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Нова кліматична 
політика потребує 
спільних дій влади
ЕКОЛОГІЯ.  За останні роки українці на власному досвіді 
відчули наслідки глобального потепління 

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Посилення посух, три-
валі періоди спеки, 

руйнівні грози, шквали та 
град, які спостерігаються в 
Україні протягом останніх 
років, свідчать про те, що 

у світі справді відбувають-
ся глобальні процеси зміни 
клімату. Про це сказав мі-
ністр екології та природних 
ресурсів Остап Семерак 
під час парламентських 
слухань, присвячених ви-
конанню нашою державою 
міжнародних угод щодо за-

побігання антропогенним 
змінам клімату. «Достатньо 
згадати останній місяць, 
коли в Карпатах випав сніг, 
а сильні зливи спричини-
ли повені на Прикарпатті 
та вкотре завдали великих 
збитків людям, які там про-
живають», — зазначив мі-

ністр. І навів дані Укргідро-
метцентру, згідно з якими 
підвищення середньоріч-
ної температури повітря 
в Україні наприкінці 2017 
року становило 1.1°С,  
що навіть більше за 
підвищення глобаль-
ної температури. 
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Прем’єр-міністр Польщі під час виступу  
у Європарламенті про ризики будівництва російського 
газопроводу «Північний потік-2»

Один мільярд 
макрофінансової допомоги 

ПАРТНЕРСТВО. Глава Європарламенту Антоніо Таяні схва-
лив надання Україні мільярда євро макрофінансової допомоги. 
Про це повідомив представник нашої країни при ЄС Микола 
Точицький у Twitter. «Рішення Європарламенту і Ради ЄС про 
виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі мільярд 
євро було підписане президентом ЄП Таяні напередодні саміту 
Україна—ЄС. Велике спасибі за підтримку всім друзям України 
у ЄС!» — написав український дипломат.

Як повідомлялося,  для надання макрофінансової допомоги 
Брюссель висував Києву певні вимоги. Головною з них було 
створення антикорупційного суду.  Президент Петро Порошен-
ко підписав Закон «Про Вищий антикорупційний суд» 11 черв-
ня, а 13 червня депутати Європарламенту проголосували за рі-
шення надати нашій державі мільярд євро, котрі, як повідоми-
ла прес-служба ЄП, «допоможуть Україні покрити частину її по-
треб у зовнішньому фінансуванні в 2018—2019 роках». Петро 
Порошенко назвав це рішення євродепутатів «свідченням ре-
ального прогресу України на шляху реформ». 

ЦИТАТА ДНЯ

МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

50 автомобілів 
швидкої допомоги з відповідним 

обладнанням безкоштовно  
надала Україні влада Китайської 

народної республіки 

«Усі зусилля у Східній 
Європі  в енергетичній 

безпеці можуть бути 
підірвані проектом 

«Північний потік-2». Це не 
економічний проект, а 
політичний. Євросоюз 

його не потребує». 

VIP-боржники:  
хто поверне мільярдні запозичення?
ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ. Щоб підняти економіку, треба забезпечити однакові умови для бізнесу 
й удосконалити банківське законодавство

Станіслав ПРОКОПЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

Днями випадково став теле-
глядачем шоу-концерту, 

який змусив нарешті сісти за 
цей матеріал. Готувався до нього 
давно. Річ навіть не про весь кон-
церт одного з популярних гур-
тів на львівському стадіоні, а про 
конкретну простеньку за слова-
ми пісню «Я їду до мами». Во-
на викликала в багатотисячної 
молодіжної аудиторії шалений, 
нестримний відгук. Бо за зміс-
том близька кожному і стосуєть-
ся всіх родин цього західноукра-

їнського регіону. Соліст гурту 
зі щемливим теплом співав про 
хвилюючі очікування сина ско-
рої зустрічі з найдорожчою лю-
диною — мамою, до якої їде з 
України в Португалію через усю 
Європу. 

Вона живе там давно, і він за нею 
дуже скучив. За кілька хвилин  
цієї пісні виконавець фактично 
перевернув для нашого осмис-
лення цілий історичний пласт 
сучасного буття — виживання за 
кордоном мільйонів співвітчиз-
ників, вимушених заробітчан. І 
вкотре викликав запитання: чо-
му все це в нас відбувається са-

ме останніми роками? Що ста-
ло поштовхом, першопричиною 
масового виїзду за кордон най-
фаховіших громадян, які могли 
б зміцнювати тут, а не в країнах 
Євросоюзу, середній клас. У тій 
самій Португалії з 2000-х отри-
мали громадянство або посвід-
ку на проживання десятки тисяч 
українців, що дало змогу бага-
тьом розпочати власний бізнес.

Одна з найдостовірніших від-
повідей на згадані запитання 
дедалі чіткіше вимальовуєть-
ся після уважного вивчення іс-
торії створення і банкрутства за 
останнє десятиріччя майже сотні 

комерційних банків. Якщо пер-
шу хвилю масового виїзду укра-
їнців за кордон у дев’яностих ро-
ках минулого століття чимало 
дослідників пов’язують із пере-
розподілом власності після при-
хватизації промислових під-
приємств та науково-дослідних 
установ, зі знищенням аграрно-
го сектору країни після розпа-
ювання сільськогосподарських 
земель та небаченого дерибану 
колгоспного й радгоспного май-
на, із зупинкою з набуттям не-
залежності України сотень заво-
дів та фабрик, то нинішня, дру-
га хвиля, беззаперечно, тісно 

пов’язана із задекларованою де-
олігархізацією. Яка на практиці 
стала крахом надій для десятків 
тисяч вкладників, чиї депозити у 
збанкрутілих банках перевищу-
вали 200 тисяч гривень. 

 Опинилися без грошей насампе-
ред найвразливіші клієнти — ма-
лий і середній бізнес, невеликі дер-
жавні компанії. Після скандально-
го краху «Градобанку» серед тисяч 
«кинутих» його депозитаріїв опи-
нилося, до речі,  й наше ТОВ «РІА 
«ТРУД-Київ» — співзаснов-
ник газети «ТРУД —Украї-
на», яку довелося очолювати 
п’ять років. 
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ДОКУМЕНТИ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 20 червня 2018 р. № 512

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 4 березня 2002 р. № 256 і від 23 квітня 2014 р. № 117
1. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з ви-

конання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з 
державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 бе-
резня 2002 р. № 256, доповнити пунктом 11 такого змісту:

«11. Механізм фінансування видатків місцевих бюджетів на надання при наро-
дженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» за рахунок 
субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малоза-
безпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової держав-
ної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 
віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, 
а також за особою, яка досягла 80-річного віку, визначається Порядком фінан-
сування видатків місцевих бюджетів на надання при народженні дитини однора-
зової натуральної допомоги «пакунок малюка» за рахунок субвенції з державно-
го бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, осо-
бам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомо-
ги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула пра-
ва на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II гру-
пи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працез-

датній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річного віку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 20 червня 2018 р. № 512.».

2. Підпункт 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. 
№ 117 доповнити абзацом такого змісту:

«товарів, робіт і послуг для надання одноразової натуральної допомоги «пакунок 
малюка» — в розмірі 100 відсотків їх вартості;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 червня 2018 р. № 434-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Відповідно до статей 122, 123, 124, 149 Земельного кодексу України надати 
товариству з обмеженою відповідальністю «РЕД.МЕТ» дозвіл на розроблення з 
урахуванням норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки площею 37,6 гектара (землі державної власності лі-
согосподарського призначення (ліси), що перебуває у постійному користуван-
ні державного підприємства «Дубровицьке лісове господарство», розташованої 
на території Дубровицького району Рівненської області, з подальшим вилучен-
ням і передачею її зазначеному товариству в оренду на строк дії спеціального 
дозволу на користування надрами від 29 грудня 2016 р. № 6168 із зміною цільо-
вого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допо-
міжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням над-

рами для розробки кар’єру з видобутку бурштину на родовищі «Золоте» (Пів-
денно-Східна ділянка).

Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕД.МЕТ» передбачити відповідно до 
законодавства у зазначеному проекті землеустрою розрахунок розміру втрат лісо-
господарського виробництва та збитків, що будуть завдані землекористувачу вна-
слідок вилучення земельної ділянки для потреб, не пов’язаних із лісогосподарським 
виробництвом.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 липня 2018 р. № 444-р 
Київ

Про схвалення проекту Угоди  
між Кабінетом Міністрів України  

та Урядом Республіки Сербія про внесення змін  
до Угоди між Кабінетом Міністрів України  
та Урядом Республіки Сербія про відмову  

від візових вимог для громадян
Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 

Сербія про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Респу-
бліки Сербія про відмову від візових вимог для громадян.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ДОКУМЕНТИ

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

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

На розгляді Лисичанського міського суду Луган-
ської області (колегія суддів у складі: головуючої 
судді Шевченко О. В., суддів Фастовця В. М., Старі-
кової М. М.) знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 1-кп/415/171/18 (ЄУН 415/5464/17) за обвину-
ваченням Михайлова Віталія Васильовича, 24 лис-
топада 1962 р.н., у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалося спеці-
альне досудове розслідування.

Обвинувачений Михайлов Віталій Васильович, 24 
листопада 1962 р.н., викликається Лисичанським 
міським судом Луганської області в підготовче су-
дове засідання у зазначеному кримінальному прова-
дженні, яке відбудеться 23 липня 2018 року о 12 го-
дині 00 хвилин у залі судових засідань Лисичансько-
го міського суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 
38.

Після опублікування оголошення, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи належним чином. У разі неявки обвину-
ваченого, кримінальне провадження буде розгляда-
тися за його відсутності в порядку спеціального су-
дового провадження.

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районно-

го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 12015130500000001 від 03.01.2015 року за обви-
нуваченням Марецького Володимира Вячеславовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В. Б. викликає обвинува-
ченого Марецького Володимира Вячеславовича, 
21.06.1972 р.н., який зареєстрований за адресою: 
Луганська область, м. Свердловськ, вул. Карла Ліб-
кнехта, гуртожиток №9, у судове засідання, яке від-
будеться 17.07.2018 року о 10 годині 00 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

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 судово-
го 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 стягнення в порядку, 
передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

На розгляді Лисичанського міського суду Луган-
ської області (колегія суддів у складі: головуючої 
судді Шевченко О. В., суддів Фастовець В. М., Луньо-
вої Д.  Ю.) знаходиться кримінальне проваджен ня  
№ 1-кп/415/131/18 (ЄУН 409/830/17) за обвинувачен-
ням Ліхалата Миколи Миколайовича, 5 жовтня 1984 
р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здій-
снювалося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Ліхалат Микола Миколайович, 5 
жовтня 1984 р.н., викликається Лисичанським місь-
ким судом Луганської області в підготовче судове за-
сідання у зазначеному кримінальному провадженні, 
яке відбудеться 20 липня 2018 року об 11 годині 00 
хвилин у залі судових засідань Лисичанського місь-
кого суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Після опублікування оголошення, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи належним чином. У разі неявки обвину-
ваченого, кримінальне провадження буде розгляда-
тися за його відсутності в порядку спеціального су-
дового провадження.

На розгляді Лисичанського міського суду Луган-
ської області (колегія суддів у складі: головуючої 
судді Шевченко О. В., суддів Березіна А. Г., Старіко-
вої М. М.) знаходиться кримінальне провадження  
№ 1-кп/415/165/18 (ЄУН 409/1596/17) за обвинува-
ченням Мамедова Халіка Шахіновича, 4 жовтня 1983 
р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здій-
снювалося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Мамедов Халік Шахінович викли-
кається Лисичанським міським судом Луганської об-
ласті в підготовче судове засідання у зазначеному 
кримінальному провадженні, яке відбудеться 20 лип-
ня 2018 року о 13 годині 00 хвилин у залі судових за-
сідань Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. Штейгерська, 38.

Після опублікування оголошення, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи належним чином. У разі неявки обвину-
ваченого, кримінальне провадження буде розгляда-
тися за його відсутності в порядку спеціального су-
дового провадження.

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 18 липня 2018 року об 
11 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.

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/243/81/2018) 
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 12 липня 2018 року о 16 годині 00 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.

Захисник обвинуваченого Князева О. В. у криміналь-
ному провадженні — адвокат Соловйов Вячеслав Бо-
рисович, який проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, бул. Краматорський, будинок  
№ 15, квартира № 393, тел. 095-356-08-25.

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, 
вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Сальника Сергія Павловича, 
08.09.1972 року народження, у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Сальник С. П. (зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Трипільська, буд. 
1; проживає за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, просп. Партизанський, буд. 66А, кв. 52) ви-
кликається на 19.07.2018 року об 11.00 год. до суду, 
каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, голо-
вуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні 
може здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
(in absentia), який переховується від органів слідства 
та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та ого-
лошений у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження  
№ 227/1059/17 (1-кп/227/71/2018) за обвинуваченням 
Гільванової Нурії Загірівни у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

15 січня 2018 року на підставі рішення зборів суддів та 
розпорядження № 7 від 15 січня 2018 року протоколом 
повторного автоматизованого розподілу судової справи 
між суддями замінено головуючого суддю колегії суддів 
з Тимофєєвої Г. Л. на Мацишин Л. C.

Обвинувачена Гільванова Нурія Загірівна, 28 берез-
ня 1982 року народження, останнє місце реєстрації якої: 
вул. Зарічна, буд. 252, кв. 29, м. Харцизьк Донецької 
обл., викликається на 18 липня 2018 року о 10 год. 00 
хв. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет  
№ 2, для участі в підготовчому судовому засіданні у кри-
мінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 42016050000000857 від 23 
серпня 2016 року, яке відповідно до ухвали Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області від 4 ве-
ресня 2017 року здійснюється в порядку спеціального 
судового провадження.

Особа, яка викликається, зобов’язана заздалегідь по-
відомити про неможливість прибуття до суду та про при-
чини такої неявки.

Головуючий суддя Мацишин Л. С.,  
судді: Корнєєва В. В., Хоменко Д. Є.

Луцький міськрайонний суд Волинської області 
розглядає справу № 161/6729/18 за заявою Това-
риства з обмеженою відповідальністю «УА БРУК» 
про визнання втраченого векселя недійсним та 
відновлення прав на втрачений вексель. Згідно із 
Ухвалою від 04.06.2018 року до суду викликаєть-
ся держатель простого векселя: бланк серії АА № 
1510288; сума векселя — 1 680 390,94 грн; дата і 
місце складання векселя: село Маяки, 3 січня 2013 
року; строк та місце платежу: 3 січня 2018 року в 
м. Луцьк, вул. Тухачевського, 16, ПАТ AT «УкрСиб-
банк», р/р 26004297853800, МФО 351005; найме-
нування векселедавця та інших, відомих заявнику 
зобов’язаних за векселем осіб: Приватне підпри-
ємство «Мілекс Л», вул. Фальківська, буд. 1, се-
ло Маяки, Луцький район, Волинська область; на-
йменування першого векселедержателя: Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «УА БРУК». 
Найменування та адреса заявника: ТОВ «УА БРУК», 
43006, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Андрія 
Марцинюка, будинок 18.

Держателю вищезазначеного втраченого вексе-
ля пропонується протягом трьох місяців з дня пу-
блікації даного оголошення повідомити Луцький 
міськрайонний суд Волинської області про свої 
права на вексель, подавши в справу № 161/6729/18 
разом з векселем заяву про те, що він є його дер-
жателем. Адреса суду: 43016, Волинська область, 
місто Луцьк, вул. Конякіна, буд. 3.

Центральним районним судом м. Миколаїв у складі: головуючого судді Мамаєвої О. В., суддів  
Гуденко О. А. та Чулуп О. С. здійснюється спеціальне судове провадження № 325/371/17 щодо обвинуваль-
ного акта, складеного за результатами спеціального досудового розслідування обставин кримінального 
провадження № 22015150000000007, за обвинуваченням Калініна Олексія Олександровича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 6 (засоби зв’язку 0512-53-31-06, електронна адреса: 
inbox@ct.mk.court.gov.ua) 14 год. 00 хв. 24 липня 2018 року та 14 год. 00 хв. 25 липня 2018 року викли-
кається обвинувачений Калінін Олексій Олександрович, 28 серпня 1984 року народження, громадянин 
України, останнє відоме місце проживання в Україні: м. Миколаїв, вул. Володарського, 2, кв. 27.

Явка обвинуваченого обов’язкова. У разі наявності поважних причин, через які обвинувачений не 
може заявитися на судове засідання, він зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про неможливість 
з’явлення та про поважні причини неявки.

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: F11GL25821 

F11GL25537
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: 31.07.2018
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/ 
38309-asset-sell-id-173711
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
38369-asset-sell-id-173813

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: F11GL25775-F11GL25782
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: 01.08.2018; 29.08.2018
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/38331-asset-sell-id-173735

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, 

серія МВ №021131, видане 01.09.2015 р. 

на ім’я Гулака Дмитра Васильовича, 

вважати недійсним.

Вважати недійсними реєстраційні документи у зв’язку з 
втратою на теплохід «Садко», РМ376У, судновласник За-
хідно-Чорноморське басейнове управління охорони, вико-
ристання і відтворення водних біоресурсів та регулюван-
ня рибальства Державного агентства рибного господар-
ства України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 червня 2018 р. № 434-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки
Відповідно до статей 122, 123, 124, 149 Земельного кодексу України надати 

товариству з обмеженою відповідальністю «РЕД.МЕТ» дозвіл на розроблення 
з урахуванням норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 37,6 гектара (землі державної власнос-
ті лісогосподарського призначення (ліси), що перебуває у постійному користу-
ванні державного підприємства «Дубровицьке лісове господарство», розташо-
ваної на території Дубровицького району Рівненської області, з подальшим ви-
лученням і передачею її зазначеному товариству в оренду на строк дії спеціаль-
ного дозволу на користування надрами від 29 грудня 2016 р. № 6168 із зміною 
цільового призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуван-
ням надрами для розробки кар’єру з видобутку бурштину на родовищі «Золо-
те» (Південно-Східна ділянка).

Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕД.МЕТ» передбачити відпо-
відно до законодавства у зазначеному проекті землеустрою розрахунок розмі-

ру втрат лісогосподарського виробництва та збитків, що будуть завдані земле-
користувачу внаслідок вилучення земельної ділянки для потреб, не пов’язаних 
із лісогосподарським виробництвом.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 липня 2018 р. № 444-р 
Київ

Про схвалення проекту Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республіки 
Сербія про внесення змін до Угоди між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Сербія про відмову від візових 
вимог для громадян

Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республі-
ки Сербія про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Уря-
дом Республіки Сербія про відмову від візових вимог для громадян.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 травня 2018 р. № 452-р 
Київ

Про схвалення проекту  
листа Уряду України  

до Фонду капітального розвитку  
Організації Об’єднаних Націй  
щодо членства у Партнерстві  

з розвитку електронних платежів  
(Better Than Cash Alliance)

Схвалити проект листа Уряду України до Фонду капітального розвитку Орга-
нізації Об’єднаних Націй щодо членства у Партнерстві з розвитку електронних 
платежів (Better Than Cash Alliance).

Уповноважити першого заступника Міністра фінансів Маркарову Оксану 
Сергіївну підписати зазначений лист.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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СУДОВА ПОВІСТКА  
про виклик до суду в кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судові засідання 18.07.2018 р. на 
10.00 год. та 19.07.2018 р. на 10.00 год. обвинуваче-
ного Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: с. Воєвод-
ське Арбузинського району Миколаївської області, 
вул. Набережна, буд. 103, який мешкав за адресою: 
м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул. Друж-
би народів, 6/18, для участі в розгляді кримінального 
провадження № 486/939/16-к по обвинуваченню То-
фана Сергія Сергійовича у скоєнні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, 
ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження від-
будеться в приміщенні Южноукраїнського міського 
суду за адресою: вул. Дружби народів, 3-«А», голо-
вуючим суддею Савіним O. I.

Вам необхідно з’явитися на вказані дату та час для 
участі в розгляді даної справи.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити 
про неможливість з’явлення до суду.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
згідно зі статтею 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбуван-
ня покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії 
закону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військо-
ві події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом 
тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі то-
що;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охо-
рони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю 
за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад;

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 унеможливлю-

ють з’явлення особи на виклик. 
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-

ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням віднос-
но Лакізи Олексія Ігоровича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3  
КК України.

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігорович виклика-
ється на 19 липня 2018 року о 08.45 годині до Ор-
джонікідзевського районного суду міста Маріуполя 
Донецької області для участі в розгляді справи по су-
ті.

Суддя Щербіна А. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Горбунова Ігоря Вікторовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Горбунов Ігор Вікторович, 11.10.1986 
р.н., останнє місце реєстрації якого: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Купріна, 1/216, викликається на 
17.07.2018 року об 11.00 год. до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 14, для участі в розгляді кри-
мінального провадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

Згідно з протоколом № 26/06-2018 Загальних збо-
рів учасників ТОВ «ГІПЕРІОН – МЕГА» від 26.06.2018 р.  
прийнято рішення щодо припинення Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ГІПЕРІОН — МЕГА» 
(49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Коро-
ленка, буд. 44, код ЄДПРОУ 37833078) шляхом його 
ліквідації в добровільному порядку. Головою ліквіда-
ційної комісії призначено Ткаченка Володимира Ми-
хайловича. Заяви кредиторів приймаються протягом 
двох місяців від дня публікації даного оголошення.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає кримінальне провадження №233/66/17 
за обвинуваченням Чемеса О.Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, с. Ку-
рахівка, вул. Первомайська, 15, мешкає за адресою: Доне-
цька область, м. Гірник, вул. Котовського, 34/32, викликаєть-
ся до суду на 15 годину 30 хвилин 19 липня 2018 року (корп.  
№ 1, каб. №12) для участі в судовому засіданні. Ухилення від 
явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його в 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
повідомляє, що за адресою: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Миру, каб. 204, 16 липня 2018 року о 10.00 го-
дині відбудеться підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Малинов-
ської Ніни Матвіївни у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України. В підго-
товче судове засідання викликається обвинувачена Ма-
линовська Ніна Матвіївна (зареєстрована за адресою: 
Донецька обл., м. Бахмут, вул. Оборони, буд. 19, кв. 3). 
У разі неможливості з’явитись до суду, просимо повідо-
мити про причини неможливості прибуття в судове за-
сідання.

Суддя Н. М. Медінцева

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 
року народження, викликається о 10.00 годині 31 липня 2018 
року та 10 серпня 2018 року о 10.00 годині до Куп’янського 
міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харків-
ська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для про-
ведення спеціального судового засідання у провадженні  
№ 1-кп/628/156/17, справа № 628/43/18. Поважні причини 
неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої передбаче-
ні статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко О. А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/3587/17 
за обвинуваченням Сойнікової Т.Д. за ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Сойнікова Тамара Дми-
трівна, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, буд. 15, кв. 6, 
викликається до суду на 14 годину 00 хвилин 19 липня 2018 
року (корп. № 1, каб. №12) для участі в судовому засіданні. 
Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченою та оголо-
шення її в міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розсліду-
вання чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б Сітніков

У відповідності до ст. 249 Цивільного кодексу 

України Державне підприємство «ТВК» (вул. Базо-

ва, 21, смт Авангард, Овідіопольський район, Одесь-

ка область, 67806) повідомляє про скасування всіх 

довіреностей та доручень, виданих від імені Держав-

ного підприємства «ТВК» (код ЄДРПОУ 24971375), у 

тому числі на здійснення будь-яких дій від імені Дер-

жавного підприємства «ТВК» до 18 липня 2018 року.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Петюшеву Нану Миколаївну як обвинувачену на 13 
год. 45 хв. 16 липня 2018 року в справі за обвину-
ваченням Петюшевої Нани Миколаївни, 18.03.1958 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 
40.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Бірса О. В.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду  
Донецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 12014050220001798 (єд. унік. № 554/2161/18, проваджен-
ня № 1-кп/243/540/2018) за обвинуваченням Комарова Олек-
сандра Юрійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Комаров Олександр Юрійович, 25.10.1985 
р.н., уродженець м. Горлівка Донецької області, який мешкає 
за адресою: Україна, Донецька область, м. Горлівка, вул. Ча-
даєва, 12, кв. 1, викликається в підготовче судове засідан-
ня по справі, призначене на 18 липня 2018 року о 10.00 год.

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

Суддя І. М. Мінаєв

Повістка про виклик 

Підозрюваний Пивоварник В’ячеслав Олексан-
дрович, 20.03.1984 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 
42, 133, 135 КПК України викликається о 10 год. 00 
хв. 10 липня 2018 року до старшого слідчого в ОВС 
ГСУ СБ України Саєнка М. П. у каб. 701 за адресою:  
м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-256-92-21), 
для участі у допиті як підозрюваний в кримінально-
му провадженні № 22018000000000119 за ч. 1 ст. 14,  
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

Спілка співвласників пайового майна КСП «Маяк» 

повідомляє про проведення зборів членів спілки, 

які відбудуться 10 серпня 2018 року о 10 год. 00 хв. 

за адресою: Сумська область, Путивльський район,  

с. Рев’якине, вул. Молодіжна, 8. 

Порядок денний зборів:

1. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Виділення майна спілки в натурі.

Комітет Співвласників майна КСП «Маяк»

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Пан-
кова Миколи Олександровича, 02.12.1954 р.н., обвину-
ваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5,  
28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викли-
кається Панков Микола Олександрович, 02.12.1954 ро-
ку народження, обвинувачений у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 110  
ч. 3, 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України, 
яке відбудеться 17 липня 2018 року о 10.30 год. у примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням 
судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
підозрюваного при здійсненні спеціального 

досудового розслідування
Підозрюваному Лиманському Івану Сергійовичу, 

27 травня 1992 року народження, уродженцю та жи-
телю міста Алчевськ Луганської області, вулиця Лені-
на, буд. 58, кв. 11, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 
КПК України необхідно з’явитись 10 липня 2018 р. о 
10 год. 00 хв. у кабінет № 311 слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Тернопільській області, до слід-
чого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в 
Тернопільській області підполковника юстиції Вигон-
ного А. М. за адресою: м. Тернопіль, проспект С. Бан-
дери, 21, для проведення процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22018210000000010 за 
підозрою у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В провадженні Київського районного суду м. Харкова 
перебуває кримінальне провадження № 640/19897/16-к 
за обвинуваченням Гур’янова Антона Борисовича, 
09.09.1973 р.н., у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 109, ч. 1, ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснюва-
лося спеціальне судове провадження в порядку, перед-
баченому ч. 3 ст. 323 КК України. Обвинувачений Гур’янов 
А. Б., зареєстрований за адресою: м. Харків, пр-т Петра 
Григоренка (Маршала Жукова), б. 13, кв. 79, мешкав за 
адресою: м. Харків, пров. Верхівський, 23-а, кв. 27. На 
підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Київський район-
ний суд м. Харкова викликає Гур’янова Антона Борисо-
вича, 09.09.1973 р.н., у судові засідання, які відбудуть-
ся 16.07.2018 р. о 14.15 год., 24.07.2018 р. о 14.15 год., 
31.07.2018 р. о 14.15 год., 09.08.2018 р. о 14.15 год. у 
залі судових засідань №38 Київського районного суду  
м. Харкова за адресою: 61168, м. Харків, вул. Валенти-
нівська, б. 7-Б. 

Головуючий суддя Бородіна Н. М.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської 
області (головуючий суддя Панчук М. В.) знаходиться 
кримінальне провадження № 1-кп/414/153/2018 (ЄУН 
423/1163/18) за обвинуваченням Григоренка Ігоря Вікто-
ровича, 08.06.1967 р.н., у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинувачений Григоренко Ігор Вікторович виклика-
ється Кремінським районним судом Луганської області 
в судове засідання у зазначеному кримінальному прова-
дженні, яке відбудеться 17 липня 2018 року о 14.00 го-
дині в залі судових засідань Кремінського районного су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, площа Красна, 5.

Після опублікування оголошення обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи належним чином. У разі неявки обвинувачено-
го кримінальне провадження буде розглядатися за його 
відсутністю на підставі ст. 323 КПК України.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 417/4335/17 стосовно Мільчакова Олексія Юрійовича, 
30.04.1991 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 
(у редакції Закону від 08.04.2014), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК Украї-
ни. Обвинувачений Мільчаков О. Ю. зареєстрований та про-
живає за адресою: вул. Галерна, буд. 53а, кв. 30, м. Санкт-
Петербург Ленінградської області Російської Федерації.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Мільчако-
ва Олексія Юрійовича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 23 липня 2018 року о 13 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань Марківського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марків-
ського району Луганської області, 92400.

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

Повістка про виклик 
Підозрюваний Рутковський Олексій Олексійович, 

19.06.1982 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
та 297-5 КПК України, викликається на 10 год. 00 хв.  
11, 12 та 13 липня 2018 року до слідчого СВ УСБ 
України у Хмельницькій області Семенчук М. В. у 
каб. №128 за адресою: м. Хмельницький, вул. Геро-
їв Майдану, 19, тел. (0382) 69-85-38, 65-72-73, для 
проведення слідчих та процесуальних дій (вручення 
підозри, допиту як підозрюваного, оголошення про 
завершення досудового розслідування, надання до-
ступу до матеріалів досудового розслідування, озна-
йомлення з матеріалами кримінального проваджен-
ня, отримання копії обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування) у криміналь-
ному провадженні №22017240000000031 за ознака-
ми злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На розгляді Лисичанського міського суду Лу-
ганської області (колегія суддів у складі: головую-
чої судді Шевченко О. В., судді Луньової Д. Ю., судді  
Старікової М. М.) знаходиться кримінальне прова-
дження № 1-кп/415/308/18 (ЄУН 415/682/18) за об-
винуваченням Цимбала Олексія Володимировича,  
11 жовтня 1968 року народження, Дибтана Аліка 
Анатолійовича, 15 квітня 1965 року народження, Су-
хорукова Івана Аркадійовича, 11 вересня 1954 року 
народження, Хамчича Андрія Вікторовича, 17 лип-
ня 1982 року народження, Перепьолкіна Єгора Пав-
ловича, 25 листопада 1993 року народження, у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 146; ч. 3 ст. 149; ч. 2 ст. 260; ч. 1 ст. 263; ч. 2  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, по якому 
здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачені: Цимбал Олексій Володимирович, 
Дибтан Алік Анатолійович, Сухоруков Іван Аркадійо-
вич, Хамчич Андрій Вікторович та Перепьолкін Єгор 
Павлович викликаються Лисичанським міським су-
дом Луганської області в підготовче судове засідан-
ня у зазначеному кримінальному провадженні, яке 
відбудеться 20 липня 2018 року о 12 годині 50 хви-
лин у залі судових засідань Лисичанського місько-
го суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Після опублікування оголошення обвинуваче-
ні вважаються повідомленими про дату, час та міс-
це розгляду справи належним чином. У разі неявки 
обвинувачених, кримінальне провадження буде роз-
глядатися за їхньої відсутності в порядку спеціально-
го судового провадження.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Гефест. ЛТД» (ідентифікаційний код 

23182771) 12.06.2018 р. прийнято рішення про виділ з Товариства з обмеженою відпо-

відальністю «Гефест. ЛТД» юридичної особи з організаційно-правовою формою «То-

вариство з обмеженою відповідальністю» без припинення Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Гефест. ЛТД».

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бурлак О. В. від-

крито спадкову справу після смерті БЄЛЬКО ТАЇСІЇ МИТРОФАНІВНИ, 9 січня 1933 року 

народження, померлої 30 квітня 2017 року. Прошу спадкоємців з питаннями про при-

йняття або отримання спадщини звертатися за адресою: місто Київ, б. Лесі Українки, 

буд. 24 або зателефонувати за номером 050-326-13-74.

Краматорський міський суд Донецької 
області (84000, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) 17.07.2018 р. о 16.00 год. 
розглядає кримінальну справу за обви-
нуваченням Клещунової Ірини Вікторівни 
за ст. 110 ч. 2 КК України. Явка обвину-
ваченої в судове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Параллель-М ЛТД» (ідентифікацій-

ний код 24316073) 13.06.2018 р. прийнято рішення про виділ з Товариства з обмеже-

ною відповідальністю «Параллель-М ЛТД» юридичної особи з організаційно-правовою 

формою «Товариство з обмеженою відповідальністю» без припинення Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Параллель-М ЛТД».

Радомишльський районний суд Житомирської області повідомляє відповідача Хаджинова Олек-
сандра Васильовича (місцезнаходження/місце проживання: вул. Святого Антонія, 2, с. Кримок, Ра-
домишльський р-н, Житомирська обл., 12216), що в провадженні суду знаходиться цивільна спра-
ва № 289/730/18 за позовом Дмитренка Володимира Іустиновича до Хаджинова Олександра Васи-
льовича про витребування майна з незаконного користування.

Судове засідання по вказаній справі відбудеться 16.08.2018 р. о 10.00 год.
Розгляд справи проходитиме в приміщенні суду за адресою: вул. Івана Франка, 4-а, м. Радо-

мишль, Житомирська обл., 12201 (зал судових засідань № 1).
Суддя І. М. Невмержицький

Втрачені документи 

на човен «Silver», з номером 

ОДУ-0069-К на Самусенка Олександра 

Анатолійовича, 

вважати недійсними.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +23  +28
Житомирська +11  +16 +21  +26
Чернігівська +11  +16 +22  +27
Сумська +11  +16 +22  +27
Закарпатська +12  +17 +24  +29
Рівненська +11  +16 +22  +27
Львівська +12  +17 +19  +24
Івано-Франківська +12  +17 +19  +24
Волинська +11  +16 +22  +27
Хмельницька +11  +16 +22  +27
Чернівецька +12  +17 +20  +25
Тернопільська +11  +16 +22  +27
Вінницька +12  +17 +22  +27

Oбласть Нiч День

Черкаська +12  +17 +22  +27
Кіровоградська +13  +18 +23  +28
Полтавська +13  +18 +23  +28
Дніпропетровська +14  +19 +25  +30
Одеська +15  +20 +26  +31
Миколаївська +16  +21 +26  +31
Херсонська +16  +21 +26  +31
Запорізька +14  +19 +26  +31
Харківська +13  +18 +24  +29
Донецька +15  +20 +26  +31
Луганська +12  +17 +25  +30
Крим +17  +22 +26  +31
Київ +14  +16 +24  +26
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Дніпровський районний суд міста Києва викликає Іллічова Мико-
лу Миколайовича як обвинуваченого на 16 год. 30 хв. 18 липня 2018 
року в справі за обвинуваченням Іллічова Миколи Миколайовича, 
09.09.1980 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України за адресою: 
м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бірса О.В.
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Читання — це сімейна справа
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

НОВА КНИЖКА ДЛЯ ДІ-
ТЕЙ. Миколаївська письмен-
ниця Ангеліна Кріхелі пред-
ставила свою п’яту книж-
ку «Врятувати Кощія». Во-
на вийшла в авторській серії 
«Казки для сімейного читан-
ня». Казка про те, наскільки 
кожному необхідна підтрим-
ка в складні моменти жит-
тя. І про те, що кожен пови-
нен вміти цінувати надану під-
тримку. Книжку видано дво-
ма мовами, російською та ан-
глійською, вона буде корисна 
для вивчення англійської ма-
люками. Переклала Вероні-
ка Писарєва, а проілюструва-
ла мама авторки Ірина Кріхе-
лі. «Книжка для сімейного чи-
тання, — каже письменниця, 
— аби батьки почитали дітям 
казочку та пояснили, в чому 
полягають справжні цінності 
життя». 

Презентація відбулася на 
літньому майданчику Мико-
лаївського драматичного те-
атру. До читання долучили-
ся рятувальники й медич-
ні працівники, моряки та по-

ліцейські, працівники «Мико-
лаївгазу» та шоколотьє, жур-
налісти та навіть байкер. Тут 
ще виготовляли шоколадні 
вироби й пригощалися ними, 
охочих навчали основ пісоч-

ної анімації, звучала музи-
ка й навіть грав духовий ор-
кестр Національної поліції в 
Миколаївській області. Біблі-
отеки отримали в подарунок 
екземпляри книжки. А гості 

могли взяти участь у розігра-
ші призів. 

Нова книжка Ангеліни Крі-
хелі — це благодійний проект. 
Увесь її тираж розійдеться бі-
бліотеками області та країни. 

Шанувальники таланту письменниці вишикувалися в чергу по автографи

На Тернопіллі 
дитячими усмішками 
розцвіла «Ромашка» 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

КАНІКУЛИ. Сезон літнього дитячого відпочинку відкрили в 
оздоровчому таборі «Ромашка» в мальовничій місцині в селі 
Нирків Заліщицького району. Неподалік цього дитячого закла-
ду — залишки Червоногородського замку, трохи поодаль шу-
мить найбільший рівнинний водоспад Джуринський. Природа 
тут створила дивовижно красиві краєвиди. 

На розвиток «Ромашки» надають кошти з державної та об-
ласної й районної скарбниць. З 2011-го щороку на проведен-
ня капітальних ремонтів приміщень оздоровчого закладу з бю-
джету Заліщицького району спрямовували 100—250 тисяч гри-
вень. Завдяки цьому капітально відремонтували всі спальні кор-
пуси, літній майданчик, побудували новий харчоблок, придбали 
м’який і твердий інвентар. Звели тут і павільйон, де організову-
ють розважальні, пізнавальні й культурно-мистецькі заходи. 

На відкриття оздоровчого сезону в «Ромашці» до дітей за-
вітав голова Тернопільської обласної державної адміністрації 
Степан Барна. Він поспілкувався з хлопцями й дівчатами, по-
грав з ними в цікаві ігри. Очільник краю зазначив, що з облас-
ної скарбниці на проведення оздоровчої кампанії передбачили 
майже 6,5 мільйона гривень. За бюджетні кошти оздоровлю-
ють насамперед дітей пільгових категорій. У «Ромашці» цьо-
го літа відпочинуть та оздоровляться 190 дітей таких категорій.

Загалом на Тернопіллі, інформує прес-служба ОДА, прийма-
ють до себе на відпочинок 294 дитячих табори, з яких 10 ста-
ціонарних заміських закладів оздоровлення та відпочинку, 268 
мовних і таборів з денним перебуванням, 4 — праці й відпочин-
ку та 12 наметових містечок.

Молодь проти ненависті
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

КУЛЬТУРНА АКЦІЯ. В той 
час як на іншому боці лінії 
розмежування проводять 
«трибунали», на українській 
Луганщині триває арт-акція, 
під час якої для гостей свя-
та працює «Пошта добра». 
Присутні мають змогу напи-
сати свої побажання та при-
вітання, автори найоригі-
нальніших з них отримують 
символічні призи. 

Всеукраїнська акція кро-
кує Луганщиною, концерти 
вже відбулися в Старобіль-
ську та Новоайдарі, які вла-
штували команди КВК з Жи-
томира, Маріуполя, Черкас, 
Прилук та Станично-Луган-
ського району. Гості також 
ознайомилися з виставкою 
малюнків художника-кари-
катуриста Василя Возня-
ка й фотороботами Леоні-
да Шевчука, долучилися до 
дискусії «Протидія мові не-
нависті через освіту з прав 
людини».

«Важливо підтримувати 
такі проекти, оскільки вони 
спрямовані на розвиток по-
тенціалу молоді щодо ви-
явлення й протидії проявам 
дискримінації та порушень 
прав людини шляхом куль-
турологічних та освітньо-
виховних програм», — вва-
жає заступник начальника 
управління молоді та спорту 
ОДА Євгенія Ратіхіна.

Організаторами заходу 
виступили Міністерство мо-
лоді і спорту України, моло-
діжна асоціація «Клуб Ве-
селого Народу України» за 
підтримки управління моло-
ді та спорту Луганської ОДА 
та обласного молодіжного 
центру.

Емоційні фотографії Леоніда Шевчука привертають увагу глядачів різного віку
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