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Як зупинити трудову 
міграцію 

СОЦПОЛІТИКА. Для створення умов повернення громадян Укра-
їни, які працюють за кордоном, і збереження нашого трудового по-
тенціалу затверджено План заходів щодо забезпечення реінтеграції 
в суспільство трудових мігрантів і членів їхніх сімей. Розпорядженням 
уряду схвалено Стратегію державної міграційної політики України на 
період до 2025 року, положення якої передбачають зниження адміні-
стративних бар’єрів для свободи пересування населення, зменшен-
ня негативних наслідків еміграції та збільшення її позитивного впли-
ву на розвиток держави, сприяння легальній міграції тощо. З огля-
ду на ситуацію на ринку праці державну політику нині спрямовано 
передусім на задоволення потреб вітчизняної економіки у кваліфі-
кованих кадрах, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Пріоритет-
ні напрями — розширення масштабів навчання і перепідготовки ка-
дрів, розвиток навичок працівників відповідно до потреб роботодав-
ців, упровадження системи навчання впродовж життя, стимулюван-
ня внутрішньої міграції, трудової інклюзії великих груп населення, не 
залучених до ринку праці, але які не мають статусу безробітних.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

99,3%
становив, за даними Держстату,  

індекс споживчих цін (індекс інфляції)  
у липні 2018 року щодо червня

«Північний потік-2» 
— це троянський 

кінь Кремля проти 
європейської 

енергетичної  
і врешті-решт 
геополітичної 

безпеки».

Уряд робить усе для стримування 
ціни на хліб

СПІВПРАЦЯ. Експортери 
зерна та Міністерство аграрної 
політики і продовольства пого-
дили обсяг експорту пшениці у 
2018 році в 16 мільйонів тонн, з 
яких продовольчої — 8 мільйо-
нів, непродовольчої (фуражу) 
— також 8 мільйонів тонн.

На основі цього вони підпи-
сали відповідний меморандум 
про взаєморозуміння. Від мініс-
терства документ підписав пер-
ший заступник міністра Мак-
сим Мартинюк, від учасників 
ринку — представники Укра-
їнської зернової асоціації, Все-
української асоціації пекарів, 
Об’єднання підприємств хлібо-
пекарської промисловості «Укр-
хлібпром» та інші.

«Підписання меморанду-
му свідчить, що уряд і учасни-
ки ринку в змозі знайти комп-
роміс у балансах споживання 

й експорту українського зерна. 
Україна традиційно виробляє 
більше, ніж споживає, і є важ-
ливим гравцем на зовнішніх 
ринках. Цим меморандумом 
ми підтверджуємо, що Україна 
— стабільний, надійний парт-
нер і постачальник зерна на зо-
внішні ринки», — зазначив по-
садовець.

Він повідомив, що сторони 
погодили: обсяг поставок на 
внутрішній ринок становити-
ме 5 мільйонів тонн пшениці. 
«Цього більш ніж достатньо 
для задоволення наших про-
довольчих потреб», — сказав 
Максим Мартинюк, додавши, 
що уряд використовує всі до-
ступні ринкові механізми, щоб 
ціни на хліб у країні не зрос-
тали.

Сторони меморандуму до-
мовилися про механізми пе-

регляду і коригувань можливих 
обсягів експорту, повідомляє 
УНІАН.

Голова Української зернової 
асоціації Микола Горбачов, від-
повідаючи на запитання жур-
налістів про зниження прогно-
зованих обсягів експорту порів-
няно з попереднім маркетинго-
вим роком, зазначив, що завдя-
ки вищим світовим цінам краї-
на отримає більше валової ви-
ручки, незважаючи на знижен-
ня обсягів поставок.

«З упевненістю можна ска-
зати, що валова виручка, отри-
мана країною від експорту пше-
ниці в цьому сезоні, в грошово-
му вираженні буде вищою, ніж 
у попередньому, незалежно від 
того, що в тоннажі ця цифра мо-
же змінюватися. Цьому сприяє 
міжнародна тенденція зростан-
ня цін», — пояснив фахівець.

Південь і Азов —  
зона особливої уваги 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Азо-
во-Чорноморський регіон вій-
ськово-політичне керівництво 
РФ розглядає як важливий 
плацдарм для подальшої екс-
пансії. Про це заявив Секре-
тар Ради національної безпеки 
і оборони Олександр Турчинов 
під час перебування в зоні про-
ведення операції Об’єднаних 
сил, де перевіряв готовність 
до протидії російській агресії 
на півдні, організацію берего-
вої оборони та захист узбереж-
жя Азова.

Нарощування військової при-
сутності РФ поєднується із бру-
тальним порушенням міжна-
родного морського права в 
Азовському морі, що проявля-
ється зокрема в незаконному 
будівництві Керченського мос-
ту і зростанні кількості інциден-
тів із затриманням російськими 

військовими вітчизняних та іно-
земних суден. 

«Ми бачимо намагання РФ 
фактично розпочати військово-
економічну блокаду Азовського 
узбережжя України», — цитує 
слова посадовця прес-служба 
РНБО.

У зоні проведення ООС од-
ним з найзагрозливіших на-
прямків залишається маріу-
польський, де можливе про-
ведення ворогом сухопутних 
і морських десантних опера-
цій уздовж усього узбережжя.  
Під час наради з керівництвом 
Міноборони, Держприкордон-
служби, Нацполіції, Нацгвардії, 
командуванням ООС було при-
ділено особливу увагу посилен-
ню берегової оборони та ефек-
тивній протидії сухопутним і 
морським провокаціям з боку 
РФ. Обговорено також ство-

рення в Азовському морі кора-
бельно-катерної групи ВМС.

Секретар РНБО побував у 
маріупольському порту, відві-
дав на передових позиціях у 
Широкиному наших військових, 
які перебувають в епіцентрі ро-
сійських воєнних провокацій 
та обстрілів, обговорив з керів-
ництвом 36-ї окремої бригади 
морської піхоти бойові завдан-
ня щодо надійного захисту пів-
денного флангу лінії зіткнення. 

Для адекватної протидії ро-
сійській експансії слід посилю-
вати військово-морську присут-
ність України в регіоні шляхом 
перебазування частини кора-
блів і катерів, розгортання до-
даткових постів спостереження 
за береговою лінією та аквато-
рією, а також груп швидкого ре-
агування на російські провока-
ції в Азовському регіоні.

Коли запрацює Закон 
України «Про відходи»?

Президент про заклик до європейських партнерів 
якнайшвидше позбутися оманливих кремлівських чарів  
і відмову від цього проекту 

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ. Зусилля влади впорядкувати ринок 
сміття можуть наразитися на запеклий опір чорного бізнесу

Станіслав ПРОКОПЧУК,  
«Урядовий кур’єр», 

Київ — Варшава — Прага

Конфлікт інтересів оче-
видний. Для перших, хто 

де-факто контролює у країні 
тисячі полігонів твердих від-
ходів, це буде втрата міль-
йонних прибутків від скоро-
чення надходження сюди з 

різним мотлохом скляної та 
поліетиленової тари, мета-
лу, паперу, картону, які тут 
сортують, пакують і реалізу-
ють за різними схемами не-
легальні працівники. Зна-
чних коштів недорахуються 
згодом, якщо нарешті запра-
цює Закон України «Про від-
ходи», й інші юридичні особи, 
крім згаданих підприємств 

народних обранців. Відповід-
но до вимог статті 32 закону, 
з 1 січня 2018 року треба (за 
умов дотримання цих вимог) 
вкладати гроші для збіль-
шення в державі вторинних 
ресурсів, зменшення відходів 
на сміттєзвалищах та їх не-
гативного екологічного впли-
ву. Досягти цього, звичайно, 
неможливо без ефективної 

системи сортування всього 
побутового сміття. За видами 
матеріалів, для повторного 
використання або переробки, 
для захоронення та як небез-
печне. Це відповідає вимогам 
двох директив ЄС 1999/31/
ЄС та 2008/98/ЄС, які вре-
гульовують поводжен-
ня зі сміттям у країнах 
Європейського Союзу. 
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Для виконання норми закону про обов’язкове розділення сміття в Україні катастрофічно не вистачає контейнерів:  
Іван киває на Петра, а Петро на Івана…
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  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про підготовку проекту щорічного Послання 
Президента України до Верховної Ради України  

про внутрішнє і зовнішнє становище України
З метою забезпечення підготовки проекту щорічного Послання Президента Украї-

ни до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України:
1. Утворити робочу групу з підготовки проекту щорічного Послання Президента 

України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі 
— робоча група) та затвердити її персональний склад (додається).

2. Покласти:
керівництво підготовкою проекту щорічного Послання Президента України до 

Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі — про-
ект Послання) на РАЙНІНА Ігоря Львовича — Главу Адміністрації Президента Украї-
ни, керівника робочої групи;

методичне та наукове забезпечення підготовки проекту Послання на ПАВЛЕНКА 
Ростислава Миколайовича — Радника Президента України, директора Національного 
інституту стратегічних досліджень, заступника керівника робочої групи.

3. Дозволити керівникові робочої групи вносити в разі потреби зміни до її персо-
нального складу і залучати в установленому порядку до роботи в ній представників 
органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об’єднань, а також вітчиз-
няних та іноземних учених, незалежних експертів.

4. Робочій групі:
у двотижневий строк визначитися зі структурою та графіком підготовки проекту 

Послання, змістом необхідних матеріалів;
у двомісячний строк підготувати і подати на розгляд проект Послання та збірку 

статистичних матеріалів до нього.
5. Державному управлінню справами вжити в установленому порядку заходів що-

до забезпечення фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою проекту Послання.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
9 серпня 2018 року
№114/2018-рп 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядженням Президента України 
від 9 серпня 2018 року № 114/2018-рп

СКЛАД 
робочої групи з підготовки проекту щорічного Послання 

Президента України до Верховної Ради України  
про внутрішнє і зовнішнє становище України

РАЙНІН Ігор Львович — Глава Адміністрації Президента України, керівник робо-
чої групи

ПАВЛЕНКО Ростислав Миколайович — Радник Президента України, директор На-
ціонального інституту стратегічних досліджень, заступник керівника робочої групи

КОВАЛЬЧУК Віталій Анатолійович — Перший заступник Глави Адміністрації Пре-
зидента України, заступник керівника робочої групи

ВЕРНЕР Ігор Євгенійович — Голова Державної служби статистики України
ГОРБУЛІН Володимир Павлович — Радник Президента України (поза штатом), 

перший віце-президент Національної академії наук України
ДНІПРОВ Олексій Сергійович — Керівник Апарату Адміністрації Президента Укра-

їни
ЄЛІСЄЄВ Костянтин Петрович — Заступник Глави Адміністрації Президента Укра-

їни
КОНДРАТЮК Валерій Віталійович — Заступник Глави Адміністрації Президента 

України
КУЦИК Іван Маркович — Керівник Державного управління справами
МЕДВЕДЄВ Олег Олександрович — Радник Президента України (поза штатом)
ФІЛАТОВ Олексій Валерійович — Заступник Глави Адміністрації Президента Укра-

їни
ШИМКІВ Дмитро Анатолійович — Заступник Глави Адміністрації Президента 

України.
Глава Адміністрації Президента України І. РАЙНІН

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «ВОЙКІН ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF VOYKIN AND OTHERS v. UKRAINE) 

Заява № 47889/08 
Стислий виклад рішення від 27 березня 2018 року

Справу було розпочато за заявами чотирьох громадян України: перший заявник та дру-
га заявниця є подружжям, третя та четверта заявниці їх матерями. Четверта заявниця, мати 
першого заявника, померла після подання своєї заяви. Перший заявник висловив бажання 
підтримати її скарги від її імені.

Заявники висували низку скарг до Європейського суду з прав людини (далі – Європей-
ський суд), зокрема за статтями 3, 5 і 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі – Конвенція), на жорстоке поводження працівника міліції з другою заявницею, 
відсутність ефективного розслідування такого поводження, незаконного затримання, три-
мання під вартою та проведення працівниками міліції незаконного обшуку.

Друга заявниця стверджувала, що у червні 2008 року працівник міліції намагався про-
вести її особистий обшук у жорсткій формі, душив та кілька разів вдарив її чимось важким 
по голові. Заявниця звернулась за медичною допомогою, а також неодноразово скаржи-
лася до міліції та прокуратури, проте у порушені кримінальної справи щодо працівника мі-
ліції було відмовлено.

У вересні 2008 року щодо першого заявника було порушено кримінальну справу за під-
озрою у зловживанні владою, службовому підробленні документів та одержанні хабара. 
Оскільки він не з’явився до прокуратури, його 29 червня 2009 року було затримано.

30 червня 2009 року Калінінський районний суд (далі – районний суд) продовжив строк 
затримання першого заявника до десяти діб на підставі відсутності у матеріалах справи да-
них про його особу. 03 липня 2009 року той самий суд обрав першому заявнику запобіж-
ний захід у вигляді взяття під варту без надання додаткових пояснень. Заявник намагався 
оскаржити взяття його під варту.

21 липня 2009 року Апеляційний суд Донецької області (далі – апеляційний суд) скасу-
вав постанову від 03 липня 2009 року та звільнив першого заявника під підписку про неви-
їзд. Апеляційний суд встановив, що суд першої інстанції не навів підстав необхідності обран-
ня найбільш суворого запобіжного заходу.

У рамках проведення розслідування справи щодо заявника працівники міліції провели 
обшук у квартирах третьої та четвертої заявниць. Заявниці неодноразово клопотали до ра-
йонного суду про надання їм копій постанов про надання дозволу на проведення обшуків 
їхніх квартир, проте це не було передбачено законодавством. Вони також неодноразово 
звертались до органів прокуратури зі скаргами на незаконність обшуків. Прокуратура від-
мовила у порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції із загально сформульо-
ваним мотивуванням про відсутність порушень законодавства.

Розглянувши скарги другої заявниці на жорстоке поводження працівників міліції та не-
проведення ефективного розслідування її скарг, Європейський суд встановив порушення 
матеріального аспекту статті 3 Конвенції. Європейський суд встановив, що обставини цієї 
справи свідчать про достатньо вагомі, чіткі та узгоджені між собою висновки на підтримку 
твердження другої заявниці щодо жорстокого поводження з нею працівника міліції.

Європейський суд також встановив порушення процесуального аспекту статті З Конвен-
ції, оскільки на національному рівні не було проведено ефективного розслідування за твер-
дженням другої заявниці про жорстоке поводження.

Розглянувши скаргу першого заявника за пунктом 1 статті 5 Конвенції на незаконність 
його затримання 29 червня 2009 року та подальшого тримання під вартою, Європейський 
суд не знайшов ознак незаконності або свавілля щодо затримання. У зв’язку із цим не було 
констатовано порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.

Щодо тримання першого заявника під вартою з 30 червня до 03 липня 2009 року, Єв-
ропейський суд констатував порушення пункту 1 статті 5 Конвенції, вказавши, що єдиною 
підставою для продовження тримання першого заявника під вартою була відсутність даних 
про його особу, що, враховуючи обставини справи, було штучною підставою.

Щодо його подальшого тримання під вартою з 03 до 21 липня 2009 року, Європейський 
суд вказав, що за обставин цієї справи національні органи не надали всебічного обґрунту-
вання з метою виправдання позбавлення першого заявника свободи впродовж відповідно-
го періоду, тому його можна вважати свавільним та констатував порушення пункту 1 стат-
ті 5 Конвенції.

Розглянувши скаргу третьої і четвертої заявниці на порушення їхнього права на повагу 
до їхнього житла у зв’язку з обшуками їхніх квартир, Європейський суд зазначив, що при 
встановленні обсягу обшуку помешкання заявниць, національний суд посилався на неви-
значені «предмети та документи, які можуть мати значення для встановлення істини» у роз-
слідуванні кримінальної справи щодо першого заявника. Крім цього, суд не навів жодних 
деталей щодо предметів або документів, які необхідно було шукати, хоча він міг це зробити 
з огляду на обмежений обсяг кримінальної справи. У зв’язку із цим Європейський суд кон-
статував порушення статті 8 Конвенції.

Заявниці також скаржилися, що у їх розпорядженні не було ефективного засобу юри-

дичного захисту у зв’язку із зазначеними скаргами за статтею 8 Конвенції. Європейський 
суд зазначив, що постанови суду про дозвіл на проведення обшуків не підлягали оскар-
женню. Щодо можливості ініціювати цивільне провадження проти працівників міліції Єв-
ропейський суд раніше вже встановлював, що національні суди не розглядають такі позо-
ви, оскільки позивачі повинні бути безпосередньо залучені до відповідного кримінально-
го провадження. Відповідно, на практиці звернення з окремим цивільним позовом не бу-
ло достатньо визначеним та не могло вважатись ефективним засобом юридичного захис-
ту. Крім цього, за заявами заявниць про порушення кримінальної справи проти працівни-
ків міліції не було вжито ефективних заходів. У зв’язку із цим Європейський суд констату-
вав порушення статті 13 Конвенції.

Інші скарги заявників Європейський суд оголосив неприйнятними відповідно до під-
пункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Постановляє, що перший заявник має право підтримати скарги, висунуті його по-

мерлою матір’ю, четвертою заявницею, від її імені;
2. Оголошує прийнятною скаргу першого заявника на стверджувану незаконність йо-

го затримання 29 червня 2009 року та подальшого тримання його під вартою до 21 липня 
2009 року, скаргу другої заявниці на стверджуване жорстке поводження з нею працівника 
міліції та неефективність розслідування цього інциденту на національному рівні, та скарги 
третьої і четвертої заявниць за статтями 8 та 13 Конвенції на обшуки міліцією їхніх помеш-
кань 13 та 16 вересня 2008 року;

3. Постановляє, що немає необхідності розглядати прийнятність і суть скарги першо-
го заявника за пунктом 2 статті 5, скарги другої заявниці за пунктом 1 статті 5, скарги тре-
тьої заявниці за статтями 8 та 13 Конвенції на спецоперації міліції від 12 вересня 2008 ро-
ку, а також скарг четвертої заявниці за цими ж положеннями на обшук її помешкання 11 
лютого 2009 року;

4. Оголошує решту скарг у заяві неприйнятними;
5. Постановляє, що було порушення матеріального аспекту статті 3 Конвенції у зв’язку зі 

стверджуваним жорстоким поводженням працівника міліції з другою заявницею;
6. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції у зв’язку 

з відсутністю ефективного розслідування на національному рівні тверджень другої заявни-
ці про жорстоке поводження з нею працівника міліції;

7. Постановляє, що не було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку із затриман-
ням першого заявника 29 червня 2009 року;

8. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку з триманням 
першого заявника під вартою з 30 червня до 03 липня 2009 року;

9. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку з триманням 
першого заявника під вартою з 03 до 21 липня 2009 року;

10. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції у зв’язку з проведенням міліцією 
обшуку помешкання третьої заявниці 13 вересня 2008 року;

11. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції у зв’язку з проведенням міліцією 
обшуку помешкання четвертої заявниці 16 вересня 2008 року;

12. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції у зв’язку зі скаргами третьої 
та четвертої заявниць за статтею 8 на обшуки їхніх помешкань 13 та 16 вересня 2008 року;

13. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповід-

но до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити такі суми в якості 
відшкодування моральної шкоди, що мають бути конвертовані в національну валюту дер-
жави-відповідача за курсом на день здійснення платежу, та додатково суму будь-якого по-
датку, що може нараховуватись:

(i) 4 000 (чотири тисячі) євро першому заявнику, пану Валерію Сергійовичу Войкіну;
(ii) 5 000 (п’ять тисяч) євро другій заявниці, пані Марині Олександрівні Войкіній;
(iii) 2 000 (дві тисячі) євро третій заявниці, пані Елеонорі Миколаївні Шупняк; та
(iv) 2 000 (дві тисячі) євро спадкоємцю померлої пані Валентини Борисівни Войкіної, 

четверта заявниця;
(b) 5 900 (п’ять тисяч дев’ятсот) євро спільно та додатково суму будь-якого податку, що 

може нараховуватись заявникам та спадкоємцю четвертої заявниці, в якості компенсації су-
дових витрат, понесених під час провадження у Суді (загальна присуджена сума має бути 
сплачена на банківський рахунок захисника заявників, пана Маркова); та

(c) 50 (п’ятдесят) євро спільно та додатково суму будь-якого податку, що може нарахо-
вуватись заявникам та спадкоємцю четвертої заявниці, в якості компенсації інших витрат;

(d) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на ви-
щезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, 
до якої має бути додано три відсоткові пункти;

14. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.
Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»

Номери лотів: F91G31560
Короткий опис активів (майна) в лотах Нежилі приміщення з основними засобами 

за адресою: 
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21

Електронна адреса для доступу до відкри-
тих торгів (аукціону)/електронного аукці-
ону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціо-
ну)/електронного аукціону

22.08.2018

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

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

Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-
bank/39001-asset-sell-id-177077

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: 1. F91GL31561; 2. F91GL31562
Короткий опис активів (майна) в лоті 1.Право вимоги за кредитним договором  

№37.3/ІЖ-004.07.1
2.Право вимоги за кредитним договором  
№77.2/ІЖ-182.08.1

Електронна адреса для доступу до від-
критих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону

25.09.2018

Час проведення відкритих торгів (аукці-
ону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-
bank/39008-asset-sell-id-177085

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОСОБИ 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Богатир Неля Олександрівна, 

09.02.1961 р.н., яка зареєстрована за 
адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. В. Стуса, буд. 56, кв. 4, на під-
ставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України 
вам необхідно з’явитися 15.08.2018 року, 
16.08.2018 року та 17.08.2018 року, у пе-
ріод часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 
до каб. №4 3-го відділення (з дислокацією 
в м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го 
управління (з дислокацією у м. Маріуполь 
Донецької області) ГУ СБ України в Доне-
цькій та Луганській областях, до слідчого 
Ковальова С.С. за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Ярослава Му-
дрого, буд. 56-А, для повідомлення про 
завершення досудового розслідування та 
відкриття матеріалів досудового розслі-
дування за вашою участю у кримінально-
му провадженні №22018050000000151 за 
ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 
110 КК України. У разі неприбуття на ви-
клик або ухилення від явки на виклик на-
стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК 
України із можливістю застосування при-
воду та здійснення подальшого спеціаль-
ного судового провадження. При наяв-
ності поважних причин, що перешкоджа-
ють явці за викликом у визначений строк, 
вам необхідно заздалегідь повідомити 
слідчого про причини свого неприбуття 
за тел. (06264) 3-03-33.

Краматорський міський суд Доне-
цької області (84000, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21) розглядає об-
винувальний акт відносно Земцової Те-
тяни Анатоліївни, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України, внесеного до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань за  
№ 42017050000000842 від 12.10.2017, 
місце проживання обвинуваченої: м. 
Макіївка Донецької області, виклика-
ється на 20 серпня 2018 року о 14.00 
годині до суду, каб. №23/3, для участі 
в розгляді кримінального провадження  
№ 234/1165/18, 1-кп/234/450/18.

Суддя Ю.О. Сухоручко

Добропільський міськрайонний суд Доне-
цької області (85004, м. Добропілля Донецької 
області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає 
кримінальне провадження № 227/3765/17  
(1-кп/227/154/2018) за обвинуваченням Кі-
кавця Петра Володимировича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Кікавець Петро Володи-
мирович, 22 червня 1963 року народжен-
ня, останнє місце реєстрації якого: м-н Со-
нячний, буд. 31, кв. 37, м. Добропілля До-
нецької обл., викликається на 11.00 годи-
ну 23 серпня 2018 року до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет № 10, для 
участі в підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В.В.,  
судді Тітова Т.А., Хоменко Д.Є.

Красноармійським міськрайонним 
судом Донецької області здійснюєть-
ся спеціальне судове провадження за 
кримінальним провадженням щодо 
Літвінцева Олександра Володимирови-
ча, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, розгляд якого призначено на 
13.00 год. 22.08.2018 р.

Обвинуваченому Літвінцеву Олек-
сандру Володимировичу необхід-
но з’явитись до каб. № 15 Красноар-
мійського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: 85302, м. По-
кровськ Донецької області, вул. Євро-
пейська, 20, но 13.00 год. 22.08.2018 р.

Суддя В.А. Варибрус

ОГОЛОШЕННЯ ПРО БЕЗПОСЕРЕДНІЙ  
ПРОДАЖ АКТИВІВ (МАЙНА)  

АТ «РОДОВІД БАНК» 
Уповноважена особа ФГВФО на 

ліквідацію АТ «РОДОВІД БАНК» з 
21.08.2018 оголошує безпосеред-
ній продаж активів (майна) банку, 
згідно рішення ФГВФО №1812 від 
03.08.2018.

Детальна інформація щодо поряд-
ку придбання та переліку майна на 
сайті ФГВФО: http://www.fg.gov.ua/
not-paying/liquidation/160-at-rodovid-
bank/39007-0708 та на сайті АТ «РОДО-
ВІД БАНК»: http://rodovidbank.com/ukr/
unlimited_sales_accets.php.

Повістка про виклик обвинуваченого

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області зна-
ходиться кримінальне провадження № 426/19010/17 стосовно Апалько-
ва Сергія Миколайовича, 14.07.1979 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому 
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Апальков Сергій Мико-
лайович, 14.07.1979 року народження, зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, буд. 2, кв. 248.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Апалькова Сергія Миколайовича, 
14.07.1979 року народження, у підготовче судове засідання, яке розгля-
дається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 
23 серпня 2018 року на 12.30 годину в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого суд-
ді Половинки В.О., суддів Попової О.М., Осіпенко Л.М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області 

знаходиться кримінальне провадження № 426/7658/2017 стосовно 
Швачки Оксани Анатоліївни, 26.12.1980 року народження, обвинува-
ченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, 
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Швачка Окса-
на Анатоліївна, зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, кв-л Героїв Сталінграда, б. 4, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Швачку Оксану Анатоліївну в 
судове засідання, яке відбудеться 23 серпня 2018 року о 10.30 го-
дині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого  
судді Половинки В.О., суддів Попової О.М., Скрипника С.М.

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районного суду Луганської облас-

ті (Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться 
кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000275 
від 04.12.2017 року за обвинуваченням Васькіної Антоніни Львівни у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 
КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Марти-
нюк В.Б. викликає обвинувачену Васькіну Антоніну Львівну, 18.05.1955 
р.н., яка зареєстрована за адресою: Луганська область, Новоайдар-
ський район, м. Щастя, кв-л Енергетиків, 19/14, у судове засідання 
20.08.2018 року об 11.30 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового судового засі-
дання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд та-
кож має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або 
ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, перед-
баченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Суддя В.Б. Мартинюк
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до Правил (договір-

них умов) обслуговування суб’єктів господарювання, відокрем-
лених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представ-
ництв — клієнтів АТ «УКРСИББАНК», які розміщені для ознайом-
лення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стен-
дах у приміщеннях установ Банку та опубліковані в газеті «Урядо-
вий кур’єр» №102 від 01.06.2018 року з усіма наступними зміна-
ми та доповненнями (надалі — Правила), наступних змін, а саме:

1. Доповнити розділ Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУ-
ЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» термінами наступного змісту:

««Афілійована особа» — Дочірня компанія Особи, материнська 
компанія Особи чи будь-яка інша Дочірня компанія материнської 
компанії Особи.

«Контроль» — пряме або опосередковане володіння часткою в 
статутному капіталі юридичної особи в обсязі, що забезпечує ви-
рішальний вплив на результати голосування та/чи на підставі уго-
ди з іншими учасниками юридичної особи чи іншим чином забез-
печує вирішальний вплив на рішення органів управління суб’єкта 
господарювання, та/чи на формування більшості складу органів 
управління, нагляду та виконавчих органів суб’єктів господарю-
вання.

«Санкційна країна» — країна, в тому числі її уряд чи територія, 
які є об’єктом чи до яких застосовуються будь-які Санкції.

«Особа» — будь-яка фізична чи юридична особа, чи організа-
ція. 

«Особа під санкцією» — будь-яка Особа, яка є об’єктом чи до 
якої застосовуються Санкції. 

«Санкція(ї)» — будь-які економічні чи торговельні санкції, бло-
кування активів чи інші обмежувальні заходи, які застосовуються 
BNP Paribas чи які BNP Paribas повинен виконувати, включаючи 
ті, які накладені, введені в дію чи управління якими здійснюєть-
ся Організацією Об’єднаних Націй, Європейським Союзом, США, 
Францією чи будь-яким іншим відповідним офіційним органом 
у сфері санкцій. Термін не включає заходи, що застосовуються 
органами, організаціями та установами, санкційні програми яких 
можуть розглядатись як заходи боротьби з бойкотом.»

2. Доповнити п. 8.4. Правил підпунктом 8.4.15. наступного 
змісту:

«8.4.15. Не використовувати прямо чи опосередковано фінан-
сування одержане за Кредитним договором та/або будь-яким ін-
шим договором або угодою щодо фінансування Клієнта, укла-
деним між Сторонами, не надавати позики, не інвестувати чи ін-
шим чином не надавати фінансування одержане за цим Дого-
вором будь-якій Афілійованій особі, будь-якій Дочірній компа-
нії будь-якому партнеру в спільному підприємстві чи будь-якій 
іншій Особі:

а) з метою фінансування діяльності або бізнесу Особи під санк-
цією або з Особою, яка на момент такого фінансування є Особою 

під санкцією або перебуває в країні або на території, які на момент 
такого фінансування, є Санкційною країною; або

б) таким чином, що може призвести до порушення Санкцій 
Особою (включаючи будь-яку Особу, яка бере участь в цьому фі-
нансуванні як банк, радник, інвестор, постачальник хеджування, 
кредитний фахівець, спеціаліст з оцінки застав, тощо).»

3. Викласти п.12.2. Правил в наступній редакції:
«12.2. Підписанням Договору Клієнт підтверджує:
—  Клієнт є компанією або фізичною особою-підприємцем, або 

само зайнятою особою, що належним чином заснована/за-
реєстрована та діє відповідно до Законодавства, а також во-
лодіє всіма необхідними документами (ліцензії, дозволи то-
що), що необхідні для укладення та виконання Договору 
(і Контрактів, якщо з ним укладено Договір про здійснен-
ня Документарної операції) та для здійснення ним своєї ді-
яльності, та володіє своїми активами на законних підставах;

—  Клієнт (його представник) має всі необхідні повноваження, в 
тому числі від учасників (акціонерів, засновників, співвлас-
ників) та інших органів управління Клієнта, необхідні для 
укладання та виконання цього Договору (і Контрактів, як-
що з ним укладено Договір про здійснення Документарної 
операції);

—  Клієнт повністю розуміє всі умови Договору, свої права та 
обов’язки за Договором і погоджується з ними; 

— свою здатність виконувати умови Договору;
—  укладення цього Договору (і Контрактів, якщо з Клієнтом 

укладено Договір про здійснення Документарної операції) 
та пов’язаних з ними документів і виконання зобов’язань за 
цим Договором та Контрактами не порушують та не супере-
чать законам, іншим нормативно-правовим актам, судовим 
рішенням, установчим документам Клієнта, положенням до-
говорів та зобов’язанням, що мають для Клієнта обов’язкову 
силу, та не створюють підстав для звернення стягнення на 
будь-який актив Клієнта;

—  відсутні будь-які перешкоди для виконання Договору (і 
Контрактів, якщо з Клієнтом укладено Договір про здійснен-
ня Документарної операції) та Клієнт здатен виконувати їх 
умови;

—  не існує жодної події/обставини, що мають Істотний нега-
тивний вплив;

—  надані Клієнтом Банку документи не містять будь-яких не-
достовірних відомостей, складені та/або отримані в поряд-
ку, передбаченому відповідним законодавством;

—  немає жодної підстави для ліквідації Клієнта з передбачених 
Законодавством підстав,

—  що він знаходиться за адресою місцезнаходження, зазначе-
ною у Договорі.

—  Якщо з Клієнтом укладено Кредитний договір та/або Договір 
про надання Овердрафту та/або Договір про здійснення До-
кументарної операції, Клієнт також підтверджує:

—  що на день укладення Договору відсутні будь-які судові роз-
слідування (спори), розслідування з боку державних орга-
нів, що можуть істотно та/або негативно впливати на фінан-
совий стан та кредитоспроможність Клієнта;

—  що Клієнт розуміє та погоджується прийняти на себе ризи-
ки коливань курсів іноземної валюти у випадку отримання 
Кредиту та/або Овердрафту та/або Документарної операції 
в іноземній валюті;

—  що він має в своєму розпорядженні власні або орендовані 
основні засоби або інше майно, яке необхідне для здійснен-
ня його діяльності, які генерують грошові потоки в об’ємах, 
необхідних для виконання грошових зобов’язань за Кредит-
ним договором та/або Договором про надання овердрафту 
та/або Договору про здійснення Документарної операції, а 
також персонал, необхідний для здійснення операційної ді-
яльності;

—  ні Клієнт, ні будь-яка його Дочірня компанія, ні будь-який 
з його директорів чи посадових осіб, ні будь-які його Афі-
лійовані особи чи його агенти або співробітники не залуче-
ні та діяльність/поведінка яких не свідчить про здійснення 
дій, які порушують будь-які норми та положення законо-
давства у сфері протидії хабарництву, корупції або відми-
ванню доходів та фінансування тероризму. Клієнтом вжи-
то всіх необхідних заходів, в тому числі, затверджено та за-
проваджено відповідні процедури та керівництва, щоб за-
побігти будь-якому порушенню вищезазначених законів, 
норм, положень та правил, тощо, включаючи ті, що стосу-
ються Санкцій.

—  ні Клієнт, ні будь-яка його Дочірня компанія, ні будь-який з 
їх відповідних директорів чи посадових осіб, ні будь-які його 
Афілійовані особи чи його агенти або співробітники чи аген-
ти або співробітники його Дочірніх компаній і його Афілійо-
ваних компаній не є Особою під санкцією, не належать та не 
контролюються:

а) Особою під санкцією; або
б) Особою, місцезнаходження/місце проживання/місце перебу-

вання чи реєстрація якої є Санкційна країна.
Вищезазначені запевнення, надані Клієнтом на дату підписання 

Договору, будуть вважатися наданими та підтвердженими в кож-
ну дату, в яку кошти будуть надані, та потім в кожну дату сплати 
процентів/погашення заборгованості за Договором. 

У разі настання обставин, які призвели або можуть призвести 
до порушення заяв і гарантій Клієнта, Клієнт повинен негайно по-
відомити про це Банк, але не пізніше ніж протягом 2 (двох) кален-
дарних днів з дати їх настання.»

Датою публікації змін до Правил (договірних умов) є публіка-
ція цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а са-
ме: 11.08.2018 р.

Датою початку дії змін до Правил є 11.08.2018 р.

Договір купівлі-продажу жилого будинку з надвірними будівлями від 03.09.2003 р. №3448, серія та но-
мер бланка ВАМ 538070, відповідно до якого за адресою: м. Донецьк, вул. Дежнева, буд. 9, розташований 
житловий будинок літ. А-1, загальною площею 43,9 кв.м, у тому числі жилої 26,8 кв.м, літ. Б – сарай тес, 
літ. Ж – сарай тес, літ. В – сарай тес, літ. Д – льох шл/нал, літ. Г – убиральня тес, літ. №1-4 – паркани, літ. 
І – замощення, літ. О – водопровід, вищевказаний договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотарі-
усом Донецького міського нотаріального округу Друговою В.А. та належить Петухову Віктору Миколайо-
вичу, вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Державний акт на земельну ділянку: серія ЯЕ №717259 від 15.02.2008 р., кадастровий номер 
1410136900:00:046:0176, земельна ділянка має площу 0,0890 га, яка розташована: м. Донецьк, Київський 
район, вул. Дежньова, 9, держакт виданий на підставі рішення виконкому Донецької міської ради №830 
від 19.12.2007 р. та зареєстровано в книзі записів № 010814600063; вищевказаний державний акт вида-
ний начальником Управління земельних ресурсів у місті Донецьку Донецької області А.Ф. Мирошниченко, 
що належить Петухову Віктору Миколайовичу, вважати недійсним у зв’язку з втратою.

12 жовтня 2017 року колегією суддів Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької облас-
ті в складі: головуючого судді Мацишин Л.С., суд-
дів Тітової Т.А., Корнєєвої В.В. постановлено ухва-
лу про призначення підготовчого судового засідан-
ня у кримінальному провадженні відносно Устінова 
Дмитра В’ячеславовича, 15 серпня 1980 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Устінов Дмитро В’ячеславович, 
15 серпня 1980 року народження, останнє місце ре-
єстрації якого: вул. Тушинська, буд. 8, кв. 5, місто 
Донецьк, викликається на 20 серпня 2018 року об 
11 год. 00 хв. до Добропільського міськрайонного 
суду, кабінет № 2, для участі в розгляді криміналь-
ного провадження. 

Головуючий суддя Мацишин Л.C.,  
судді Тітова Т.А., Корнєєва В.В.

Краматорський міський суд Донецької області 
викликає як обвинуваченого Савенка Максима Юрі-
йовича, 29.07.1976 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Дніпродзержинська, 16/66), у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться 21 
серпня 2018 року о 14.00 годині.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу. Під-
готовче судове засідання відбудеться в приміщен-
ні суду за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21.

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

Суддя Демидова В.К.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне про-
вадження № 42017050000000073 від 24.01.2017 
року (єд. унік. № 243/3567/18, провадження 
№ 1-кп/243/512/2018) за обвинуваченням Немит-
кіна Олександра Олександровича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Обвинувачений Немиткін Олександр Олексан-
дрович, 25.10.1985 р.н., уродженець м. Горлівка 
Донецької області, який мешкає за адресою: Украї-
на, Донецька область, м. Горлівка, вул. Вікова, 23-а, 
викликається в судове засідання по справі, призна-
чене на 23 серпня 2018 року об 11.00 год.

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

Суддя І.М. Мінаєв
Корсунь-Шевченківським відділом Звенигородсь-

кої місцевої прокуратури здійснюється процесу-
альне керівництво у кримінальному провадженні 
№ 12012250190000082 за підозрою Нікогосян В.А. за 
п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122 КК України, досудове роз-
слідування в якому здійснюється за відсутністю підо-
зрюваного в порядку спеціального досудового розслі-
дування. Підозрюваний Нікогосян Вараздат Амбікович, 
20 травня 1970 року народження, раніше проживав на 
території України без державної реєстрації у с. Кома-
рівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської об-
ласті, викликається на 10 год. 00 хв. 16.08.2018 р. до 
Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської міс-
цевої прокуратури за адресою: вул. Ярослава Мудро-
го, 27, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської облас-
ті, до прокурора відділу місцевої прокуратури Початен-
ко Н.В., для надання доступу до матеріалів досудово-
го розслідування та вручення обвинувального акта ого-
лошення повідомлення про зміну раніше оголошеної 
п ідозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» проводить аукціон з продажу необробленої деревини, 
заготовленої в ІV кварталі 2018 року лісовими господарствами Київської області, а саме:

–  22 серпня 2018 року о 10.00 год. розпочнуться аукціонні торги з продажу необробленої деревини хвой-
них порід, а також техсировини для ВТП, балансів, будлісу, дров’яної деревини, рудсировини хвой-
них порід;

–  23 серпня 2018 року о 10.00 год. розпочнуться аукціонні торги з продажу необробленої деревини лис-
тяних порід, а також техсировини і для ВТП (т/л, м/л), рудсировини (т/л, м/л), балансів (т/л, м/л), фа-
нерного кряжу (т/л, м/л), будлісу (т/л, м/л), дров’яної деревини (т/л, м/л).

Суб’єкти підприємницької діяльності, що бажають взяти участь в аукціоні, повинні:
1. Подати для реєстрації на біржі заяву з наступними документами:
– Нотаріально засвідчені копії установчих документів.
–  Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (юридичної осо-

би або фізичної особи – підприємця).
–  Копії довідки про взяття на облік платника податків, довідки з державного комітету статистики України. 
–  Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (свідоцтва про сплату єдиного по-

датку).
–  Довідка за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягів фактично переробленої необро-

бленої деревини за попередній квартал.
–  Довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання 

договорів купівлі-продажу.
– Копію платіжного доручення, що підтверджує перерахування реєстраційного та гарантійного внеску.
2. Сплатити:
–  реєстраційний внесок у розмірі 500,00 грн з урахуванням ПДВ на р/р № 26005500086817 в ПАТ «КРЕ-

ДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 23243248, отримувач – ТБ «Київська агропромисло-
ва біржа»;

–  гарантійний внесок (сплачується без урахування ПДВ) у розмірі п’ять відсотків від вартості заявлених 
на купівлю лотів на р/р № 26001500093064 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 
23243248, отримувач – ТБ «Київська агропромислова біржа».

Документацію з проведення аукціонних торгів та перелік деревини, що виставляється на аукціонні торги, 
можна одержати за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, корп. 6Б, 5 поверх 
(e-mail: office@agrostock.kiev.ua), а також з офіційного веб-сайту біржі: www.visnik.kiev.ua. 

Зв’язатися зі службою підтримки щодо організації та проведення аукціонних торгів можливо за телефо-
нами: +38 044 230 95 49, +38 044 230 96 95. 

Прийом заявок на загальний аукціон завершується 20 серпня 2018 року о 12.00 год.
Аукціонний Комітет з організації та проведення  

аукціонних торгів з продажу необробленої деревини
Вільнянський районний суд Запорізької області викликає Дем’янова Ві-

талія Володимировича, 18.09.1980 р.н., який зареєстрований за адресою: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Горького, 9, кв. 51, остан-
нє відоме суду місце мешкання: 70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, 
вул. Першотравнева, 33, у судове засідання по спеціальному кримінально-
му провадженню № 1-кп/314/35/2018 (справа № 314/8121/16-к) за обвину-
ваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
відбудеться 4 вересня 2018 року о 14.00 год. у приміщенні суду за адресою: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4, кабінет № 5, 
для участі в розгляді спеціального кримінального провадження. Головую-
чий суддя Кіяшко В.О., судді: Беспалько Т.Д., Кофанов А.В.

Відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікування повістки про 
виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюджен-
ня обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРРОСНАФТОГАЗ-
БУД» (ідентифікаційний код 36691140, місцезнаходження: 01021, Украї-
на, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28) повідомляє: Рішенням позачергових 
Загальних зборів учасників (Протокол б/н від 06.08.2018 р.) прийнято рі-
шення про припинення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКР РОСНАФТОГАЗБУД» шляхом реорганізації (перетворення) у ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРРОСНАФТОГАЗБУД».

Призначено комісію з припинення: голова комісії Чиколовець О.А., член 
комісії — Литвин К.І. Відповідний запис до ЄДР про прийняте рішення вне-
сено 7 серпня 2018 р.

Письмові вимоги кредиторів приймаються протягом 2 (двох) місяців з 
дня публікації повідомлення про припинення за адресою: 01021, Україна, 
м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28.

Голова комісії з припинення Чиколовець О.А.

07.08.2018 р. у ході розслідування кримінального провадження 
№ 22018000000000152 від 07.05.2018 р. Бугайову Максиму Володи-
мировичу, 01.04.1979 р.н., повідомлено про підозру у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повістка про виклик. Підозрюваний Бугайов Максим Володимиро-
вич, 01.04.1979 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК Укра-
їни викликається о 10 год. 00 хв. 13, 14 та 15 серпня 2018 року до 
старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Павловського І.М. у каб. 111 
за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-255-50-69) 
для вручення повідомлення про підозру від 07.08.2018 р. та прове-
дення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018000000000152 від 07.05.2018 р. за підозрою Бугайова М.В. у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
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На Донеччині відкрили 
табір пластунів

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК. У Святогірську Донецької області по-
чав працювати туристсько-краєзнавчий табір «Східна ватра» 
для дітей із населених пунктів поблизу лінії розмежування. Та-
бір пропонує юним жителям прифронтового краю активний від-
починок за пластовою скаутською методикою: максимальне 
психологічне та моральне розвантаження відбуватиметься за-
вдяки щоденним активним заняттям та саморозвитку в ком-
фортному середовищі. Під час перебування у «Східній ватрі» 
діти отримають нагоду корисно провести час, навчаючись но-
вого на майстер-класах, тренінгах чи в різноманітних пізнаваль-
них іграх. Приміром, однією з принад табірного буття стане три-
денний сплав пластунів під наглядом досвідчених інструкторів 
Сіверським Дінцем. Будуть цікавими одноденні краєзнавчі екс-
курсії пам’ятними місцями північної частини Донеччини. 

Усі заняття відбуваються під керівництвом інструкторів Доне-
цького обласного центру туризму і краєзнавчої молоді. А ор-
ганізувала проект молодіжна організація «Пласт» і відокремле-
ний місцевий підрозділ скаутів «Донецька округа» за фінансо-
вої підтримки Посольства Чеської Республіки в Україні.

Сольні концерти 
для рідної Марківки

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

КАНІКУЛИ. Студент 4 курсу Одеської національної музичної 
академії імені А.В. Нежданової Олексій Фатєєв завітав до рід-
ного селища і представив сольну програму в місцевих будин-
ках культури. Як повідомляє Марківська райрада на сторінці у 
Фейсбуці, враження від концерту в людей були дуже приємні. 

Олексій Фатєєв першу значну перемогу здобув на конкурсі у 
болгарському місті Варна, де став лауреатом ІІІ ступеня. Потім 
узяв участь у Всеукраїнському конкурсі в Полтаві і посів 2 міс-
це. А вже в Києві на міжнародному конкурсі «Музичне мисте-
цтво ХХІ століття» нарешті став першим. У найближчих планах, 
поділився Олексій, — успішно закінчити академію і стати відо-
мим українським оперним співаком й прославляти рідну землю.

ФОТОФАКТ

ДЕНЬ МУЗИКИ. У Костянтинівці на Донеччині волонтери 
вільного простору D.R.U.Z.I організували для місцевих жи-
телів виступи десяти музичних колективів, які виконували 
версії відомих пісень, рок, реп та бітбокс. Місцеві музиканти, 
а також колеги з Бахмута, Краматорська, Києва, Харкова та 
Львова, влаштували концерти в людних місцях прифронто-
вого міста: поблизу місцевих крамниць, у сквері «Театраль-
ний», біля парку культури. Судячи з кількості та реакції ту-
тешніх жителів, імпровізований музичний подарунок їм спо-
добався і запам’ятався. 

«Сьогодні для жителів Костянтинівки була своєрідна терапія 
музикою. Їм цікаво було послухати гурти зі свого міста та з інших 
населених пунктів, а ще просто поспілкуватися під час вуличних 
концертів. Ми звикли, що виступи музикантів здебільшого вла-
штовують до свят. Проте можна не чекати особливого святково-
го дня, а зробити його самим», — переконана координатор віль-
ного простору D.R.U.Z.I Наталка Сосницька. 

Після прем’єри Дня музики в Костянтинівці у серпні такі самі 
імпровізовані виступи музичних гуртів відбудуться ще у Крама-
торську та Покровську Донецької області. 

Михайло Романчук — 
золота рибка чемпіонату Європи

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕМОГА. Рівнянин Ми-
хайло Романчук, який що-
йно відзначив 22-й день на-
родження, виборов «золото» 
на дистанції 800 метрів віль-
ним стилем на першому в іс-
торії об’єднаному чемпіонаті 
Європи з літніх олімпійських 
видів спорту. Він проходить 
у британському місті Глазго. 

На початку дистанції Ми-
хайло відставав від лідерів, 
проте ближче до середини 
вирвався вперед, а напри-
кінці на кілька метрів випе-
редив суперників і приплив 
за 7:42.96. Друге місце здо-
був італієць Грегоріо Палтрі-

ньєрі, третє — німець Флорі-
ан Веллброк.

Це вже друге Михайло-
ве «золото» на цьогорічно-
му чемпіонаті, який відбува-
ється із 2 по 12 серпня. Ми-
нулого тижня плавець здо-
був європейську першість 
на дистанції 400 метрів віль-
ним стилем. А потому — ще 
й «срібло» на дистанції 1500 
метрів. І в обох запливах 
Михайло встановив націо-
нальні рекорди України.

Михайло Романчук — 
учень Рівненської обласної 
школи вищої спортивної май-
стерності й найбільш титуло-
ваний рівненський спортс-
мен. Його тренер — рівнянин 
Петро Нагорний.

Спортсменам-екстремалам 
приготували подарунок

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. У селі Гора 
Щербанівської ОТГ і в Реше-
тилівці на умовах співфінан-
сування з обласного бюдже-
ту спорудять треки для за-

нять екстремальними вида-
ми спорту. Під них уже відве-
ли певну територію, рельєф 
якої цілком дає змогу це зро-
бити. Нові треки використову-
ватимуть для занять мотокро-
сом, там їздитимуть на багі, 
спортивних автомобілях. Про-

водитимуть кубки України та 
змагання для кантрі-кросу та 
джип-спринту. Базу для тре-
нувань екстремалів створять 
разом із федерацією автомо-
більного спорту Полтавщини. 

Реалізація такого проек-
ту — нагальна потреба. Адже 

на цьогорічному чемпіонаті 
України з кантрі-кросу, який 
пройшов у Дніпрі й Харко-
ві, змагалися 15 спортсменів 
з Полтавщини. Це половина 
всіх учасників. А відповідної 
бази для їхніх тренувань в об-
ласті немає.

Музей з левами — на реставрації
Лариса ВЕЛИЧКО 

для «Урядового кур’єра»

ОНОВЛЕННЯ. У Націо-
нальному художньому му-
зеї України триває довгоочі-
куваний ремонт. З кінця ХІХ 
століття музей реконструю-

вали тільки раз — із 1967-го 
по 1972 рік, але ніколи не 
реставрували. Цього літа йо-
го ненадовго зачинили, щоб 
істотно оновити. Ззовні ре-
тельно відремонтують дах. 
А всередині приміщення від-
реставрують мармурові схо-

ди і підлогу. Завдяки допо-
мозі меценатів — Левів му-
зею та чинній краудфандин-
говій програмі буде перео-
снащено зону гостинності, 
встановлено нову стійку ад-
міністратора, каси та меблі 
для музейного кафе і крам-

нички. Встановлять вже від-
реставровані вхідні двері 
приміщення, які оновлений 
музей відчинить перед від-
відувачами восени.

Загалом реставрація роз-
рахована на три роки, її про-
водитимуть у три етапи.


