління лісового та 
мисливського господарства 
Олександра Товстухи, щоб 
зупинити і знищити верхово-
го короїда на гектарі лісу, до-
статньо чотири — п’ять таких 
пасток. Нещодавно сумські 
лісівники провели моніторинг 
стану насаджень, зокрема лі-
сопатологічні обстеження, ви-

явивши найбільш вразливі ді-
лянки. І за порівняно короткий 
термін виготовили і встанови-
ли понад 100 запашних пас-
ток.

Звісно, на цьому робота не 
закінчується, охоронці зеле-
них насаджень і надалі відсте-
жуватимуть стан дерев, на-
самперед сосон, щоб за допо-
могою таких пристроїв ряту-
вати їх від знищення. 

З фотоапаратом і мікрофоном
ДАРУНОК. Тернопільська мисткиня Наталія Басараб 
втілила збірний образ журналіста у ляльці

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Художниця Наталія 
Басараб добре знана 

на Тернопіллі живопис-
ними роботами, графікою. 
Але вже майже 20 років 

її захоплення — лялькар-
ство. І творить вона пере-
важно образи відомих ак-
торів театру й кіно, кіноге-
роїв. З дитинства пані На-
талія любить дивитися ху-
дожні фільми. І не лише 
тому, що батько був сіль-

ським кіномеханіком: ка-
же, кіно для неї завжди 
було світом пізнання. 

Перші лялькові робо-
ти виконувала з пап’є-
маше. Згодом опанувала 
гіпс. Тепер працює тіль-
ки з пластиком. У творчо-

му доробку Наталії Баса-
раб понад 60 ляльок. Має 
тематичні роботи: «Ро-
синка та туман», «Правда 
і брехня», «Лист до фор-
туни», «Янгол і душа», 
«Мрія з рожевим фламін-
го», інші. 

Уже кілька років пані 
Наталія виношувала за-
дум ляльки-журналіс-
та. Каже, що спілкуван-
ня з людьми цієї профе-
сії завжди для неї приєм-
не й цікаве. Саме журна-
лісти свого часу змусили 
її повірити в себе, додали 
енергії до творчості. Пра-
цюючи над лялькою-жур-
налістом, пані Наталя ви-
рішила, що сидітиме він у 
творчих муках на ручці з 
гострим пером. Але потім 
зрозуміла, що новинар має 
бути в русі. Журналіст не 
забуде фотоапарат, мікро-
фон, сумку. Гостре перо як 
символ його творчої пра-
ці доповнює образ. Одя-
гла героя по-похідному: 
у джинсову кепку і шта-
ни, светр, куртку й шарф. 
Лялька має 18 сантиме-
трів заввишки, і незабаром 
її можна буде побачити на 
виставці.

Чи з’являться пред-
ставники інших професій? 
«Мабуть, ні, — каже ляль-
карка. — Хотіла подяку-
вати журналістам, тому й 
присвятили їм роботу». 

Лялькарці ж зробив 
приємний сюрприз п’ять 
років тому тернопільський 
селекціонер квітів Ігор Хо-
рош. Він вивів сорт ірису 
«Наталя Басараб» у фіо-
летових тонах. 

І перон-павільйон для закоханих
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРИСТСЬКА ФІШКА. По-
близу відомого природного 
феномену — Тунелю кохан-
ня з’явиться ще одна прина-
да — перон-павільйон для за-
коханих. Тут одружуватимуть-
ся пари, що приїздять до ту-
нелю з усього світу: адже це 
унікальне місце відвідує вже 
майже 20 тисяч туристів за 
рік, порахували в Клеванській 

об’єднаній громаді Рівнен-
ської області. І вирішили зро-
бити своєю спеціалізацію са-
ме туризм. Адже крім Тунелю 
кохання, на території громади 
є ще дев’ять цікавих об’єктів. 
Тому гостям пропонують два 
маршрути: «Мала княжа коро-
на» та «Велика княжа корона. 
Спадок Чарторийських». До 
них входять родинний замок 
та усипальниця князів Чарто-
рийських, які свого часу во-
лоділи цими землями, Пере-

сопниця, де написано Пересо-
пницьке Євангеліє, на якому 
присягають президенти неза-
лежної України, Крейдяні го-
ри, й багато інших цікавинок, 
часто не відомих туристам. 

— У такий спосіб грома-
да хоче зберегти самобут-
ність і національну ідентич-
ність, — каже заступник го-
лови Рівненської облдержад-
міністрації Світлана Богатир-
чук-Кривко. — Адже торік 
уряд спрямував на облашту-

вання інфраструктури Тунелю 
кохання 700 тисяч гривень. 
Об’єднавши ресурси й зусил-
ля, перетворюємо Рівненщи-
ну на гостинний для туристів 
край. І, звісно ж, сподіваємо-
ся на поповнення від туризму 
бюджетів різних рівнів.

До слова, вже невдовзі у 
Клеванській громаді з’явиться 
інформаційно-туристичний 
центр, які є в кожному насе-
леному пункті в Європі. Таких 
на Рівненщині вже сім. 

У Святогірську 
буде сучасна 
спортивна база

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПРОЕКТИ. У мальовничому Святогірську на Донеччині по-
чинають будувати олімпійську базу, завдяки якій спортсмени 
матимуть чудові умови для тренувань, а місто на берегах Сі-
верського Дінця отримає додаткові робочі місця, можливості 
для розвитку туризму й поповнення бюджету. За словами ди-
ректора департаменту сім’ї, молоді та спорту Донецької облас-
ної державної адміністрації Володимира Мицика, нову спор-
тивну базу використовуватимуть для тренувань, відновлення 
здоров’я та проведення різноманітних змагань. 

Будівництво сучасної бази фінансуватимуть за рахунок суб-
венції з обласного та державного бюджетів, а також із залучен-
ням коштів міжнародних організацій. Нині готують проектну до-
кументацію, яка передбачає провести відповідні роботи за три 
роки у три етапи. На першому з них зведуть адміністративний 
та житловий корпуси, а також універсальний ігровий зал і за-
ли для спортивної гімнасти-
ки, боксу, важкої атлетики, 
різних видів боротьби. Зго-
дом тут з’явиться критий 
басейн розміром 74х25 ме-
трів на 10 доріжок, вишки, 
тренажерний зал. А потім 
будівельники візьмуться за 
легкоатлетичний стадіон, 
футбольне поле з трибу-
нами на п’ять тисяч гляда-
чів і критий легкоатлетич-
ний манеж. Увесь комплекс 
планують розташувати на 
ділянці понад 20 гектарів. 
Відповідно до проекту, за-
мовник олімпійської бази 
— Святогірська міська рада, а проект щодо землеустрою роз-
роблятиме департамент сім’ї, молоді та спорту Донецької ОДА. 

«В обласному бюджеті передбачено субвенцію 200 тисяч 
гривень на розроблення детального плану будівництва. Піс-
ля створення кошторисної документації буде оголошено тен-
дер на проведення робіт. Громадськість має контролювати цей 
процес, зокрема дотримання графіка проведення робіт і норм», 
— каже директор департаменту Володимир Мицик. 

Наталія Басараб не приховує задоволення від щойно завершеної роботи — 
ляльки-журналіста

Будівництво сучасної 
бази фінансуватимуть 
за рахунок субвенції 
з обласного 
та державного 
бюджетів, а також 
із залученням 
коштів міжнародних 
організацій.


