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Різні бачення,  
бо різні інтереси

ВЕЛИКА ПОЛІТИКА. Україна та Росія мають значні розбіж-
ності з багатьох питань щодо врегулювання конфлікту на Дон-
басі. Про це міністр закордонних справ Німеччини Гайко Ма-
ас  заявив в інтерв’ю газеті Bild, передає УНІАН. Німецький ди-
пломат не очікує, що відновлення переговорів буде легким за-
вданням. «Інтереси України та Росії значно розходяться у бага-
тьох позиціях», — наголосив він. Утім, за словами Гайко Маа-
са, слід спробувати все, щоб досягти тривалого перемир’я, від-
ведення важких озброєнь та покращення гуманітарної ситуації 
на Донбасі. Він наголосив, що через тривалий брак прогресу у 
виконанні мінських домовленостей ускладнилося життя людей 
на сході України, «які не бажають нічого іншого так сильно, як 
миру». Учора у Берліні пройшли переговори глав зовнішньо-
політичних відомств країн нормандського формату, на якій зо-
крема обговорювали можливість розміщення на Донбасі місії 
миротворців ООН. Востаннє міністри закордонних справ «нор-
мандської четвірки» зустрічалися торік в лютому.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: 

ЦИФРА ДНЯ

100,0%
становив, за даними Держстату, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у травні 

2018 року порівняно із квітнем 

«Це ключова  
віха завершення  

створення 
незалежної 

антикорупційної 
інфраструктури  

у нашій країні!» 

Відходи — це проблема.  
Але розв’язання є

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

РЕФОРМА. Міністерство 
екології та природних ресурсів 
винесло на обговорення  першу 
редакцію Національного пла-
ну управління відходами, який 
розроблено на виконання ухва-
леної наприкінці 2017 року На-
ціональної стратегії управління 
відходами до 2030 року. 

«Дуже важливо, щоб імпле-
ментація стратегічних рішень 
тривала, незалежно від пріз-
вищ міністрів.  Саме тому  за-
лучаємо до реалізації рефор-
ми у сфері відходів громад-
ськість, органи місцевого само-
врядування та багатьох україн-
ських і міжнародних експертів. 
До стратегії можуть вносити ко-
рективи, зважаючи на техноло-
гічний прогрес, та  ми заклали 

надійний фундамент, щоб во-
на була повністю реалізована і 
головне — швидше, ніж, напри-
клад, країни Європи, які йшли 
цим шляхом майже 40 років, 
або Японія — майже 50. Укра-
їна повинна запровадити всі 
зміни за 10 — 15 років», — ци-
тує слова профільного міністра 
Остапа Семерака його прес-
служба. 

За його словами, обсяги пе-
реробки відходів становлять 
близько 3%, тоді як до  2030 ро-
ку  вони мають становити май-
же 70%.

А тим часом дворічний про-
ект Twinning «Впровадження 
системи управління відходами 
електричного та електронно-
го обладнання та батарейок в 
Україні» за фінансової підтрим-
ки Євросоюзу допоміг Мінре-
гіону розробити необхідні за-

конопроекти, які дадуть змогу 
розв’язати проблему утилізації 
таких відходів. Про це повідо-
мив заступник профільного мі-
ністра Едуард Кругляк.

За його словами, законопро-
екти «Про батарейки, батареї і 
акумулятори» та «Про відходи 
електричного та електронного 
обладнання» пропонують упро-
вадити в Україні нові принци-
пи, які вже довели свою ефек-
тивність в ЄС. Зокрема, роз-
поділення відходів та розшире-
на відповідальність виробників, 
що зобов’язує їх потурбувати-
ся про переробку або утиліза-
цію продукту, який вони поста-
чають на ринок, після закінчен-
ня терміну його експлуатації. 
«Ці надважливі документи не-
обхідно ухвалити у парламен-
ті цьогоріч», — вважає Едуард 
Кругляк.

Херсонщина отримала  
нові пожежні автомобілі

Олена ІВАШКО,  
«Урядовий кур’єр»

БЕЗПЕКА. Чотири новенькі 
автомобілі вітчизняного вироб-
ництва АЦ4-60(5401)-515К пе-
редано херсонським рятуваль-
никам. Голова Херсонської об-
ласної державної адміністра-
ції Андрій Гордєєв повідомив, 
що «автопарк рятувальників 
поповнився, що стало важли-
вим кроком для захисту жите-
лів і гостей області від стихії». 
Нещодавно для гасіння масш-
табної пожежі в Олешківсько-
му лісі було залучено більш 
як 60 одиниць техніки ДСНС. І 
тільки 20 з них надала Херсон-
ська область. Тож питання ма-
теріально-технічного забезпе-
чення надзвичайно актуальне, 
особливо у розпал туристсько-
го сезону. 

Херсонська область отри-
мала автомобілі у рамках про-
грами  з реформування  Держ-
служби з надзвичайних ситу-
ацій, яка передбачає нарощу-
вання та оновлення матеріаль-
но-технічної бази сил цивільно-
го захисту. Серед технічних ха-
рактеристик автомобілів, що 
надійшли на Херсонщину: шасі 
на базі КрАЗ 5401, оснащення з 

чотирма апаратами стисненого 
повітря «Драгер», електростан-
цією, станцією освітлення, спе-
ціальним рятувальним облад-
нанням «Паратек» та пластико-
вою ємністю для води обсягом 
4 тонни. Пожежні  авто напра-
вили до курортних та лісових 
районів області: Голопристан-
ського, Генічеського, Скадов-
ського та Олешківського. 

3
СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ. За рік прикордонники оформили  
за спрощеною процедурою виїзд 555 тисяч українців 

Безвіз працює 
стабільно
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Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

Учора минув  рік, як на-
було чинності рішення 

Ради Євросоюзу про вве-
дення безвізового режиму 
для короткострокових по-
їздок українських грома-
дян. Відтоді наші співвіт-
чизники, які є власника-

ми біометричних паспор-
тів, можуть подорожувати 
без віз до 26 країн ЄС та ще 
чотирьох, які не є членами 
спільноти, але входять до 
Шенгенської зони (Швей-
царія, Норвегія, Ісландія та 
Ліхтенштейн).

У процесі імплемента-
ції плану дій з візової лібе-
ралізації Київ виконав 144 

критерії, які стосуються 
реформ у багатьох важли-
вих сферах, включно з бо-
ротьбою з корупцією, без-
пекою документів, належ-
ним контролем на кордо-
нах, забезпеченням прав і 
свобод громадян. 

Загалом з початку вве-
дення безвізового режиму 
до країн Європейського Со-

юзу простувало майже 20,3 
мільйона громадян, з яких 
майже 4,8 мільйона — за 
біометричними паспорта-
ми, понад 555 тисяч грома-
дян України скористалися 
всіма перевагами безвізо-
вого режиму, наголошує  у 
повідомленні на офіційно-
му сайті Держприкордон-
служба.

Президент під час підписання Закону  
«Про Вищий антикорупційний суд»
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оголошення

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 417/4377/17 стосовно Крисіна Віктора Валерійови-
ча, 23.12.1976 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Кри-
сін В. В. зареєстрований за адресою: кв-л Пролетаріату Донбасу, буд. 50, кв. 8,  
м. Свердловськ.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд Луган-
ської області викликає Крисіна Віктора Валерійовича в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 20 червня 2018 року о 15 годині 00 хвилин у залі судових за-
сідань Марківського районного суду Луганської області за адресою: пл. Соборна, 
буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі: головуючого судді Шкирі В. М., 
суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

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

кримінальне провадження № 426/8740/16-к стосовно Камаєва Павла Павло-
вича, 21.08.1980 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 262 КК України. Обвинувачений Кама-
єв П. П. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, сел. Ювілейне, вул. Кар-
ла Маркса, 4.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Камаєва Павла Павловича в судове засідання, яке від-
будеться 22 червня 2018 року о 09.00 год. у залі Сватівського районного су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

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

не провадження № 426/11506/16-к стосовно Ляміна Дмитра Леонідовича, 04.10.1972 
р.н., зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, с. Ювілейне, кв-л Ворошилова, буд. 7,  
кв. 37, Сливи Вадима Ігоровича, 09.03.1968 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Московська, буд. 1, кв. 380, Дмитрова Геннадія Миколайовича, 09.02.1967 
р.н., зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Кадіївка, вул. Юних Ленінців, буд. 
27, кв. 17, обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської області 
викликає Ляміна Дмитра Леонідовича, Сливу Вадима Ігоровича, Дмитрова Геннадія Ми-
колайовича в судове засідання, яке відбудеться 21 червня 2018 року о 15.00 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: головуючий суддя Скрипник С. М., 
судді Половинка В. О., Юрченко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 433/947/16-к стосовно Скорбенка Дениса Микола-
йовича, 10.06.1979 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений 
Скорбенко Д. М. зареєстрований та проживає за адресою: проспект. Ю. Гагаріна, 
буд. 193, кв. 103, м. Харків.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд Луган-
ської області викликає Скорбенка Дениса Миколайовича в підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 20 червня 2018 року о 14 годині 00 хвилин у залі судових 
засідань Марківського районного суду Луганської області за адресою: пл. Собор-
на, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі: головуючого судді Шкирі В. М., 
суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

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

кримінальне провадження № 426/1375/16-к стосовно Улезька Володимира 
Івановича, 01.01.1959 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Улезько В. І. зареє-
стрований за адресою: м. Луганськ, вул. Ленінградська, 50.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Улезька Володимира Івановича в судове засідання, 
яке відбудеться 22 червня 2018 року о 14.00 год. у залі Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

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

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

кримінальне провадження № 426/679/18 відносно Мазанова Ярослава Мико-
лайовича, 23.07.1967 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Мазанов Я. М. заре-
єстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідання, яке відбудеться 21 червня 2018 
року о 14.00 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: головуючий суддя 
Скрипник С. М., судді Юрченко С. О., Половинка В. О.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці 

за адресою: вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 13, 19.06.2018 
року о 14.00 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінально-
му провадженні по обвинуваченню Волошка Віктора Вікторовича у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Волошко Віктор Вікто-
рович, який зареєстрований та проживає за адресою: Україна, АР Крим, смт 
Красногвардійське, вул. 50 років Жовтня, буд. 21, кв. 17.

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

Справа розглядатиметься у складі: судді-доповідача Іванченка Я. М.,  
суддів Жмудя О. О., Федчишена С. А.

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

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №40, 19 червня 
2018 року о 12.30 год. відбудеться судове засідання в кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Євтодія Андрія Вікторовича, 1 січня 1983 року 
народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 
111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинуваче-
ний Євтодій Андрій Вікторович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі: головуючого судді Каленяка Р. А., 
суддів Короля О. П., Сичука М. М.

Повістка про виклик у підготовче судове засідання
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 22.06.2018 року о 

09 год. 30 хв. відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні № 42016020420000078 за обвинуваченням Брекуна Романа Михайловича, 
06.02.1977 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у приміщенні Вінницького міського суду 
Вінницької області (м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, 3-й поверх, зал с/з № 28).

У судове засідання викликається обвинувачений Брекун Роман Михайлович, 
06.02.1977 року народження, який зареєстрований та проживає за адресою: АР 
Крим, м. Євпаторія, 5 авіамістечко, буд. 14А, кв. 15.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, 
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегіально у складі: головуючого судді Романчук Р. В., 
суддів Романюк Л. Ф., Шлапака Д. О.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Кухарішена Андрія Івановича та Головещенка Ігоря Васильовича, обвинувачених у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликаються Кухарішен Андрій Іванович, 08.06.1970 
р.н., та Головещенко Ігор Васильович, 24.10.1961 р.н., обвинувачені у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених  ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України, яке відбудеться 18 червня 2018 року о 12.00 год.  
у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4,  
під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинувачених оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинувачених у порядку спеціального судового прова-
дження.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Шаповаленка Вікто-
ра Вікторовича, 12.04.1956 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Геро-
їв Сталінграда, 53, кв. 62, м. Севастополь, АР Крим) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся о 15 год. 30 хв. 19 червня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал  
№ 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування оголошення обвину-
вачений вважається належним чином ознайомленим з його змістом.

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: F11GL23311, F11GL23312, F11GL23315, F11GL23316
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 09.07.2018; 03.08.2018.
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/37846-asset-sell-id-171498

АБ «УКРГАЗБАНК»  
оголошує про проведення повторного аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот №284791 Квартира за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 17, кв. 68, заг.пл. 151,4 кв.м.
Початкова ціна продажу 4 003 924,94 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 400 392,49 грн. 

без ПДВ.
Аукціон відбудеться 13.07.2018 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua. Організатор 

аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн — Пт, 9:00-18:00. При-
йом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформації до 9:00 08.07.2018 ро-
ку. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 08.07.2018 року на поточний рахунок ДП «СЕ-
ТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк Украї-
ни», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією звер-
татись за тел. 044-331-17-21.

ОГОЛОШЕННЯ
Організатор аукціону — Державна служба геології та надр України

оголошує про проведення ІІ аукціону 2018 року з продажу спеціальних  дозволів на користування надрами.
На аукціон виставляються спеціальні дозволи на користування надрами відповідно до переліку.

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування
якими виставляються на ІІ аукціон 2018 року

№з/п Назва
ділянки надр
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1 Липовецька площа газ природний, 
конденсат

геологічне вивчення,  
у т.ч. ДПР

Львівська обл., 
Яворівський р-н 3537,20 707,44 72,55 486036,92 5

2 Черницька площа газ природний, 
конденсат

геологічне вивчення, у 
т.ч. ДПР

Львівська обл., 
Стрийський р-н 1964,56 392,91 61,29 523440,05 5

До участі в аукціоні допускаються особи за рішенням аукціонного комітету, які відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозво-
лів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594, подали заяву та виконали всі умови щодо участі 
в аукціоні. Подання претендентом заяви на участь в аукціоні свідчить про його згоду з умовами проведення аукціону. Особливі умови користування надра-
ми встановлюються відповідно до чинного законодавства.

Претендент повинен сплатити розмір гарантійного внеску (платіж у розмірі 20 відсотків початкової ціни дозволу, що вноситься претендентом на рахунок 
Державної служби геології та надр України, відкритий в органі Казначейства),   за реквізитами: № 37119061078689, Одержувач: Держказначейська служба 
України, УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва, код згідно з ЄДРПОУ 37536031, МФО 820172.

Для участі в аукціоні претендент повинен придбати пакет аукціонної документації (вартість пакета аукціонної документації становить 3,12 відсотка почат-
кової ціни дозволу, але не менш як 4500 гривень і не більш як 72550 гривень). Для отримання рахунку на сплату надсилається заява у довільній формі (код 
згідно з ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, номер мобільного телефону) із зазначенням ділянки надр та свідоцтво про реєстрацію платника податку на факс 
456-33-38, e-mail: buh-dsg@ukr.net (відділ оплати праці та бухгалтерського обліку).

Строк подання заяв становить 75 днів після опублікування офіційного оголошення про проведення аукціону в газеті «Урядовий кур’єр». 
Заяви на участь в аукціоні приймаються до останнього дня подання заяв за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 325, тел. 536-13-18, відділ доку-

ментообігу та контролю Державної служби геології та надр України. 
Останній день подання заяв 27  серпня 2018 року.
Реєстрація покупців (їх уповноважених осіб) буде здійснюватися в день проведення аукціону з 9.00 год.  до 10.45 год.  25 жовтня 2018 року за адресою:  

м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, Державна служба геології та надр України, актовий зал  (4 поверх). Покупці, які не зареєструвалися, у встановлений строк, 
вважаються такими, що відмовилися від участі в аукціоні. При цьому сплачені вартість пакета аукціонної документації та  гарантійного внеску не поверта-
ються.

Аукціон відбудеться 25 жовтня 2018 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, Державна служба геології та надр України, актовий 
зал, 4 поверх.

Переможець аукціону здійснює протягом 30 календарних днів після його проведення розрахунки за придбаний на аукціоні дозвіл шляхом внесення ко-
штів до державного бюджету і сплачує різницю між  ціною продажу дозволу та гарантійним внеском. Вартість геологічної інформації на ділянку надр (роз-
мір сплати наведено у переліку ділянок надр, які планується виставити на аукціон) сплачується переможцем аукціону.

Аукціон щодо кожної ділянки надр відбувається за умови реєстрації не менш як двох покупців на придбання дозволу. 
За додатковою інформацією про умови проведення аукціону звертатись до Державної служби геології та надр України за адресою: м. Київ, вул. Анто-

на Цедіка, 16, кім. 415, 416. Контактні особи: Тимошенко Ігор Васильович — тел. (044) 456-60-85, Ткачук Олександр Іванович, Павка Олена Іванівна  —   
тел. (044) 456-60-56, Борисенко Дмитро Миколайович -— тел. (044) 536-13-20.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться криміналь-
не провадження № 4201505000000045 (справа № 1-кп/243/47/2017) за обвинуваченням 
Протасова Аркадія Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Протасова Аркадія Сер-
гійовича, який зареєстрований за адресою: вул. 60 років СРСР, 63/29, м. Горлівка Доне-
цької області, у судове засідання, яке відбудеться 21 червня 2018 року о 08.30 год. у за-
лі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до су-
ду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу 
про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться криміналь-
не провадження № 120150500000001012 (справа № 1-кп/243/111/2018) за обвинувачен-
ням Чигіна Сергія Геннадійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Чигіна Сергія Геннадійо-
вича, який проживає за адресою: вул. Нестерова, 87/34, м. Горлівка Донецької облас-
ті, у судове засідання, яке відбудеться 22 червня 2018 року об 11.45 год. у залі судово-
го засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до су-
ду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу 
про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016050000000399 (справа № 1-кп/243/92/2018) за обвинуваченням 
Мінченко Яни Олександрівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену Мінченко Яну Олександрів-
ну, яка проживає за адресою: вул. Столяревського, б. 28, кв. 25, м. Горлівка Донецької 
області, у судове засідання, яке відбудеться 23 червня 2018 року о 08.30 год. у залі су-
дового засідання №11.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою, не прибула за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду. 
Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченої та/або ухвалу про 
накладення на неї грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК 
України та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Шматову Олександру Миколайовичу, 11.03.1967 р.н.,  зареєстрованому за адре-

сою: Луганська область, м. Попасна, пров. Лікарняний, 3, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 19.06.2018 о 10 год. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією 
у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: Луганська область,  м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого в ОВС СВ 3 
управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Василевського В. В., для відкриття та 
надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 22018130000000197 від 21.05.2018.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) розглядає кримінальну справу № 234/9107/15-к (провадження  
№ 1-кп/234/22/18) за обвинуваченням Басловяка Олексія Андрійовича, обвинувачено-
го у вчи ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, 29.02.1984 р.н., який 
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудівни-
ків, буд. 21, кв. 19, викликається на 22.06.2018 року о 09.00 год. до суду, каб. №10, для 
участі в розгляді справи по суті.

Суддя Ю. В. Фоміна

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21) 21.06.2018 р. о 09.00 год. розгля-
дає кримінальну справу за обвинуваченням 
Никитіної Ірини Петрівни, 17.05.1968 року на-
родження, за ч. 2 ст. 258-5 КК України. Явка 
обвинуваченої в судове засідання обов’язкова. 

Суддя В. В. Літовка
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оголошення

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

Публічне акціонерне товариство «Дніпровський металургійний комбінат» (вул. Со-
борна, 18-Б, м. Кам’янське Дніпропетровської області, 51925, ідентифікаційний код 
юридичної особи 05393043), надалі – Товариство,  в особі генерального директо-
ра Подкоритова Олександра Леонідовича, який діє на підставі Статуту, керуючись   
ст. 249 Цивільного кодексу України та наказом генерального директора Товариства 
за № 672 від 5 червня 2018 року «Про скасування довіреностей ПАТ «ДМК», повідо-
мляє про скасування: 

- довіреності № 15 від 01 лютого 2018 року, виданої без права передоручення Тка-
ченку Сергію Валерійовичу, паспорт серії МЕ №378967, виданий Солом’янським РУ 
МУ МВС України в м. Києві 29 червня  2004 року, адвокату (свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською діяльністю № 2270/10, видане 29 травня 2003 року Кваліфі-
каційно-дисциплінарною комісією адвокатури  Київської області),  на представництво 
Товариства  виключно у розгляді господарськими судами України  наступних справ  
№ 910/6984/17, № 910/2031/16, №910/2581/17 з усіма правами представника  сторо-
ни (Відповідача);

-  довіреності № 16 від 01 лютого 2018 року, виданої без права передоручен-
ня Жиліну Роману Володимировичу, паспорт ВС № 113019, виданий Єнакіївським 
МВ УМВС України у Донецькій області 28 грудня 1999 року, на представництво То-
вариства  виключно у розгляді господарськими судами України  наступних справ   
№ 910/6984/17, № 910/2031/16, №910/2581/17 з усіма правами представника  сторо-
ни (Відповідача);

- довіреності № 17 від 01 лютого 2018 року, виданої без права передоручення  
Бєлаху Сергію Сергійовичу, паспорт ЕК № 005051, виданий Алчевським МВ УМВС 
України в Луганській області 2 жовтня 1995 року, на представництво Товариства  ви-
ключно у розгляді господарськими судами України  наступних справ  № 910/6984/17,  
№ 910/2031/16, №910/2581/17 з усіма правами представника  сторони (Відповідача);

- довіреності № 18 від 01 лютого 2018 року, виданої без права передоручен-
ня Печеній Ірині В’ячеславівні, паспорт серії СО №190467, виданий Ватутінським  
РУ МУ МВС України в м. Києві 15 липня 1999 року, на представництво Товариства  ви-
ключно у розгляді господарськими судами України  наступних справ  № 910/6984/17,  
№ 910/2031/16, №910/2581/17 з усіма правами представника  сторони (Відповідача);

- довіреності № 19 від 01 лютого 2018 року, виданої без права передоручення 
Вороніну Сергію Володимировичу, паспорт ВС № 861528, виданий Київським РВ 
ДМУ УМВС України в Донецькій області 2 березня  2001 року, на представництво 
Товариства  виключно у розгляді господарськими судами України  наступних справ   
№ 910/6984/17, № 910/2031/16, №910/2581/17 з усіма правами представника  сторо-
ни (Відповідача).

Внаслідок скасування зазначених довіреностей представництво Товариства  адво-
катом Ткаченком Сергієм Валерійовичем, громадянами України Жиліним Романом 
Володимировичем, Вороніним Сергієм Володимировичем, Бєлахою Сергієм Сергійо-
вичем та  Печеною Іриною В’ячеславівною за довіреністю припинилось з 05 червня 
2018 року.

 Зазначеним особам необхідно в строк протягом 3 робочих днів з дати публікації 
цього оголошення повернути оригінали скасованих довіреностей в правове  управ-
ління Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» 
за адресою:  вул. Соборна, 18-Б, м.Кам’янське Дніпропетровської області, 51925.

Приазовський районний суд Запорізької області (Запорізька 
область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133)22160), 
викликає Гаранжу Романа Володимировича, 22.07.1977 р.н., за-
реєстрованого за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, 
вул. Леніна, 8, кв. 6, як обвинуваченого в судове засідання, при-
значене на 22 червня 2018 року об 11.00 год. по кримінально-
му провадженню № 42015050000000260 за обвинувальним ак-
том відносно Гаранжі Р. В., який обвинувачується у вчиненні  
кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, в якому ваша участь обов’язкова. 

Колегія суддів: головуючий суддя Васильцова Г. А., судді  
Пантилус О. П., Діденко Є. В.

Апеляційний суд Харківської області повідомляє Губіна Вла-

дислава Валерійовича, 12.08.1974 року народження, що 23 трав-

ня 2018 року відкрито апеляційне провадження за апеляційни-

ми скаргами прокурора в кримінальному провадженні, захисни-

ка Кундіуса І.В. на вирок Орджонікідзевського районного суду  

м. Харкова від 13 квітня 2018 року у відношенні Губіна Владис-

лава Валерійовича.

Суддя О. Ю. Грошева

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Гришу 
Ірину Вікторівну, 27.12.1986 року народження, у судове засідан-
ня в кримінальному провадженні № 1-кп/331/76/2018 за обвину-
ваченням Гриші Ірини Вікторівни у скоєнні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбу-
деться 22.06.2018 року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал 
№ 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Київський окружний адміністративний суд викли-
кає Громадську раду доброчесності в судове засідання, 
що призначене на 18 червня 2018 р. о 10 год. 30 хв. у справі  
№ 826/10049/17 за позовом Вовка П. В. до Громадської ради до-
брочесності, третя особа: Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України, про визнання протиправним та скасування висновку та 
рішення, яке відбудеться за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 
26, під’їзд 1, поверх 6.

Суддя Виноградова О. І.

З метою залучення громадськості до обговорення питань що-
до прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, Дер-
жавна інспекція ядерного регулювання України з 12 червня по 
12 липня 2018 року проводить публічне громадське обговорен-
ня можливості продовження експлуатації ядерної установки — 
енергоблоку №3 Рівненської АЕС.

У рамках обговорення Держатомрегулювання за участю ДП 
НАЕК «Енергоатом» 3 липня 2018 року об 11.00 год. проводить 
громадські слухання за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, 
Майдан Незалежності, 6, Палац культури Рівненської АЕС. Теле-
фони для довідок: (03636) 6-44-27, (044) 277-12-02.

Одеським обласним територіальним відділенням Антимоно-

польного комітету України у зв’язку з неможливістю вручення 

вимоги № 02-03/416 від 06.03.2018 р. про надання інформації 

ТОВ «ФРІ КО НЕТ» (03162, м. Київ, бул. Р. Роллана. буд. 6, код 

ЄДРПОУ 34584611) за місцезнаходженням, вказану вимогу було 

розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 

України: www.amc.gov.ua.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, 

серія КВ № 137226 від 17 листопада 2006 р., 

кадастровий № 8000000000:75:071:0001, 

розташовану за адресою: бульвар академіка Вернадського, 39, 

виданий на ім’я Дьячковського Олександра Миколайовича, 

вважати втраченим.

Одеським обласним територіальним відділенням Антимоно-

польного комітету України у зв’язку з неможливістю вручення 

вимоги № 02-03/414 від 06.03.2018 р. про надання інформації 

ТОВ «Ареал М» (03194, м. Київ, бул. Кольцова, буд. 17, код ЄД-

РПОУ 36620148) за місцезнаходженням, вказану вимогу було 

розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного коміте-

ту України: www.amc.gov.ua.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, 
що за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, 
21 червня 2018 року о 15.00 годині відбудеться судове засідання в 
кримінальному провадженні за обвинуваченням Мартиненка Юрія 
Михайловича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України. В судове засідання викликається обви-
нувачений Мартиненко Юрій Михайлович (зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Лені-
на, 39). У разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідоми-
ти про причини неможливості прибуття в судове засідання. Справу 
розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Брежнева О. А.,  
членів колегії суддів Конопленко О. С., Погрібної Н. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) роз-
глядає кримінальне провадження №233/6205/17 за обвинуваченням 
Агранович О. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Агранович 
Ольга Михайлівна, 29.03.1970 р.н., зареєстрована за адресою: Доне-
цька область, м. Костянтинівка, вул. Українська, буд. 238, виклика-
ється до суду на 10 годину 00 хвилин 25 червня 2018 року (корп. № 1, 
каб. №12), для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на ви-
клик суду обвинуваченою та оголошення її в міждержавний та/або 
міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Краматорський міський суд Донецької області (84000,  
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Сулейманова Рау-
фа Варисовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Сулейманов Рауф Варисович, 05.07.1982 
року народження, викликається на 21 червня 2018 року о 
08.00 годині до суду, каб. №8, для участі в підготовчому су-
довому засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про поважність причини неявки.

Суддя Пікалова Н. М.

Втрачений судновий білет 

на судно «Крим», 

бортовий номер 

УКА-3726-К на ім’я 

Пушкар Олег Григорович 

вважати недійсним.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає кримінальну 
справу за обвинувальним актом відносно Мазурова Дмитра Володи-
мировича, повідомленого про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі Мазуров Дмитро Володимирович, 
24.11.1977 року народження, який зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Торез, вул. Миру, б. 55, кв. 1, викликається на 
19.06.2018 року о 10 годині 00 хвилин до суду, кабінет № 312, для 
участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Н. М. Погрібна

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає кримінальне провадження №233/558/17 за обвинуваченням Аста-
хової С. В. за ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинувачена Астахова Світла-
на Володимирівна, 08.11.1960 р.н., зареєстрована за адресою: Доне-
цька область, м. Костянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 43, викли-
кається до суду на 09 годину 00 хвилин 25 червня 2018 року (корп. 
№ 1, каб. №12), для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на 
виклик суду обвинуваченою та оголошення її в міждержавний та/або 
міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Повістка про виклик обвинуваченої
Ледовська Олена Михайлівна, 04.09.1986 р.н., яка проживає за 

адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Треньова, б. 5-Б, кв. 33, 
у порядку ч. 8 ст. 135 КПК України, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК Укра-
їни, викликається 25.06.2018 р. о 16.00 год. до Красноармійського 
міськрайонного суду Донецької області (адреса розташування: Доне-
цька обл., м. Покровськ, вул. Європейська, 20, зал № 10), для учас-
ті в підготовчому судовому засіданні в статусі обвинуваченої в кримі-
нальному провадженні №42016050000000860 від 23.08.2016 р. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування повістки про виклик, 
обвинувачена вважається належним чином повідомленою про її зміст.

Колегія суддів: Клікунова А. С., Стоілова Т. В.,  
Бородавка К. П.

Документи на судно 

«Казанка 5М2», 

з реєстраційним бортовим 

номером «КИВ-4688-К», 

судновласник 

Хворостянко B. М., 

вважати недійсними.

Повістка про виклик до суду  
в кримінальному провадженні

Апеляційний суд міста Києва викликає обвинувачену Толпиго Валентину Іванів-
ну, 1 січня 1952 року народження (останнє відоме місце проживання: м. Сімфе-
рополь, вул. О.Невського/Річна, 29/11), для участі в апеляційному розгляді кри-
мінального провадження №42016000000002847 за обвинуваченням Толпиго Ва-
лентини Іванівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, за апеляційною скаргою прокурора відділу Генеральної проку-
ратури України Василенка С. М. на ухвалу Деснянського районного суду м. Києва 
від 23 березня 2018 року стосовно Толпиго В. І., у судове засідання, яке відбудеть-
ся 11 липня 2018 року о 15 год. 50 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. 
Солом’янська, 2-а (тел. 284-15-77). Головуючий суддя Мельник В. В.

Наслідки неприбуття за викликом суду обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 
323 КПК України, поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбаче-
ні ст. 138 КПК України.

Постійно діючим третейським судом при АУБ порушено провадження у спра-
ві №03/18 за позовом ПУАТ «ФІДОБАНК» до Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «ЛУТУГИНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (код ЄДРПОУ 
31647055, адреса: 92000, Луганська область, м. Лутугине, вул. Пушкіна, буд. 152-
А), Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУТУГИНСЬКА МАШИНО-ТЕХНО-
ЛОГІЧНА СТАНЦІЯ» (код ЄДРПОУ 03569367, адреса: 92000, Луганська область,  
м. Лутугине, вул. Пушкіна, буд. 152-Б) та Юсубова Сарахада Гаджимудовича 
(92000, Луганська область, м. Лутугине, вул. Щедріної, буд. 10-А) про солідар-
не стягнення заборгованості. З позовом можливо ознайомитися, звернувшись 
до третейського суду за телефоном (044)5168718, або ел.поштою за адресою:  
ts@aub.com.ua. Судове засідання відбудеться 27.06.2018 р. о 10.00 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 811. Це оголошення також розміщене 
на сайті третейського суду: tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповідачів спра-
ва може бути розглянута за їхньої відсутності.

Третейський суддя Мамченко Ю. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваче-
ну Катюху Олександру Володимирівну, 26 вересня 1977 р.н. (зареєстро-
ване місце проживання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42) у судове засідання для здійснення спеціального судового про-
вадження у кримінальному провадженні № 2201605010000000113 від 
01.06.2016 (справа № 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи О. В. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 25.06.2018 року о 13.00 годині в залі судо-
вого засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Воло-
димирська, 28. У разі неявки обвинуваченої Катюхи О. В., кримінальне 
провадження буде здійснюватися за її відсутності.

Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., судді Ушатий І. Г., 
Курдюков В. М.

У провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької області 
(85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) знаходиться кримінальне проваджен-
ня відносно обвинуваченого Гаврилюка Євгена Олександровича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 7 ве-
ресня 2017 року справу було призначено до судового розгляду на підставі обви-
нувального акта у кримінальному провадженні відносно обвинуваченого Гаври-
люка Євгена Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке проводиться в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Обвинувачений Гаврилюк Є. О., останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Донецьк, вулиця Просвіти, 37, викликається 22 червня 2018 р. об 11 
годині 00 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області знахо-
диться кримінальне провадження № 42017050000000073 від 24.01.2017 року (єд. 
унік. № 243/3567/18, провадження № 1-кп/243/512/2018) за обвинуваченням Не-
миткіна Олександра Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Немиткін Олександр Олександрович, 25.10.1985 р.н., уродже-
нець м. Горлівка Донецької області, який мешкає за адресою: Україна, Донецька 
область, м. Горлівка, вул. Вікова, 23-а, викликається в підготовче судове засідан-
ня по справі, призначене на 27 червня 2018 року о 14.15 год.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити суду про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя І. М. Мінаєв

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОзРюВАНОГО ПРИ зДІйСНеННІ СПецІАЛьНОГО 
ДОСУДОВОГО РОзСЛІДУВАННя

Слідчий відділ Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Го-
ловного управління Національної поліції в Дніпропетровській області викли-
кає підозрювану Стрельнікову Катерину Миколаївну, 25.07.1989 року народжен-
ня, уродженку м. Дніпропетровська, місце проживання якої зареєстроване за 
адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 141, кв. 60, у відповіднос-
ті до ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, якій необхідно з’явитись 18.06.2018 р. 
о 17 год. 00 хв. до кабінету № 408 слідчого відділу Соборного відділення полі-
ції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дні-
пропетровській області, до слідчого Кравченко О. В. за адресою: м. Дніпро, вул. 
Шевченка, 7, для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42012049990000142 від 07.12.2012 за підозрою у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Язєва Сергія Олексійови-
ча, 20.11.1962 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімфе-
рополь, АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 15 годині 15 хвилин 19 червня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суду міста 

Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя  
Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його змістом.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засідання (прова-
дження №335/8559/15-к, 1-кп/335/13/2018) обвинуваченого Сербу Володимира Івановича, 
08.01.1960 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв. 19, по 
кримінальному провадженню № 42014080000000272 за обвинуваченням Серби В. І. у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України, яке 
відбудеться 22 червня 2018 року об 11.00 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемо-
ги, 107-Б.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.

Суддя Шалагінова А. В.

Втрачене свідоцтво 

судноводія 

малого/маломірного 

судна на ім’я 

Тюрменка 

Дмитра Валентиновича  

вважати недійсним.
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На Черкащину 
посипалися скарби

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ВЕЛИКІ ГРОШІ. Черкащині останнім часом таланить на по-
дії, пов’язані з великими грошима. Спочатку рекордний виграш 
у лотерею, згодом глечик зі скарбом.

У селищі міського типу Катеринополі продали лотерейний бі-
лет, на який випав виграш на рекордну суму — понад 17 міль-
йонів гривень. Переможець досі не з’явився, і його долею пере-
йнялося майже все село. Невідомий щасливець відгадав номе-
ри семи кульок. Після оподаткування він має одержати 14,28 
мільйона гривень, однак уже понад тиждень не дає про себе 
знати. Переможець має 
право звертатися по ви-
граш протягом наступних 
півроку. Суму він отримає 
не всю одразу, а кількома 
траншами впродовж кіль-
кох місяців.

Жителі селища новину 
про виграш сприйняли по-
різному. «Людина виграла 
половину нашого Катери-
нополя, — каже дехто. — 
Тож хай бере свій виграш 
і тікає звідси. Адже запла-
тить за компослуги — і гро-
ші розтануть». Є й такі, хто 
не дуже вірить в існування 
переможця. Новина про ймовірного скоробагатька дійшла і до 
селищної ради. Там сподіваються, що він інвестує гроші в рід-
не селище, і вже навіть прикинули, куди їх витратять. У район-
ному центрі є до чого докласти сил і ресурсів: приміром благо-
устрій вулиць і ремонт шляхів. 

Тим часом у сусідній Лисянці, копаючи траншею під фунда-
мент приватного будинку, знайшли глечик, у якому, за попере-
дніми даними, було 25 старовинних монет. За переказами ста-
рожилів, у цьому місці жила багата родина ще з часів Богдана 
Хмельницького та Івана Гонти. 

Проте віку знахідки поки що не встановлено, оскільки її вирі-
шили не чіпати. Металошукач показав наявність поряд ще ве-
ликого за розміром металевого предмета. Про знахідку пові-
домили начальника управління з охорони культурної спадщини 
облдержадміністрації Миколу Сухового.

Невідомий щасливець 
відгадав номери 
семи кульок. 
Після оподаткування 
він має одержати 
14,28 мільйона 
гривень, однак уже 
понад тиждень не дає 
про себе знати.

Львівські діти відпочивають 
і мандрують Україною

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

КАНІКУЛИ. Цього року у 
Львові організували 41 при-
шкільний табір, де діти мати-
муть можливість оздорови-
тися. Як повідомили у прес-
службі міської ради, є табо-
ри, що працюють для учнів 
однієї школи, а є й такі, які 
мають змогу відвідувати 
школярі з різних загальноос-
вітніх навчальних закладів. 
20 шкіл організували мовні 
табори. Тут хлопці й дівчата, 

відпочиваючи, можуть удо-
сконалити знання з інозем-
них мов. 

Програми пришкільних та-
борів, запевняють їх організа-
тори, дуже цікаві. Це екскур-
сії, відвідування театрів, май-
стер-класи, спортивні забави. 

За кошти міської скарбни-
ці у позаміських таборах від-
починку «Старт» і «Ватра», 
розташованих у Сколівсько-
му районі, планують органі-
зувати оздоровлення. Ця про-
грама призначена насампе-
ред для дітей пільгових кате-

горій, а також обдарованих. Є 
намір провести у цих таборах 
п’ять змін. Кожної зміни тут 
зможуть оздоровитися майже 
100 школярів.

Тим часом майже 40 дітей-
сиріт, позбавлених батьків-
ського піклування й тих, які 
опинилися у складних життє-
вих обставинах, — вихован-
ців ліцею «Просвіта» стали 
учасниками заходу «Україна 
фантастична», який організу-
вала служба у справах дітей 
міської ради спільно з місі-
єю «Центр опіки сиріт». Вони 

мандрували визначними міс-
цями України, зокрема побу-
вали в Луцьку в Музеї волин-
ської ікони й замку Любарта. 
Група відвідала й ботанічний 
феномен — тунель Кохання 
в селі Клевань на Рівненщи-
ні. Тут львів’яни не лише від-
почивали, а й допомагали ви-
хователям готувати обід про-
сто неба. Скуштувавши смач-
ного борщу та інших страв, ді-
ти оглянули оборонну спору-
ду, архітектурну пам’ятку ХІХ 
століття Тараканівський форт 
коло Дубна. 

Чому ретроавто потрапило під слідство?

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

КРИМІНАЛ. До сервісно-
го центру №4444 міста Лиси-
чанська для пере оформлення 
привезли унікальну маши-
ну із серії ретроавтомобілів 

ГАЗ-М20 1954 року випуску, 
яка чудово збереглася.

Як повідомляє відділ зв’яз-
ків з громадськістю РСЦ МВС 
в Луганській області, автомо-
біль пофарбовано у стилі піс-
лявоєнної епохи — чорні дах і 
капот, білі двері й крила. 

Природно, що красень-ав-
томобіль помітили допитливі 
водії та відвідувачі центру. Ви-
вчивши двигун машини, екс-
перти-криміналісти виявили, 
що його маркувальне позна-
чення знищено механічним 
способом. Це стало підставою 

для звернення до чергової 
частини Лисичанського від-
ділу поліції. А сам ретроавто-
мобіль і документи передали 
співробітникам слідчо-опера-
тивної групи. Триває досудове 
слідство, яке має встановити, 
хто ж насправді власник авто.

Такого автомобіля не могли не помітити водії

Найкращому селу — 
грошовий приз і клумба в подарунок

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

НЕЙМОВІРНЕ ПОРЯД. Се-
ло Золотий Колодязь Добро-
пільського району Донецької 
області увійшло до десяти на-
селених пунктів — фіналістів ІІІ 
Всеукраїнського конкурсу «Не-
ймовірні села України 2018». 

За попередньою інформа-
цією, відповідно до кількос-
ті набраних балів Золотий Ко-
лодязь посідає шосте місце се-

ред претендентів на перемо-
гу. Село одне з найстаріших 
на Донеччині, його заснува-
ли близько 1680 року селяни 
і козаки біля колодязя зі смач-
ною водою та сторожової ве-
жі запорозьких козаків Самар-
ської паланки. Оскільки побли-
зу проходив чумацький шлях, 
поселення спершу звалося Чу-
мацька Криниця, та потім, від-
даючи належне чудовій питній 
воді, його назвали Золотим Ко-
лодязем. До речі, донедавна 

тут видобували мінеральну во-
ду «Золотий Колодязь», відо-
му далеко за межами області. 
Закономірно, що джерело, біля 
якого колись виникло село, — 
його визначна пам’ятка. Його 
зображено на гербі Добропіль-
ського району. А мальовничою 
природною пам’яткою заслу-
жено вважається ботанічний 
заказник місцевого значення 
«Грузька балка». 

Цього року призовий фонд 
для переможців конкурс у 

«Неймовірні села України 
2018» становить 150 тисяч 
гривень: 100 тисяч — І міс-
це, по 25 тисяч — ІІ і ІІІ. Пред-
ставник українського села-
переможця матиме змогу від-
відати Німеччину, щоб пере-
йняти досвід місцевого само-
врядування. А ще одне із сіл-
фіналістів отримає в пода-
рунок від Посольства Коро-
лівства Нідерландів в Украї-
ні клумбу з тюльпанами, яка 
приваблюватиме туристів. 
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