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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЗВУЧИТЬ ГОРДО!
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Вітчизняне МЗС 
наполегливо рекомендує 
нашим співгромадянам 
не відвідувати РФ без 
поважних і нагальних причин

Всесвітньо відома компанія 
«Еколаб» пропонує комплексні та 
нестандартні підходи в питаннях 
професійної гігієни, водних та 
енергетичних технологій і послуг

Перший заступник очільника Мінекономрозвитку про нові 
правила прозорого продажу невеликих державних підприємств 
і компаній зі значною часткою державного капіталу 

ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ НЕФЬОДОВ:

ЦИФРА ДНЯ

149 медзакладів
первинної ланки з 22 областей, 

де працюють сімейні лікарі, терапевти 
й педіатри, почнуть отримувати у липні 

фінансування за новою моделлю 

«Ми чітко, 
крок за кроком, наближаємося 

до старту малої 
приватизації. Уперше 
в історії країни вона 

відбуватиметься виключно 
на відкритих електронних 

аукціонах».
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Права учнів і педагогів захистять законодавчо
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. У 2019 році в Україні має з’явитися інститут 
освітнього омбудсмена 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Початок засідання уряду вия-
вився нестандартним. Фрак-

ція Радикальної партії в повному 
складі та члени парламентсько-
го комітету з питань охорон и здо-

ров’я завітали до Будинку Кабмі-
ну, щоб вимагати у Прем’єр-мі-
ністра Володимира Гройсман а 
звільнити заступника міністра 
охорони здо ров’я Олександра Лін-
чевського через його висловлюван-
ня щодо ефективності лікування 
онкохворих українців за кордоном. 

«Службового розслідуван-
ня тут недостатньо. Політика, 
який принижує людей, потрібно 
звільнити», — емоційно заявив 
Олег Ляшко. 

Відповідь Володимира Грой-
смана була такою: «Нікого при-
кривати не збираюся, людський 

біль для мене дуже близький. 
Зверхнє ставлення до чужої бі-
ди — неприпустимо й амораль-
но. Але хочу попросити, щоб засі-
дання спеціальної (дисциплінар-
ної) комісії (заплановане на сьо-
годні. — Авт.), яка розгляне пи-
тання щодо висловлювань чинов-

ника, було публічним. Готовий ви-
конати будь-яке спільне рішення, 
але після того, як усі прослухають 
аудіозапис виступу чиновника. Я 
це чув, у мене власні висновки. Не 
уникаю відповідальності. 
Винного має бути покарано, 
а невинного захищено». 2

Феміда чекає 
на казнокрадів

НОРМОТВОРЧІСТЬ. Антикорупційний суд в нашій державі 
потрібен не лише для отримання чергового траншу МВФ, 
а й щоб покарати злісних хабарників

Швейцарія 
надає медобладнання

ПІДТРИМКА ДЛЯ СХОДУ. Упродовж першої половини черв-
ня через підрозділ гуманітарної допомоги Швейцарської аген-
ції розвитку та співробітництва (SDC) Швейцарія увосьме на-
дасть гуманітарну допомогу на потреби сходу України. «За-
гальний бюджет гуманітарної допомоги становить приблиз-
но 2,2 мільйона швейцарських франків. Вантаж складається з 
близько 1700 тонн хімічних реагентів для очищення води (суль-
фату алюмінію, вапна тощо), які використовуватимуть на во-
доочисній станції комунального підприємства «Компанія «Вода 
Донбасу», а також обладнання для виробництва гіпохлориду 
натрію», — йдеться в повідомленні Міністерства з питань тим-
часово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. 

Буде доправлено й найнеобхідніше медичне обладнання та 
зап частини до нього для потреб медзакладів Донеччини й Луган-
щини. Перше обладнання вже передано Маріупольському тери-
торіальному медичному об’єднанню здоров’я дитини та жінки й 
Волноваській центральній районній лікарні. Доправлятимуть ван-
тажі близько 65 автомобілів у супроводі Національної поліції. 
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ОГОЛОШЕННЯ

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

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

1) Пугач Марини Михайлівни, 24.10.1985 року наро-
дження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України. Обвинувачена Пугач М.М. (зареєстрована:  
м. Донецьк, вул. Брюсова, 61) викликається на 
15.06.2018 року об 11.00 год. до суду, каб. № 8, для учас-
ті в розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

2) Сальника Сергія Павловича, 08.09.1972 року наро-
дження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України. Обвинувачений Сальник С.П. (зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. 
Трипільська, буд. 1, проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, просп. Партизанський, буд. 66А, кв. 
52) викликається на 15.06.2018 року о 10.00 год. до су-
ду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, голову-
ючий суддя Ткач Г.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні мо-
же здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in 
absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
(спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження, обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22014080000000061 
(справа № 1-кп/243/86/2018) за обвинуваченням Но-
вікова Володимира Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Новікова Володимира Миколайовича, 
який зареєстрований за адресою: вул. Космічна, б. 
124, кв. 15, м. Запоріжжя Запорізької області, у су-
дове засідання, яке відбудеться 15 червня 2018 року 
о 13.20 год. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового 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.

Суддя І. О. Сидоренко

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 12014051060000214 (номер спра-
ви 1-кп/243/127/2018) за обвинуваченням Трубіцина 
Павла Григоровича 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 Трубіцина Павла Григоровича, 27.08.1972 
року народження, який зареєстрований та прожи-
ває за адресою: м. Горлівка, вул. Матросова, 108, кв. 
61, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 14 
червня 2018 року о 09 годині 00 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
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22017050000000079 
(справа № 1-кп/243/102/2018) за обвинуваченням 
Кошмана Максима Ярославовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Кошмана Максима Ярославовича, який 
проживає за адресою: пров. Парковий, б. 6, кв. 8,  
м. Слов’янськ Донецької області, у судове засідання, 
яке відбудеться 15 червня 2018 року о 13.00 год. у 
залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового 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.

Суддя І. О. Сидоренко

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області — судді Осіпенко Л. М. знаходиться 

спеціальне кримінальне провадження № 426/339/16-к стосовно Горенка Сергія Сергійовича, 06.04.1982 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвину-
вачений Горенко Сергій Сергійович зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Краснодон, кв-л 
Баракова, буд. 3, кв. 52.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської області викликає 
Горенка Сергія Сергійовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 21 червня 2018 року о 10.00 
год. у залі Сватівського 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  
Половинки В. О., Попова O. M.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області — судді Осіпенко Л. М. знаходить-

ся спеціальне кримінальне провадження № 426/4974/16-к стосовно Єрмакова Миколи Вікторовича, 
05.06.1980 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Єрмаков М. В. зареєстрований за адресою: Луганська область, смт Дзержинський, 
вул. Ватутіна, буд. 16.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Єрмакова Миколу Вікторовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 21 червня 2018 року о 
09.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50- річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів  
Юрченко С. О., Половинки В. О.

Судновий білет 
на судно «Крим» 1976 року 

побудови з бортовим 
номером УПБ 45-26 

на ім’я Новохатько Григорій 
Костянтинович 

вважати недійсним 
в зв’язку з втратою.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42015050000000443 
(справа № 1-кп/243/43/2018) за обвинуваченням Мо-
розова Павла Павловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Морозова Павла Павловича, який заре-
єстрований за адресою: вул. Жукова, б. 18, кв. 35,  
м. Горлівка Донецької області, у судове засідання, 
яке відбудеться 15 червня 2018 року о 13.10 год. у 
залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового 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.

Суддя І. О. Сидоренко

Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викликає 
Нерух Нелю Петрівну, яка мешкає за адресою: 87522, м. Марі-
уполь, вул. Лермонтова, 24, як відповідача по цивільній справі 
за позовом Кравченко Любові Миколаївни, 3-ті особи: Кругляків-
ська сільрада Куп’янського району, ГУ Держгеокадастру у Хар-
ківській області, про усунення перешкод у користуванні земель-
ною ділянкою.

Судове засідання відбудеться 20.06.2018 р. о 09.30 год. у при-
міщенні суду за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 
1 Травня, 27а, каб. 18.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа буде розгля-
нута за відсутності відповідача за наявними в матеріалах спра-
ви документами.

Про причини неявки відповідач зобов’язаний повідомити суд.
Суддя С. В. Клімова

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Гулька Дмитра Володими-
ровича в судове засідання в кримінальному прова-
дженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
14.06.2018 року о 09.00 годині в залі судового засі-
дання Токмацького районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинувачено-
го Гулька Д. В., кримінальне провадження буде здій-
снюватися за його відсутності.

Суддя Погрібна О. М.

В Ірпінський міський суд Київської області на 
02.07.2018 р о 14 год. 00 хв. (справа № 367/2004/18) 
викликається Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Інтер центр «Метал», Антоненко Елла Сергіїв-
на по цивільній справі за позовом Шуляк Юлії Гри-
горівни до Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Інтер центр «Метал», Антоненко Елли Сергіївни 
про витребування майна з чужого незаконного воло-
діння.

В разі неявки Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Інтер центр «Метал», Антоненко Елли 
Сергіївни (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 
7), справа буде розглядатися в їхню відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Відповідно до оголошення, розміщеного в номе-

рі 57 від 24.03.2018 р. ПП «КЕТ-С» проводить дру-

гий митний аукціон з продажу майна, що перейшло 

у розпорядження митниці ЛОТ №2 Запасні частини 

до машини попередньої чистки, пиловидалення/ше-

лушіння насіння зернових культур. Початкова ціна  

522 148,80 грн з урахуванням ПДВ. Аукціон відбу-

деться 9 липня 2018 року об 11.00 год. Все інше від-

повідно до оголошення в №57 від 24.03.2018 р.

Директор Приватного підприємства «КАНЬЛІ ІМ-
ПОРТ» Берднік Марина Володимирівна повідомляє 
засновників ПП «КАНЬЛІ ІМПОРТ» ХУАН ДУЦАЙ, 
ЦЮЙ ЦЗІСУНЬ, ЧЖОУ БІНЬ про скликання позачер-
гових зборів, які відбудуться 15 червня 2018 року за 
адресою: м. Харків, вул. Державінська, 38, 2 поверх, 
каб. 2.

Порядок денний: звільнення директора ПП «КАНЬЛІ 
ІМПОРТ» за власним бажанням з 25 червня 2018 ро-
ку. Тел. для зв’язку +38 050 977 60 00, Берднік М. В.

Київський районний суд м. Харкова по цивільній 
справі 640/4942/18 за позовом Бєлоусова Антона Ва-
лерійовича до Дикаревої Ольги Миколаївни про розі-
рвання шлюбу, викликає до суду відповідача Дика-
реву Ольгу Миколаївну (останнє відоме місце про-
живання: м. Харків, пров. Студентський, буд. 10), на 
14.06.2018 року о 12.30. Судове засідання відбудеть-
ся в приміщенні Київського районного суду м. Хар-
кова за адресою: вул. Валентинівська, 7-Б, зала № 2. 

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто 
за її відсутності.

Суддя Зуб Г. А.

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

ді Осіпенко Л.М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 426/12149/16-к стосовно Ляшенка Сергія Костянтиновича, 11.10.1977 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ляшенко С. К. зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Ватутіна, 36/342.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Ляшенка Сергія Костянтиновича в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 27 червня 2018 року об 11.30 
год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50- річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого суд-
ді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко С. О., Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області – судді Осіпен-

ко Л.М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/10504/16-к сто-
совно Винокурова Станіслава Євгеновича, 16.08.1980 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Винокуров С.Є. зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, вул. І. Туркенича, буд. 56.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Винокурова Станіслава Євгеновича в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 22 червня 2018 року о 09.30 год. у залі Сватівського ра-
йонного 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., Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області — судді Поло-

винки В.О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/2696/18 сто-
совно Верещаги Дмитра Олександровича, 15.02.1980 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чений Верещага Д.О. зареєстрований за адресою: Луганська область, Антрацитів-
ський район, смт Малимиколаївка, кв-л Сиволапа, 9/13.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Верещагу Дмитра Олександровича в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 22 червня 2018 року о 14.30 год. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Половинки В. О., 
суддів Скрипник С. М., Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області – 

судді Половинки В.О. знаходиться спеціальне кримінальне проваджен-
ня № 426/9779/18 стосовно Кравцової Наталії Валеріївни, 20.04.1979 
року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Кравцова Н. В. зареєстрована за 
адресою: м. Луганськ, квартал Героїв Сталінграда, 11/195.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Кравцову Наталію Валеріївну в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 25 червня 2018 року о 10.30 
год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді 
Половинки В. О., суддів Юрченко С. О., Попова О. М.

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

ді Осіпенко Л.M. знаходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 426/11566/17 стосовно Барбашова Юрія Миколайовича, 27.03.1975 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Барбашов Ю. М. зареєстрований за адре-
сою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 134, кв. 109.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд 
Луганської області викликає Барбашова Юрія Миколайовича в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 22 червня 2018 року о 10.30 год. у залі Сва-
тівського 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. Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області — судді Осі-

пенко Л.М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/3502/18 
стосовно Чернова Андрія Петровича, 12.11.1982 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Чернов А.П. зареєстрований за адресою: Луганська область, смт Ювілейне,  
вул. К. Маркса, буд. 4/207.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Чернова Андрія Петровича в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 23 червня 2018 року о 09.20 год. у залі Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Осіпенко Л. М., 
суддів Скрипника С. М., Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/12451/17 відносно Никифорчук Тетяни Володимирів-
ни, 03.10.1955 року народження, обвинуваченої у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191 КК Украї-
ни. Обвинувачена Никифорчук Т. В. зареєстрована за адре-
сою: Луганська область, м. Луганськ.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає в судове засідання, яке 
відбудеться 22 червня 2018 року о 12.30 год. у залі Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючий суддя Скрипник С. М., судді Юрченко С. О., По-
ловинка В. О.

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

області перебуває кримінальне провадження № 426/3748/18 
відносно Назарєвіча Сергія Станіславовича, 05.02.1980 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Наза-
рєвіч С.С., зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає в судове засідання, яке 
відбудеться 22 червня 2018 року о 15.00 год. у залі Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає 
кримінальне провадження відносно Юхимука Рус-
лана Степановича у вчиненні кримінальних право-
порушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 368, 
ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 263 КК Укра-
їни. Обвинувачений у кримінальному проваджен-
ні Юхимук Руслан Степанович (зареєстрований 
за адресою: Луганська область, Кремінський ра-
йон, м. Кремінна, вул. Тітова, 7/1) викликається на 
13 червня 2018 року о 13.00 годині до суду, каб.  
№ 312, для участі в розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута в його відсутність.

Суддя Н.М. Погрібна

Відповідно до оголошення, розміщено-

го в номері 57 від 24.03.2018 р., ПП «СТАР.

КОМ.» проводить третій митний аукціон з 

продажу майна, що перейшло в розпоря-

дження митниці ЛОТ №1 Частина облад-

нання TECH-SU-PSD7, для заводу по виго-

товленню паливних пелет з біомаси. Аукці-

он відбудеться 9 липня 2018 року об 11.00 

год. Все інше відповідно до оголошення в 

№57 від 24.03.2018 р.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +6  +11 +20  +25
Житомирська +6  +11 +20  +25
Чернігівська +5  +10 +20  +25
Сумська +5  +10 +19  +24
Закарпатська +12  +17 +23  +28
Рівненська +7  +12 +21  +26
Львівська +8  +13 +22  +27
Івано-Франківська +8  +13 +22  +27
Волинська +7  +12 +21  +26
Хмельницька +7  +12 +21  +26
Чернівецька +9  +14 +22  +27
Тернопільська +7  +12 +21  +26
Вінницька +8  +13 +22  +27

Oбласть Нiч День

Черкаська +6  +11 +20  +25
Кіровоградська +6  +11 +20  +25
Полтавська +5  +10 +19  +24
Дніпропетровська +6  +11 +20  +25
Одеська +11  +16 +21  +26
Миколаївська +10  +15 +22  +27
Херсонська +10  +15 +22  +27
Запорізька +9  +14 +21  +26
Харківська +5  +10 +19  +24
Донецька +8  +13 +20  +25
Луганська +6  +11 +19  +24
Крим +10  +15 +22  +27
Київ +9  +11 +22  +24
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Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІТМЕТ» (код за 
Є ДРПОУ 24029801, юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Нижній 
Вал, буд. 28), надалі –– товариство, прийнято рішення (наказ № 1 від 
31.05.2018) про скасування всіх довіреностей, виданих від імені то-
вариства будь-якими особами до 25.05.2018 р. Круглі печатки: То-
вариство з обмеженою відповідальністю «ВІТМЕТ» (код за ЄДРПОУ 
24029801, Україна, Київська область, Богуславський район, м. Богус-
лав), Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТМЕТ» (код за 
ЄДРПОУ 24029801, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферо-
поль), вважати втраченими.

Документи, підписані від імені товариства будь-якою особою, крім 
Кучака Ю.Ф. товариства або осіб на підставі виданих Кучаком Ю.Ф. 
довіреностей, починаючи з 25.05.2018, є недійсними.

Особи, у яких знаходяться печатки, штампи, довіреності, бухгал-
терська та інша документація товариства, матеріальні та інші цінності 
товариства, зобов’язані негайно передати їх розпоряднику майна то-
вариства.

Контактні дані арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича 
містяться на веб-сайті: http://ak.minjust.gov.ua/У нас із татом однакові смаки — дитяча література

Тростянець музичний 
і спортивний

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

УСПІХИ. У Тростянці на Сумщині завершив роботу триден-
ний фестиваль-конкурс «Чайковський-FEST», який уперше за 
шість років змінив формат. Разом з концертними програмами 
класичної музики організатори запропонували конкурс юних 
вокалістів, виконавців на фортепіано і струнних інструментах.

І фестиваль, і конкурс дуже зацікавили шанувальників кла-
сичної музики. У конкурсі за звання найкращих боролися пред-
ставники Дніпропетровської, Київської, Сумської, Чернігівської та 
Харківської областей, Китаю та Сербії. Програму відкрила увер-
тюра «Гроза», яку Петро Чайковський написав у Тростянці, а на 
завершення Харківський національний академічний театр опери і 
балету ім. М.В. Лисенка вперше просто неба у фортеці «Круглий 
двір» запропонував численним глядачам виставу «Мазепа». 

Водночас із яскравим музичним дійством у місті облаштують 
новий спортивний комплекс, який працюватиме на базі стадіо-
ну імені уславленого бігуна земляка Володимира Куца. У комп-
лекс входитимуть футбольні поля, легкоатлетичні доріжки, кри-
ті зали, а неподалік в урочищі Нескучне функціонуватиме біат-
лонна база. Усі роботи виконують коштом місцевого бюджету. 
Майбутній комплекс матиме назву «Академія спорту».

Елітна зброя і зброя для еліти
ПРОЕКТ МАЙБУТНЬОГО. VІII Міжнародний фестиваль 
«Книжковий Арсенал» знову поєднав літературу й мистецтво

Георгій-Григорій 
ПИЛИПЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

Книжковий фестиваль 
поєднав знакові захо-

ди, що одночасно відбу-
валися наприкінці травня 
у столиці. В арт-просторі 
«Майстер-класу» в ото-
ченні 15 живописних робіт 
Олександра Дубовика кі-
нофестиваль «Молодість» 
презентував його книж-
ку-альбом «Чорно-біле кі-
но». Галерея на четверто-
му поверсі перетворилася 
на храм сучасного мисте-
цтва. До 15 червня глядач 
має змогу зчитати палімп-
сести його «Букетів» і «Діа-
логів». На графічному авто-
портреті 1962 року митець, 
якого мистецтвознавець 
Ольга Петрова вважає ен-
циклопедистом, наче вдив-
ляється в себе — тепер уже 
легенду сучасного україн-
ського живопису. Лауреат 
Шевченківської премії Те-
тяна Кара-Васильєва на-
звала його «інтелігентом 
кисті і філософом пера». 

«Найбільше радує, що 
мене вихваляють жінки, — 
усміхався 87-річний метр. 
— Люблю чорно-біле кіно 
з його драматизмом. З цьо-
го постала моя нова книж-
ка». Меценат Євген Уткін, 
який відкривав презента-
цію, розмірковував: «Це ро-
боти екстракласу велико-
го митця. Ми інвестуємо в 
культуру, що змінює світ на 
краще. Культура залежить 
і від однієї людини, яка роз-
будовує творчий простір». 
Зазначу, що технологічні 
розробки компанії Євгена 
Уткіна сприяють могутнос-
ті нашої армії: «Коли в Ро-
сії все розвалиться, ми пої-
демо у наш Крим і на нашу 
Кубань — я з Кубані».

Білі зображення і тек-
сти на 221 чорній сторін-
ці книжки-альбому Олек-
сандра Дубовика «Чорно-
біле кіно» стали помітним 
явищем книжкового ди-
зайну для поціновувачів 
графіки й письменства. 

«Книжковий Арсенал» 
став інтелектуальним свя-
том читачів з усіма дотич-
ними до видань, зокрема 
ілюстраторів, дизайнерів, 
промоутерів. 150 видав-
ництв, 200 українських та 
100 закордонних письмен-
ників із 31 країни. І 500 за-
ходів. Спеціальний гість — 
Братиславський книжко-
вий фестиваль BraK. Фо-
кус-тема: «Проект майбут-
нього» про мрії людства і 
місце людини у світовому 
демократичному порядку з 
гібридними викликами сьо-
годення. Фахівці розмірко-
вували, як протистояти де-
гуманізації технологій. На 
фестивалі діяла інтелекту-
альна платформа, а також 
були благодійні, перфор-
мативні проекти, вистав-

ки і кінопокази, зокрема з 
фрагментами «Технополі-
су» (1927) Ф. Ланга, де пе-
редбачено засилля хмаро-
чосів, авто і поклоніння на-
селення різним гуру. «Но-
ві часи» (1936) Ч. Чапліна 
смішили і жахали абсур-
дом антилюдського конве-
єра і технологізмом побу-
ту. Привертали увагу лис-
ти-інсталяції з текстами 
пісень на понад 300-річній 
стіні Арсеналу. 

Проект «Разом — за при-
роду» зазначав, що купле-
ну книжку буде відшкодо-
вано висадженим деревом у 
Карпатах. Підрахунок вели 
покупці. На електронному 
стенді о 16 годині 2 червня 
з’явилася цифра 23 тисячі, 
а свято книжки тривало аж 
до вечора 3 червня.

Щедро була представле-
на література від культур-
них фундацій — австрій-
ської, грецької, чеської, із-
раїльської, італійської та 
інших країн. США з 2000 
року посприяли більш як 
100 перекладам американ-
ських авторів українською. 
Угорський стенд пропо-
нував під однією обкла-
динкою Тараса Шевчен-
ка угорською і Шандора 
Петефі українською. Най-
більш представницьким 
став німецький стенд за 
участю Франкфуртського 
книжкового ярмарку. Він 
організував віртуальну ін-
сталяцію Кафкіансько-
го «Перевтілення» героя в 
комаху, найкрасивіші ви-
ставкові каталоги 2017-
го і нагородив переможців 

«Найкращого книжкового 
дизайну-2018». 

Деякі читачі не поспі-
шали купувати вподоба-
ну книжку, бо її можна бу-
ло придбати за іншою ці-
ною. Приміром, захопли-
вий роман братів Капрано-
вих «Забудь-річка», який 
увійшов у шорт-лист ВВС, 
продавали і за 140, і за 100 
і за 50 гривень. Найдорож-
чою виявилася антиквар-
на пропозиція «Букініс-
та на Печерську», вида-
на 1888 року вагою 10 кг. 
Компіляції «Пандектів» і 
«Тантикона» преподобного 
Никона Чорногорця, який 
жив в ХІ столітті, кошту-
вали 90 тисяч гривень. 

Часто потрапляли в по-
ле зору книжки Васи-
ля Шкляра, як-от четвер-
те видання «Чорний Во-
рон. Залишенець» (2018). В 
Україні великий попит на 
історичну літературу. Ба-
гато нових художніх тво-
рів продовжують літера-
турний концепт та ідеоло-
гію «Чорного Ворона». Їхнє 
гасло: «Свобода слова про-
ти страху і приниження». 

А ось для пенсіонер-
ки, яка опинилася по-
руч у кав’ярні, найцікаві-
шою презентацією була за 
участю Патріарха Київ-
ського і Всієї Руси-Укра-
їни Філарета. Привід — 
книжка В’ячеслава Кири-
ленка «Три розмови про 
Україну». Їй запали в ду-
шу слова: «Держава без 
релігії не відбудеться. В 
основі держави — духо-
вність». А її 9-річній онуч-
ці Алісі (може, тій самій?) 
сподобався майстер-клас: 
«Я фломастером зроби-
ла ілюстрацію, але хтось 
украв малюнок». 

Тож інтерес до «Книж-
кового Арсеналу» різних 
поколінь та представників 
різних верств зростає. 

Придбати цікаву книжку тут зміг кожен відвідувач


