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Поліція за кордоном 
не захистить 

РЕАЛІЇ. У Міністерстві внутрішніх справ закликають україн-
ських футбольних уболівальників бути обережними, відвідую-
чи Росію під час матчів чемпіонату світу з футболу, який відбу-
деться з 14 червня по 15 липня. Адже повноваження МВС по-
ширюються виключно на територію України, застеріг на прес-
конференції начальник управління взаємодії з Національною 
поліцією МВС України Олександр Соколовський. «Тому на те, 
що відбувається за нашими кордонами, ми не можемо вплину-
ти. Можемо лише побажати бути обережними і дотримуватися 
вимог і рекомендацій, викладених на офіційних сайтах, зокре-
ма МЗС, — цитує УНІАН слова фахівця. —  Міністерство вну-
трішніх справ не може вплинути на свідомість тих громадян, 
які виїжджають за кордон. Можемо лише застерегти, щоб вони 
були обережними, свідомими і дотримувалися рекомендацій. 
На жаль, більшого зробити не можемо». Нещодавно вітчизня-
не МЗС також закликало співгромадян утриматися від поїздок 
до РФ, причому не лише під час світової футбольної першості.  

ЦИТАТА ДНЯ

ЯКІВ СМОЛІЙ:  «МВФ працює  

ЦИФРА ДНЯ

17 500 
сторінок тексту і 29 томів містить поданий 

Україною до МС ООН Меморандум  
про расову дискримінацію в окупованому 

РФ Криму та фінансування Росією 
тероризму на Донбасі

з державою, державними  
інститутами,  

а не конкретними 
чиновниками.  

Ми не бачимо жодних 
ризиків у зв’язку  

зі звільненням  
міністра 

фінансів».

Національний розбрат  
грає на руку окупантам

ПРОТИДІЯ. Частину загаль-
ної стратегії Кремля становить 
розпалювання національної во-
рожнечі в Україні. Тому росій-
ські спецслужби не полиша-
ють спроб розіграти в нашій 
державі єврейську карту. Таке 
переконання висловила віце-
прем’єр-міністр з питань євро-
пейської та євроатлантичної ін-
теграції Іванна Климпуш-Цин-
цадзе на конференції «Досвід 
державотворення Ізраїлю: уро-
ки для України».

«У нас є серйозні загрози для 
нашого партнерства з Ізраїлем, 
які переважно мають не україн-
ське коріння. Це зокрема актив-
не використання російськими 
спецслужбами так званої єв-
рейської карти в Україні й нама-
гання прирівняти українських 
патріотів й антисемітів», — ска-
зала І. Климпуш-Цинцадзе.

Ця проблема існує ще з ча-
сів СРСР, коли так звану єврей-
ську карту розігрували проти 
українців радянські спецслуж-
би. За словами Іванни Клим-
пуш-Цинцадзе, після 2014 року 
російські спецслужби особливо 
активно намагаються дискре-
дитувати рух за незалежність 
в Україні.

Такі спроби, спрогнозувала 
віце-прем’єр-міністр, тривати-
муть і надалі, тому слід бути му-
дрими, відповідальними і вмі-
ти «побачити справжні речі за 
фейками». Урядовець зауважи-
ла, що було б безвідповідаль-
но заявляти, що такої пробле-
ми не існує.

«Випадки чи то вандаліз-
му, чи то нападів на єврей-
ські святині в Україні не тіль-
ки влада, а й усе суспільство 
засуджує. Ми робимо все, від 

нас залежне, щоб їх розсліду-
вати і не допустити нових», — 
цитує Укрінформ слова віце-
прем’єра.

У цьому контексті вона за-
значила, що у 2017 році не бу-
ло зафіксовано жодного випад-
ку вандалізму стосовно єврей-
ських святинь. Посадовець під-
креслила, що частина загаль-
ної стратегії Кремля — нама-
гання розсварити народи і ство-
рити в нашій державі націо-
нальну ворожнечу, яка Україні, 
по суті, не притаманна.

«Це не стосується виключно 
відносин між українцями і євре-
ями, а йдеться про створення 
додаткової напруги між україн-
цями й угорцями, чи румунами, 
чи поляками, і нам цьому всьо-
му треба протистояти», — за-
кликає свідомих громадян  Іван-
на Климпуш-Цинцадзе.

Чеський уряд розуміє наші амбіції 
ПАРТНЕРСТВО. Україна 

розглядає Чехію як надійно-
го політичного й економічного 
партнера в Європі, наголосив 
під час зустрічі з новопризна-
ченим прем’єр-міністром Че-
хії Андреєм Бабішем віце-
прем’єр-міністр Володимир 
Кістіон, який перебував з ві-
зитом у Празі. У нас високо ці-
нують підтримку й послідовну 
позицію чеського уряду щодо 
відновлення територіальної ці-
лісності України й протистоян-
ня російській агресії.

Україна може й надалі роз-
раховувати на політичну під-
тримку Чеської Республіки, 
запевнив Андрей Бабіш: «По-
вне виконання Росією мін-
ських домовленостей принци-
пово важливе».

А Володимир Кістіон висло-
вив сподівання на підтримку в 
протидії будівництву «Північ-
ного потоку-2»: «Наше пере-

конання таке: цей проект не 
має нічого спільного з еконо-
мікою. Це політично вмотиво-
ваний задум, який підриває 
європейську енергетичну без-
пеку й слугує елементом шан-
тажу Росією країн Східної Єв-
ропи».

Обговорено також актуаль-
ні питання двосторонньої еко-
номічної й інвестиційної взає-
модії, відзначено потенціал по-
глиблення співпраці в енерге-
тиці, транспортному й енер-
гетичному машинобудуван-
ні, сільському господарстві. 
Володимир Кістіон запросив 
чеського прем’єра відвідати 
Україну з офіційним візитом.

Напередодні він зустрівся з 
представниками чеського біз-
несу. Відтепер там поінфор-
мовані про лібералізацію умов 
роботи інвесторів в Україні. 
Виокремлено ліквідацію адмі-
ністративних бар’єрів, змен-

шення періодичності й трива-
лості перевірок, розширення 
права суб’єктів господарюван-
ня, скасування державної реє-
страції іноземних інвестицій і 
переведення дозвільних про-
цедур онлайн.

«Україна за два роки змі-
нилася: впроваджено чима-
ло рішень для комфортної 
роботи бізнесу. І уряд гото-
вий розвивати взаємовигід-
не торговельне й інвестицій-
не партнерство, сприяти ро-
боті чеського бізнесу на укра-
їнській землі», — цитує служ-
ба віце-прем’єра слова поса-
довця.

Наша інвестиційна стратегія 
полягає в подоланні техноло-
гічного відставання виробни-
цтва, розвитку сучасної інфра-
структури, екологізації еконо-
міки, зменшенні її енергоєм-
ності й розвитку енергоощад-
них технологій.

ХАРЧОВА БЕЗПЕКА. Населення лякають неіснуючою шкодою 
пальмової олії не задля турботи про споживача,  
а заради сумнівних бізнесових інтересів
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Володимир КОЛЮБАКІН,  
«Урядовий кур’єр»

У соціальних мережах 
останнім часом ста-

ло модно, коли обговорю-
ють спірне питання, стави-
ти його руба: «Це зрада чи 
перемога?» Так само дореч-
но поставити це запитання і 
щодо можливої заборони в 

Україні пальмової олії (від-
повідний законопроект вже 
ухвалено в першому читан-
ні). І однозначно відпові-
сти «перемога» не виходить 
— надто багато нюансів не 
враховано чи через незнан-
ня, чи свідомо.  

Законопроект №3871 
«Про внесення змін до де-
яких законів України що-

до заборони використан-
ня пальмової олії у вироб-
ництві харчових продук-
тів» вносить зміни в Закон 
України «Про молоко та мо-
лочні продукти». Перемога? 
А що, раніше цей закон до-
зволяв фальсифікувати мо-
лочну продукцію? Та ні, не 
дозволяв… І заважало це 
комусь фальсифікувати? 

Питання явно риторич-
не. Це все одно, що заборо-
няти автомобілі через те, 
що деякі водії порушують 
правила дорожнього руху 
і спричиняють аварії. Тут 
очевидно, що карати тре-
ба не автомобілі, а несум-
лінних водіїв. Чому 
тут ця сама логіка не 
спрацьовує? 

Голова НБУ про те, що кадрові зміни в уряді  
не вплинуть на відносини з фондом 
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ДОКУМЕНТИ

АБ «УКРГАЗБАНК»  
оголошує про проведення першого аукціону з продажу майна  

(активів) Банку, а саме:
Лот №285268 Квартира 4-кімнатна за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, буд. 

12-Є, кв. 87, заг. пл. 186,00 кв.м.
Початкова ціна продажу 6 834 149,16 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 

683 414,92 грн. без ПДВ.
Лот №285273 Земельна ділянка №16 (к.н.6322083001:00:000:1113) за адресою: Хар-

ківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 16, заг. 
пл. 0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №285276 Земельна ділянка №20 (к.н. 6322083001:00:000:1110) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 20, заг.
пл. 0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 15 947,52 
грн. без ПДВ.

Лот №285278 Земельна ділянка №21 (к.н.  6322083001:00:000:1118) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 21, заг. 
пл. 0,1544 га.

Початкова ціна продажу  161 476,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
16 147, 60 грн. без ПДВ.

Лот №285280 Земельна ділянка № 33 (к.н. 6322083001:00:000:1111) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 33, заг. 
пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646,70 грн. без ПДВ.

Лот №285285  Земельна ділянка №31 (к.н.6322083001:00:000:1112) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 31, заг.
пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646,70 грн. без ПДВ.

Лот №285288 Земельна ділянка №35 (к.н. 6322083001:00:000:1108) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 35, заг.
пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646,70 грн. без ПДВ.

Лот №285290 Земельна ділянка № 37 (к.н. 6322083001:00:000:1109) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 37, заг.
пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646, 70 грн. без ПДВ.

Лот №285294 Земельна ділянка № 23 (к.н. 6322083001:00:000:1106) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 23, заг. 
пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 15 646,70 
грн. без ПДВ.

Лот №285297 Земельна ділянка № 25 (к.н.6322083001:00:000:1114) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 25, заг. 
пл. 0,1500 га. 

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 15 646,70 
грн. без ПДВ.

Лот №285303 Земельна ділянка № 48 (к.н. 6322083001:00:000:1082) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 48, 
заг. пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 15 646,70 
грн. без ПДВ.

Лот №285307  Земельна ділянка № 40 (к.н. 6322083001:00:000:1084) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 40, 
заг. пл. 0,1536 га. 

Початкова ціна продажу 160 474,37 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
16 047,44 грн. без ПДВ.

Лот №285312 Земельна ділянка № 44 (к.н. 6322083001:00:000:1083) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 44, 
заг.пл. 0,1536 га.

Початкова ціна продажу 160 474,37 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
16 047,44 грн. без ПДВ.

Лот №285319 Земельна ділянка № 54 (к.н.6322083001:00:000:1085) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 54, 
заг. пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 646, 70 грн. без ПДВ.

Лот №285322 Земельна ділянка № 56 (к.н. 6322083001:00:000:1086) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 56, 
заг. пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646,70 грн. без ПДВ.

Лот №285326 Земельна ділянка № 42 (к.н. 6322083001:00:000:1095) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 42, 
заг. пл. 0,1536 га.

Початкова ціна продажу 160 474,37 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
16 047,44 грн. без ПДВ.

Лот №285329 Земельна ділянка № 46 (к.н. 6322083001:00:000:1094) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 46, 
заг. пл.  0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646,70 грн. без ПДВ.

Лот №285332 Земельна ділянка № 52 (к.н.6322083001:00:000:1087) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 52, 
заг. пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646,70 грн. без ПДВ.

Лот №285335 Земельна ділянка № 50 (к.н. 6322083001:00:000:1096) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 50, 
заг.пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646, 70 грн. без ПДВ.

Лот №285340 Земельна ділянка № 18 (к.н. 6322083001:00:000:1101) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 18, заг. 
пл. 0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №285345 Земельна ділянка № 22 (к.н.6322083001:00:000:1102) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 22, заг. 
пл. 0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №285351 Земельна ділянка № 27 (к.н.6322083001:00:000:1104) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 27, заг. 
пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 15 646,70 
грн. без ПДВ.

Лот №285355 Земельна ділянка № 29 (к.н. 6322083001:00:000:1103) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 29, заг. 
пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 15 646,70 
грн. без ПДВ.

Лот №285359 Земельна ділянка №10 (к.н. 6322083001:00:000:1119) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 10, заг. 
пл. 0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №285363 Земельна ділянка № 2 (к.н. 6322083001:00:000:1105) за адресою: Хар-
ківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 2, заг.пл. 
0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №285367 Земельна ділянка № 4  (к.н. 6322083001:00:000:1107) за адресою: Хар-
ківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 4, заг.пл. 
0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №285372 Земельна ділянка №6 (к.н. 6322083001:00:000:1116) за адресою: Хар-
ківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 6, заг. пл. 
0,1530 га. 

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №285376 Земельна ділянка №8 (к.н. 6322083001:00:000:1115) за адресою: Хар-
ківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 8, заг.пл. 
0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №285386 Земельна ділянка №12 (к.н.6322083001:00:000:1120) за адресою: Хар-
ківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна,12, заг. пл. 
0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №285389 Земельна ділянка  № 14 (к.н. 6322083001:00:000:1117) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 14, заг. 
пл. 0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №285393 Квартира 3-кімнатна за адресою: м. Херсон, вул. Покришева, буд. 49, 
корпус 3, кв. 63, заг.пл. 72,7 кв.м. 

Початкова ціна продажу 480 247,67грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
48 024,77 грн. без ПДВ.

Лот №285404 Земельна ділянка (к.н. №5322483805:05:004:0017) за адресою: Пол-
тавська область Кременчуцький район, с. Кривуші, вул. Гетьманська, заг.пл. 0, 2184 га.

 Початкова ціна продажу 97 300,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
9 730,00 грн. без ПДВ.

Лот №285405 Земельна ділянка (к.н. №5322483805:05:004:0013) за адресою: Пол-
тавська область Кременчуцький район, с. Кривуші, вул. Гетьманська, заг. пл. 0,2228 га.

Початкова ціна продажу 99 000,00  грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 9 900,00 
грн. без ПДВ.

Лот №285408 Земельна ділянка (к.н.№5322483805:05:004:0018) за адресою: Пол-
тавська область Кременчуцький район, с. Кривуші, вул. Гетьманська, заг. пл. 0,2269 га. 

Початкова ціна продажу 100 700,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
10 070,00 грн. без ПДВ.

Лот №285409 Земельна ділянка (к.н. №3223180500:08:003:0018) за адресою: Київ-
ська область Обухівський район, с.Великі Дмитровичі, вул. Шевченка, заг. пл. 0, 2500 га.

Початкова ціна продажу 330 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
33 000,00 грн. без ПДВ.

Лот №285413 Земельна ділянка (к.н. №3223180500:08:003:0015) за адресою: Київ-
ська область Обухівський район, с.Великі Дмитровичі, вул. Шевченка, заг.пл. 0,2500 га.

Початкова ціна продажу 330 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
33 000,00 грн. без ПДВ.

Лот №285416 Земельна ділянка (к.н.№3223180500:08:003:0021) за адресою: Київ-
ська область Обухівський район, с.Великі Дмитровичі, вул. Шевченка, заг. пл. 0,2308 га.

Початкова ціна продажу 308 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
30 800,00 грн. без ПДВ.

Лот №285419 Земельна ділянка (к.н. №3221286400:02:001:0027) за адресою: Київ-
ська область, Броварський район, Погребська сільська рада, заг. пл.0,75 га.

Початкова ціна продажу 1 005 000,00  грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
100 500,00 грн. без ПДВ.

Лот №285421 Земельна ділянка (к.н.№3221286400:02:009:0009) за адресою: Київ-
ська область, Броварський район, Погребська сільська рада, заг.пл. 0,75 га.

Початкова ціна продажу 1 005 000,00  грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
100 500,00 грн. без ПДВ.

Лот №285423 Земельна ділянка (к.н. №3221286400:02:009:0012) за адресою: Київ-
ська область, Броварський район, Погребська сільська рада, заг. пл. 0,75 га.

Початкова ціна продажу 1 005 000,00  грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
100 500,00 грн. без ПДВ.

Лот №285424 Квартира за адресою: м. Чернівці, вул. 28 Червня, буд. 18, кв. 9а, заг. 
пл. 173,1 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 832 683,87 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
183 268,39 грн. без ПДВ.

Лот №285428 Земельна ділянка (к.н. № 3210500000:02:002:0029) за адресою: м. Бо-
риспіль, вул. Вишнева земельна ділянка 25, заг. пл. 0,1000 га.

Початкова ціна продажу 195 000,00  грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
19 500,00 грн. без ПДВ.

Лот №285431 Земельна ділянка (к.н. № 3222784700:04:003:0014) за адресою: Київ-
ська обл., Макарівський район, Мостищанська сільська рада, заг. пл. 5,5147 га.

Початкова ціна продажу 1 796 800,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
179 680,00 грн. без ПДВ.

Лот №285434 Земельна ділянка (к.н. № 5610100000:01:068:0285) за адресою: Рів-
ненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1629 га.

Початкова ціна продажу 233 583,60 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
23 358,36 грн. без ПДВ.

Лот №285437 Земельна ділянка (к.н. № 5610100000:01:068:0286) за адресою: Рів-
ненська область, м. Рівне, заг. пл. 0,1629 га.

Початкова ціна продажу 233 583,60 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
23 358,36 грн. без ПДВ.

Лот №285444 Земельна ділянка (к.н.№  5610100000:01:068:0287) за адресою: Рів-
ненська область, м. Рівне, заг. пл. 0,1630 га. 

Початкова ціна продажу 243 589,23 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
24 358,92 грн. без ПДВ.

Лот №285456 Земельна ділянка (к.н.№ 5123784200:01:001:0035) за адресою: Одесь-
ка  область, Овідіопольський район, Сухолиманська сільська рада, масив №29, ділян-
ка №367/2, заг. пл. 1,9303 га. 

Початкова ціна продажу 5 859 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
585 900,00 грн. без ПДВ.

Лот №285451 Земельна ділянка (к.н.№ 5123784200:01:001:0034) за адресою: Одесь-
ка  область, Овідіопольський район, Сухолиманська сільська рада, масив №29, ділян-
ка №367/1, заг. пл. 1,9301 га.

Початкова ціна продажу 6 854 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
685 400,00 грн. без ПДВ.

Лот №285491 Нежитловий об’єкт з житловим будинком за адресою: Миколаївська 
область, Жовтневий район, селише Коларівка,  вул. Дорожна, буд. 2, заг. пл. 1 379,10 
кв.м.

Початкова ціна продажу 571 359, 55 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску   
57 135,96 грн. без ПДВ.

Лот №285493 Вбудоване приміщення міні-пивзаводу з адміністративно-побутовими 
приміщеннями, КТП А-283 за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь,  вул. Ге-
роїв Чорнобиля, 102/2 , КТП А-283 Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Героїв Чор-
нобиля, 102/2, заг. пл. 1 581,80 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 372 898,76 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
137 289,88 грн. без ПДВ.

Лот №285501 Виробничий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, буд. 6, 
заг. пл. 8 588, 70 кв.м. 

Початкова ціна продажу 66 101 640,00 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
6 610 164,00 грн. без ПДВ.

Лот №285510 Виробничий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд. 10, заг. 
пл. 4 409,80 кв.м.

Початкова ціна продажу  35 765 640,00 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
3 576 564,00 грн. без ПДВ.

Лот №285514 Нежитлове приміщення, приміщення офісу за адресою: Тернопільська 
область, м. Тернопіль, вул. Валова, буд. 5, приміщення 6, заг. пл. 137,5 кв.м.

Початкова ціна продажу 958 800,00 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску 95 880,00 
грн.без ПДВ.

Лот №285521 Триповерховий житловий будинок з підвалом, земельна ділянка за 
адресою: Сумська область, Сумський район., с. Косівщина, вул. Сумська, буд. 16, заг. 
пл. 734,8 кв.м.3, кадастровий номер 5924783800:05:005:0513,  заг. пл. 0,1572 га.

Початкова ціна продажу 2 984 400,00 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
298 440,00 грн.  без ПДВ.

Лот №285526 Нежитлове приміщення, Кран мостовий №882 та кран мостовий 
№1528 за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Харківська, буд. 122, заг. пл. 
3992,6 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 101 442,57 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
110 144,26 грн. без ПДВ.

Лот №285529 Нежитлова нерухомість, шинок на 28 місць та лазня на 4 місця та зе-
мельна ділянка за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район,  с. Іванівка, вул. 
Дружби, будинок 50, заг. пл. 1676,7 кв.м. кадастровий номер: 7425582800:01:000:0042 
заг. пл. 0,2774 га.

Початкова ціна продажу 7 288 560,00 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
728 856,00 грн. без ПДВ.

Лот №285532  Житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, зе-
мельна ділянка за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, про-
вулок  Зоряний, 12, заг. пл. 225,6 кв.м. кадастровий номер 5324087703:03:001:0599 заг. 
пл. 0,165 га.

Початкова ціна продажу 3 053 760,00грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
305376,00 грн. без ПДВ.

Аукціон відбудеться 16.07.2018 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua. Ор-
ганізатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн - Пт, 
9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформації 
до 9:00 11.07.2018 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 11.07.2018 ро-
ку на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в 
ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з май-
ном та за більш детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 червня 2018 р. № 445 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 червня 2018 р. № 445

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261 «Про затверджен-
ня Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають 
права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд» 
(Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 717; 2017 р., № 69, ст. 2075):

1) у вступній частині постанови слова «Закону України «Про державну соціальну до-
помогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» замінити словами «Зако-
ну України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю»;

2) у тексті Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які 
не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на 
догляд, затвердженому зазначеною постановою, слова «Закону України «Про державну 
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» замінити словами «Зако-
ну України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та ді-
тям з інвалідністю», а слова «Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, 
які не мають права на пенсію, та інвалідам» – словами «Закону України «Про держав-
ну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 «Про встановлен-
ня щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойо-
вих дій» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 57, ст. 1968; 2012 р., № 2, ст. 51; 2013 р., 
№ 21, ст. 704, № 79, ст. 2931):

1) у назві та вступній частині постанови слова «інваліди війни» в усіх відмінках заміни-
ти словами «особи з інвалідністю внаслідок війни» у відповідному відмінку;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Установити, що:
у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, 

додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пен-

сій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не 
досягає в осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи – 285 відсотків прожиткового міні-
муму для осіб, які втратили працездатність, II групи – 255 відсотків, III групи – 225 відсо-
тків, в учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності – 165 відсо-
тків, таким особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та постражда-
лим учасникам Революції Гідності виплачується щомісячна державна адресна допомога 
до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів;

щомісячна державна адресна допомога до пенсії, передбачена абзацом другим цього 
пункту, особам з інвалідністю внаслідок війни II і III груп із числа учасників бойових дій у 
період Другої світової війни та учасникам бойових дій у період Другої світової війни, яким 
виповнилося 85 років і більше, виплачується в розмірі, встановленому для осіб з інвалід-
ністю внаслідок війни I групи.

У разі зміни прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводить-
ся перерахунок зазначеної допомоги виходячи з розміру встановленого прожиткового 
мінімуму.».

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1381 «Про підвищен-
ня рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення» (Офіційний вісник 
України, 2012 р., № 2, ст. 51, № 32, ст. 1184; 2014 р., № 34, ст. 911):

1) у підпункті 1 пункту 3 слова «інвалідів Великої Вітчизняної війни» замінити словами 
«осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни»;

2) у тексті постанови слова «інваліди» в усіх відмінках замінити словами «особи з ін-
валідністю» у відповідному відмінку, а слова «інвалідам війни» — словами «особам з ін-
валідністю внаслідок війни».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 червня 2018 р. № 456 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації 

в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище в транскордонному контексті

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в 

Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонно-
му контексті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 
р. № 295 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 27, ст. 843, № 69, ст. 2326; 2011 р.,  
№ 10, ст. 470, № 28, ст. 1192), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 червня 2018 р. № 456
ЗМІНИ, 

що вносяться до Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань 
реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище  

в транскордонному контексті
1. У пункті 3:
1) абзац другий після слів «(далі – Конвенція)» доповнити словами «та Протоколу про 

стратегічну екологічну оцінку до неї (далі – Протокол)»;
2) абзаци третій – шостий після слів «Конвенції» доповнити словами «та Протоколу».
2. У пункті 4:
1) підпункти 1–3 після слова «Конвенції» доповнити словами «та Протоколу»;
2) підпункти 4–6 викласти в такій редакції:
«4) визначає за поданням Мінприроди необхідність проведення наукових досліджень 

та експертної оцінки можливого впливу на навколишнє середовище в транскордонному 
контексті, пов’язаного з діяльністю підприємств, установ та організацій, та застосування 
визначених Конвенцією процедур;

5) схвалює у випадках, передбачених законодавством, рішення про здійснення оцін-
ки транскордонного впливу та рішення про врахування результатів оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля;

надає центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самовря-
дування рекомендації щодо застосування статей 2–7 Конвенції та прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності;

надає центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самовря-
дування рекомендації щодо застосування статей 3–13 Протоколу та затвердження доку-
мента державного планування;

6) вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на запобігання, зменшен-
ня та пом’якшення впливу на довкілля і здоров’я населення негативних наслідків вико-
нання документа державного планування або запобігання, уникнення, зменшення, усу-
нення та обмеження шкідливого впливу планованої діяльності на довкілля;».

3. Абзац четвертий пункту 5 після слова «Конвенції» доповнити словами «та Прото-
колу».

4. У пункті 9:
1) в абзаці першому слово «реалізуються» замінити словами «можуть бути реалізо-

вані»;
2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
«Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля 

схвалюється Міжвідомчою радою та після схвалення затверджується Мінприроди.».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
5. У пункті 10 слова «Міністерство екології та природних ресурсів» замінити словом 

«Мінприроди».
6. У додатку до Положення позицію «Заступник Міністра надзвичайних ситуацій» за-

мінити позицією «Заступник Голови ДСНС».
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв. — 21 червня 
2018 p., 22 червня 2018 p., 26 червня 2018 p., 27 червня 2018 p., 16 липня 2018 p., 17 липня 2018 p., 18 липня 2018 p., 19 липня 2018 p., 20 липня 2018 р. у 
кримінальному провадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5  
ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, суддя Дев’ятко В. В.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей 

заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також на-

слідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 
325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача, представ-
ника уповноваженого органу з питань пробації і експерта — статтею 327 КПК України.

Додатково роз’яснюємо обвинуваченому Януковичу Віктору Федоровичу право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (у тому 
числі давати показання з приводу обвинувачення).

Повістка про виклик у порядку спеціального судового 
провадження

У відповідності до вимог ст.ст. 297-1, 323 КПК Укра-
їни Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської об-
ласті викликає в судове засідання, яке проводиться у ви-
гляді спеціального судового провадження, обвинуваче-
ного Гецка Петра Івановича, 01.01.1965 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання: с. Кушниця, вул. 
Гірська, 55, Іршавський район Закарпатської області, за 
ч. 1 ст. 109 (в редакції Закону № 767-VII від 23.02.2014), 
ч. 2 ст. 110 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), 
ч. 2 ст. 110 (в редакції Закону № 1183-VII від 08.04.2014), 
ч. 1 ст. 111 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) 
КК України.

Судове засідання відбудеться о 13 год. 15 хв. 18 лип-
ня 2018 року в приміщенні Мукачівського міськрайонно-
го суду за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, 
вул. Л. Толстого, 13 «А»/25.

Суддя І. І. Котубей

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинувачену Авраміді Тетяну Станіславівну, 
03.06.1972 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР 
Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 15 годині 00 хви-
лин 19 червня 2018 року.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голо-
сіївського 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 момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
на вважається належним чином ознайомлена з йо-
го змістом.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду 

Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 42016050000000797 (номер справи 1-кп/243/81/2017) 
за обвинуваченням Князева Олександра Віталійовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області Хаустова Т. А. викликає обвинуваченого Князе-
ва Олександра Віталійовича, який проживає за адресою: 
Донецька область, м. Горлівка, вул. 60 років СРСР, буди-
нок № 41, квартира № 2, у судове засідання, яке відбу-
деться 26 червня 2018 року о 12 годині 45 хвилин, у залі 
судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів 
до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має 
право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/
або ухвалу про накладення на нього грошового стягнен-
ня в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Захисником обвинуваченого Князева О.В., у кримі-
нальному провадженні – адвокат Соловйов Вячеслав Бо-
рисович, який проживає за адресою: Донецька область, 
м. Краматорськ, бул. Краматорський, будинок № 15, 
квартира № 393, тел. 095-356-08- 25.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22017020000000126 (номер справи 1-кп/243/360/2018) 
за обвинуваченням Попова Сергія Анатолійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області Мірошниченко Л. Є. викликає підозрюваного По-
пова Сергія Анатолійовича, 18.02.1976 року народження, 
який зареєстрований та проживає за адресою: Донецька 
обл., м. Горлівка, проспект Перемоги, 79, кв. 8, у підго-
товчі судові засідання, які відбудуться:

– 25.06. 2018 року о 13 годині 00 хвилин, у залі судо-
вого засідання № 7;

– 09.07.2018 року о 13 годині 00 хвилин, у залі судо-
вого засідання № 7;

– 19.07.2018 року о 13 годині 15 хвилин, у залі судо-
вого засідання № 7.

Якщо підозрюваний, до якого не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибу-
де за викликом у судове засідання, суд відкладає судо-
вий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає 
заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд та-
кож має право постановити ухвалу про привід обвину-
ваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошо-
вого стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42017050000000114 (номер спра-
ви 1-кп/243/513/2018) за обвинуваченням Немиткі-
на Дениса Олександровича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р. В. викликає обвинуваче-
ного Немиткіна Дениса Олександровича, який заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Макарова, будинок № 40, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 26 червня 2018 року о 
09 годині 00 хвилин, у залі судового засідання № 06.

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.

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

1) Мезенцевої Валерії Валентинівни, 14.01.1974 ро-
ку народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Мезенцева В. В. (за-
реєстрована за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Цусимська, 73/6), викликається на 25.06.2018 року о 
12.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи 
по суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.;

2) Голови Інни Дмитрівни, 18.10.1971 року на-
родження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Голова І. Д. (зареєстро-
вана: м. Костянтинівка, вул. Сумська, 54) викликається  
на 25.06.2018 року об 11.00 год. до суду, каб. № 7, для 
участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя  
Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинувачених (in absentia), 
які переховуються від органів слідства та суду з метою 
ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне 
судове провадження) та оголошені в міждержавний та/
або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження, обвинувачені вважаються належним чином 
ознайомленими з її змістом.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
підготовчого судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Вакал Максим Анатолійович, 

09.09.1984 р.н., останнє відоме місце фактично-
го проживання та реєстрації: м. Суми, вул. Газети 
«Правда» (Бельгійська), буд. 23, кв. 16, який відпо-
відно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається у підготовче судове засідання в порядку спе-
ціального судового провадження, яке призначено на 
13 год. 30 хв. 2 липня 2018 року в приміщенні Заріч-
ного районного суду м. Суми за адресою: Сумська 
область, м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. 100, для 
участі в підготовчому судовому засіданні як обвину-
вачений. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик до суду передбачені ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 
139, 323 КПК України.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді: головуючого судді Мальованої-Когер В.В., дер-
жавне обвинувачення підтримує прокурор Сумської 
місцевої прокуратури Зражевський А. Ю., захист об-
винуваченого здійснює адвокат Кондратенко С. Ю.

Печерський районний суд м. Києва викликає об-

винуваченого Якімцова Олега В’ячеславовича, 

19.05.1967 р.н., до Печерського районного суду  

м. Києва 21 череня 2018 року на 09.30 год. за адре-

сою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 406, суддя 

Смик C. І., для участі в підготовчому судовому за-

сіданні з розгляду кримінального провадження за 

обвинуваченням Якімцова О. В. за ч. 1 ст. 408, ч. 1  

ст. 111 КК України.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по 
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний ре-
єстр досудових розслідувань за № 22016150000000026 
від 28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра Валерійо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валері-
йовича в судове засідання на 27 червня 2018 року о 13 
годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає 
Марасанова Юрія Володимировича як обвинуваче-
ного на 16 год. 00 хв. 20 червня 2018 року в справі за 
обвинуваченням Марасанова Юрія Володимировича, 
19.04.1980 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України за адресою: м. Київ, вул. Сер-
гієнка, 3, каб. 37.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя М. В. Марченко

В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по 
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний ре-
єстр досудових розслідувань за № 22018050000000012 
від 17 січня 2018 року відносно Лезкано Ярослава Лео-
польдовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Лезкано Ярослава Лео-
польдовича в підготовче судове засідання на 27 червня 
2018 року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по 
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний ре-
єстр досудових розслідувань за № 22014000000000496 
від 28 жовтня 2014 року відносно Устінова Федора Вікто-
ровича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікто-
ровича в судове засідання на 26 червня 2018 року о 15 
годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Бурлаку Олександра Максимовича, 1977 р.н., та 
Бурлаку Ігоря Максимовича, 1979 р.н., як обвинува-
чених у кримінальному провадженні № 296/1955/16-к 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, під голову-
ванням судді Аксьонова В. Є. в судове засідання, що 
відбудеться 21 червня 2018 року о 10 год. 30 хв. у 
приміщенні Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 
1, зал 2-К (106).

Явка обвинувачених в судове засідання 
обов’язкова.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кулінченка 
Володимира Васильовича як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 433/226/18 за обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Кулінченка Володимира Васильовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
що відбудеться 25 червня 2018 року о 10.15 год.

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

Суддя О.М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Камін-
ського Івана Олексійовича як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/14378/16-к за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Камінського Івана Олексійо-вича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України на 25 червня 2018 року о 10.45 годині.

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

Суддя О.М. Попова

Втрачений судновий білет 
на човен «Казанка-5» 
№ СЯ 015556, виданий 
03.11.2016 р., бортовий 

реєстраційний № УЗВ-16-41-К 
на ім’я Сцеба Микола 

Григорович, 
вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво 
про право власності 

на судно «Monterey 180FS» 
№ RGFMB5851506, 

реєстраційний номер 
«ua 0028 DN», що належить 

Супінській Раїсі Яківні, 
вважати недійсним.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену До-
рошенко Тетяну Іллівну, 23.06.1955 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: провулок Радгоспний, 5/30, м. Сімферополь, 
АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 
14 годині 50 хвилин 19 червня 2018 року.

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

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

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бога-
тиренка Сергія Васильовича, 07.10.1978 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, просп. Перемоги, 
49, кв. 22), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 13 год. 45 хв. 20 червня 
2018 року. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді  
Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/506/2018 за обвинуваченням Ки-
шинця О. О. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, згідно з Єдиним дер-
жавним реєстром досудових розслідувань за № 22014080000000045 від 
17.06.2014 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче судо-
ве засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 
22.06.2018 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового прова-
дження викликає як обвинуваченого Долотіна Віктора Олексійовича, 14.03.1975 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л 
Молодіжний, 20А/906, за матеріалами кримінального провадження № 420/120/17, 
1-кп/425/304/18, на підставі обвинувального акта відносно Долотіна В.О. за ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Обвинуваченому Долотіну В.О. необхідно прибути до підготовчого судового за-
сідання, яке відбудеться 21 червня 2018 року о 16 год. 00 хв. у приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомле-
ним про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу бу-
де розглянуто за його відсутності.

Суддя В.В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового про-
вадження викликає як обвинувачену Чаркіну Інну Євгенівну, 28.08.1969 року 
народження, зареєстровану за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л 
Волкова, 12/24, за матеріалами кримінального провадження № 433/1959/17, 
1-кп/425/305/18, на підставі обвинувального акта відносно Чаркіної І.Є. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченій Чаркіній І.Є. необхідно прибути до підготовчого судового засі-
дання, яке відбудеться 21 червня 2018 року о 16 год. 15 хв. у приміщенні Рубіжан-
ського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається повідомле-
ною про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченої справу 
буде розглянуто за її відсутності.

Суддя В.В. Козюменська

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

адресою: вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 13, 25.06.2018 року 
о 15.00 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні по обвинуваченню Мухутдінова Дмитра Михайловича у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Мухутдінов Дмитро Михай-
лович, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, Кіровський ра-
йон, м. Старий Крим, вул. Жовтнева, 148.

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

Справа розглядатиметься у складі: головуючого судді Іванченка Я.М., суддів 
Гриневича B.C., Антонюк В.В.
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Донецька +16  +21 +29  +34
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Крим +15  +20 +27  +32
Київ +15  +17 +26  +28
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Старожитні 
автомобілі з’їхалися 
до Львова

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

РЕТРО. Нещодавно у Львові пройшов Міжнародний фес-
тиваль класичних автомобілів «Леополіс Гран-прі». За ін-
формацією прес-служби облдержадміністрації, в ньому взя-
ли участь майже 200 екіпажів з нашої країни, а також із 
Польщі, Литви, Австрії, Італії, США, Словаччини, Естонії, Че-
хії. Україну представляли автолюбителі Запорізької, Харків-
ської, Дніпропетровської, Одеської, Київської, Івано-Фран-
ківської, Тернопільської та Львівської областей. Загалом на 
заході були представники 48 автоклубів України та Європи. 

На фестивалі відбулися перегони старожитніх автомобілів. 
Були представлені й унікальні авто американського виробни-
цтва. Деякі з них випущено 1929 року. 

У юних миколаївців 
розпочався літній сезон

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДПОЧИНОК. До миколаївського позаміського табору «Дель-
фін» на першу зміну відпочинку вирушило 125 юних городян. 
Усього протягом літнього сезону міська влада планує оздорови-
ти понад 2 тисячі дітей і підлітків. Путівки для миколаївців, які по-
требують соціальної підтримки і турботи, безплатні. Цього року 
завдяки депутатському корпусу міської ради та міському голові 
на програму оздоровлення і відпочинку дітей передбачено понад 
12 мільйонів гривень. Відповідно до законодавства, нею зможуть 
скористатися діти-сироти або позбавлені батьківського піклуван-
ня, діти учасників АТО, з багатодітних і малозабезпечених сімей, 
вихованці будинків сімейного типу, талановиті хлопці й дівчата.

У Миколаєві вже другий рік реалізують пілотний проект 
Inclusive camp, організатори якого — громадська організація 
«Право на щастя». У межах проекту послуги з відпочинку отри-
мують діти з особливими потребами. Цього року в першу змі-
ну в таборі «Дельфін» відпочинуть п’ятеро дітей з інвалідністю, 
ще п’ятьох чекатимуть у серпні. 

Від зміїної отрути врятували крила
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ПОВІТРЯНИЙ ПАТРУЛЬ. 
Одинадцятирічний підліток із 
села Козіївка Краснокутського 
району на Харківщині зазнав 
атаки отруйної змії. Якби не 
вдалося вчасно надати йому 
медичну допомогу, шансів на 
порятунок було б обмаль. Біді 
вдалося запобігти завдяки на-
лагодженій координації з Цен-
тром екстреної медичної допо-

моги та медицини катастроф і 
оперативності пілотів громад-
ського об’єднання «Цивільний 
повітряний патруль». Літак во-
лонтерської санавіації менш 
ніж за годину доставив хлопчи-
ка до Харківської обласної ди-
тячої клінічної лікарні №1.

«Оскільки машина швидкої 
допомоги не встигала вчас-
но довезти хлопчика до Хар-
кова, було прийнято рішення 
задіяти авіацію. Дитина менш 
ніж за годину вже була в лі-

карні», — розповіла радник 
голови Харківської облдерж-
адміністрації, виконавчий ди-
ректор Українсько-німецької 
медичної асоціації Вікторія 
Мілютіна.

За словами головного лі-
каря ОДКЛ №1 Оксани Пі-
онтковської, хлопцеві надали 
необхідну медичну допомогу. 
Нині його життю нічого не за-
грожує. «Ми дуже вдячні льот-
чикам волонтерської санавіа-
ції, професіоналам, які нада-

ють свої літаки для порятун-
ку жителів Харківської облас-
ті. Особливу подяку вислов-
люємо пілотові літака, який 
учора здійснив політ, Юрієві 
Покусаю, — сказала Вікторія 
Мілютіна. — Дуже важливо, 
щоб кожен житель регіону на-
віть з найвіддаленіших куточ-
ків мав змогу отримати якісну 
медичну допомогу. Дії волон-
терської санавіації спрямова-
ні на порятунок найціннішого, 
що є у людини, — її життя».

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

У селі Чинадієво непо-
далік Мукачева на За-

карпатті всьоме пройшов 
фестиваль середньовіч-
ної культури «Срібний та-
тош», який за попередні 
кілька років здобув усе-
українське визнання. 

У замку Сент-Міклош, в 
якому нині повертають іс-
торію, колись розгорталися 
справжні бої. Тут знаходи-
ли захист оборонці від та-
таро-монгольського нашес-
тя, а також від турків і Габ-

сбургів, а в XVII столітті 
він став свідком романтич-
ного кохання графині Іло-
ни Зріні й графа Імре Те-
келі. Багато історичних по-
дій, пов’язаних із цією обо-
ронною спорудою, скріпи-
ли історію двох народів — 
українського й угорського.

Нині громадське об’єд-
нан  ня «Калган-А», у яке 
входять художники і крає-
знавці, прагне повернути 
до життя цей пам’ятник ар-
хітектури й історії. У ньо-
му розташовуються Істори-
ко-краєзнавчий музей, кон-
цертний і конференц-зали, 

картинна галерея, зал для 
шлюбних церемоній. Його 
охоронці й активісти вико-
ристовують різні можливос-
ті, щоб привернути загаль-
ну увагу до цієї старовин-
ної б удівлі. Зокрема й фес-
тивалями, які встигли набу-
ти не абиякої популярності. 

«Срібний татош» — ко-
лоритне дійство з видо-
вищними боями на мечах і 
алебардах, з автентичною 
музикою і стравами, які 
куштували воїни давно-
минулої епохи, збирає де-
далі більше шанувальни-
ків минувшини. Цього ро-

ку, крім двобоїв лицарів, 
танців і музики середньо-
віччя, програму збагати-
ла кінна хода лицарів у по-
вному обладунку, турніри 
лучників. 

— На наші запрошенн я 
відгукнулися шанувальни-
ки історичної ретроспекти-
ви з усієї України, а також 
з Угорщини та Словаччини, 
— розповів кореспонденто-
ві «УК» організатор канди-
дат історичних наук Юрій 
Славік. — Ми намагалися 
показати гостям, що серед-
ньовіччя — епоха не тільки 
війн і чуми, як її часто нама-
гаються зобразити, а й лю-
дей, які демонстрували си-
лу, мужність, мистецтво і 
бажання захищати свою 
землю, зберігати честь за 
будь-яких обставин. 

Десятки учасників фес-
ту, обладнавши під стіна-
ми замку шатрові намети, 
готували їжу на відкри-
тому вогні і в усьому на-
магалися поводитися по-
середньовічному. Одяг — 
лише з натуральних тка-
нин у стилі середньовіччя, 
обладунки — з металу.

«Люблю цей фестиваль 
за те, що тут немає культу 
їжі, напоїв і шароварщини, 
а є історія, культура і замок 
як довершення всього», — 
розповіла із захопленням 
одна з гостей «Срібного та-
тоша» Наталія Толочко.

У Сент-Міклоші 
зібралися лицарі 

РЕКОНСТРУКЦІЯ. На Закарпатті 
відновлюють старовинний замок
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Новітні лицарі 
володіють мечем 
і списом не гірше 
за середньовічних


