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Наслідки Чорнобильської 
катастрофи долатиме  
ще не одне покоління

Нагорода  
від Ради Європи  
поїде в Україну

ВИЗНАННЯ. Івано-Франківськ виграв Приз Європи-2018 — від-
знаку, яку щорічно вручає ПАРЄ. Її присуджують місту, яке найак-
тивніше поширює ідеали та цінності Європи й співпрацює з євро-
пейськими містами та інституціями. Івано-Франківськ підтримує 
партнерство з 24 європейськими містами, а тамтешні університе-
ти тісно співпрацюють із багатьма іншими навчальними заклада-
ми Європи, йдеться у повідомленні прес-служби ПАРЄ. До того ж 
щорічно в місті відбувається чимало заходів з нагоди Дня Європи.

Суперниками Івано-Франківська на фінальній стадії конкурсу бу-
ли німецькі міста Бамберг і Мюнстер, італійська Червія, французь-
ке Іссі-ле-Муліно та польський Сопот.

Приз Європи засновано ПАРЄ в 1955 році. Він вважається най-
вищою відзнакою цієї організації, яку присуджують окремим міс-
там. Приз складається з пам’ятної статуетки, медалі, диплома та 
стипендії для організації ознайомлювальної поїздки до Європи для 
молодих представників міста-переможця. Івано-Франківськ — не 
перше українське місто, яке здобуло Приз Європи. У 2010-му цю 
відзнаку отримав Харків.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯН: 

114 млн грн
прибутку отримала торік Укрзалізниця, 

вийшовши в «плюс» уперше з 2013 року  

«Сьогодні  
ми говоримо про те, 

що два процеси — 
відновлення доріг  

і підвищення їх безпеки 
— мають відбуватися 

паралельно».

МВС готується до Ліги чемпіонів  
ПОСИЛЕНИЙ РЕЖИМ. Для 

безпеки фіналу Ліги чемпіонів 
УЄФА при МВС створюють ко-
ординаційний штаб, адже на 
проведення двох відповідаль-
них і вирішальних ігор євро-
пейського футбольного сезону 
прибудуть десятки тисяч уболі-
вальників зі Старого Світу. 

«Наприкінці травня Україна 
прийматиме один із наймасш-
табніших міжнародних заходів 
цього року — фінал Ліги чем-
піонів УЄФА. Ці матчі столиця 
зустрічатиме 24 травня на ста-
діоні «Динамо» ім. Лобанов-
ського — фінал Ліги чемпіонів 
серед жінок, та 26 травня на 
НСК «Олімпійський» — фінал 
Ліги чемпіонів. При цьому саме 
останній потребуватиме най-
посиленішої уваги правоохо-
ронних органів, адже очікуєть-
ся прибуття  тисяч уболіваль-
ників», — поставив завдання 
перед особовим складом пра-
воохоронців перший заступник 

міністра внутрішніх справ Сер-
гій Яровий.

Він зазначив, що для гаран-
тування публічної безпеки під 
час масових заходів буде за-
лучено працівників усіх ор-
ганів системи МВС. «У поси-
лений режим несення служ-
би буде переведено підрозді-
ли Нац поліції, зокрема Інтерпо-
лу, Націо нальної гвардії, Держ-
служби з надзвичайних ситу-
ацій, Держприкордонслужби, 
Державної міграційної служби. 

Їхні основні завдання — забез-
печення правопорядку в місцях 
перетину кордону й на осно-
вних локаціях Ліги чемпіонів. 
Саме задля узгодженості дій 
усіх підрозділів і організовано 
роботу координаційного шта-
бу», — додав Сергій Яровий.

Перед футбольними мат-
чами абсолютно всі підрозді-
ли, залучені до організації без-
пеки, пройдуть спеціальні та  
командно-штабні навчання, по-
відомляє прес-служба МВС.

Два місяці експорту  
дають відчутний приріст

СТАТИСТИКА. Експорт то-
варів у січні — лютому 2018 ро-
ку зріс, порівняно з аналогічним 
періодом 2017 року, на 17,9% 
(або на 1,1 млрд доларів) і ста-
новив 7,4 млрд доларів.

Традиційно основними гру-
пами товарів нашого експор-
ту стали: продукція АПК та хар-
чової промисловості — 37,6%, 
металургійного комплексу — 
26,8%, машинобудування — 
11,4%, мінеральні продукти — 
9%, хімічна промисловість — 
5,1%, деревинна та паперова 
маса — 4,2%, різні промислові 
товари — 3,2%, продукція лег-
кої промисловості — 2,7%.

Зростання обсягів експор-
ту відбулося за всіма основни-
ми групами товарів порівняно з 
аналогічним торішнім періодом. 
Так, експорт продукції АПК та 
харчової промисловості зріс 

на 3,4%, металургійного комп-
лексу — на 28,2%, машинобу-
дування — 27,9%, мінеральних 
продуктів — 15%, хімічної про-
мисловості — 35,3%, деревин-
ної та паперової маси — 49,6%, 
різних промислових товарів — 
53,9%, продукції легкої промис-
ловості — 24,5%.

Серед основних торговель-
них партнерів України в експор-
ті товарів у січні — лютому 2018 
року були країни ЄС — 45,1% 
загального обсягу експорту, 
РФ — 7,3%, Туреччина — 6,6%, 
Індія — 5,2%, Єгипет — 4,5%, 
Білорусь — 2,8%, повідомляє 
прес-служба Мінекономрозвит-
ку. А зернових культур від по-
чатку цього маркетингового ро-
ку експортовано понад 34 млн 
тонн. Йдеться про 15,1 млн тонн 
пшениці (зокрема продовольчої 
— майже 8,7 млн тонн, фураж-

ної — понад 6,4 млн тонн), яч-
меню — понад 4 млн тонн, ку-
курудзи — понад 14 млн тонн.

За інформацією Держпрод-
споживслужби, впродовж ана-
логічного періоду минулого 
маркетингового року експорто-
вано майже 36,9 млн тонн зер-
нових, зокрема 15,6 млн тонн 
пшениці (на продовольчу при-
пало 10 млн тонн, а на фураж-
ну — понад 5,5 млн тонн), ячме-
ню — 5,1 млн тонн, кукурудзи 
— 15,7 млн тонн).

У межах поточного марке-
тингового року експортова-
но понад 4,6 млн тонн олійних 
культур, зокрема ріпаку — 2,1 
млн тонн, сої — понад 2,5 млн 
тонн. А рік тому експорт олій-
них становив майже 3,9 млн 
тонн (зокрема ріпаку — понад 
1 млн тонн, сої — майже 2,7 
млн тонн).

БОЛЮЧА ТЕМА. За 32 роки після аварії на ЧАЕС  
ми лише завершуємо створення умов для практичного 
розв’язання найскладніших проблем 10-кілометрової зони
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Міністр інфраструктури про ухвалену урядом  
Державну програму підвищення безпеки 
дорожнього руху на період до 2020 року 2
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 
09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв. — 3 травня 2018 р., 4 травня 2018 р. у кримінальному провадженні по об-
винуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1  
ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, суддя Дев’ятко В. В.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умо-

ви неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача  передба-

чені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК Украї-
ни, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного по-
зивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, переклада-
ча, представника уповноваженого органу з питань пробації і експерта — статтею 327 КПК України.

Додатково суд, згідно з частиною 3 статті 324 Кримінального процесуального кодексу України, пропонує 
обвинуваченому у разі, якщо подальша участь у судовому провадженні захисників адвокатського об’єднання 
«АВЕР ЛЄКС» неможлива, обрати собі іншого захисника. Якщо в кримінальному провадженні, де участь за-
хисника обов’язкова, прибуття в судове засідання захисника, обраного обвинуваченим, протягом трьох днів 
неможливе, суд може відкласти судовий розгляд на необхідний для з’явлення захисника строк або одночасно 
з відкладенням судового розгляду залучити захисника для здійснення захисту за призначенням.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваній Мякоті Наталі Борисівні, 10.02.1973 р.н., зареє-
строваній за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Го-
голівська, буд. 25,  на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни необхідно з’явитися на 10.00 30 квітня 2018 року до каб.  
№ 308 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Марі-
уполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях до слідчого Челах Ю. О., за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена,  буд. 33, для озна-
йомлення із матеріалами кримінального провадження, вручен-
ня Вам обвинувального акта та реєстру матеріалів у криміналь-
ному провадженні  № 22014050000000239, за ч. 1 ст. 263, ч. 1  
ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 КПК України при здій-
сненні спеціального досудового розслідування. У разі непри-
буття на виклик або ухилення від явки на виклик настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК України із можливістю застосу-
вання приводу та здійснення подальшого спеціального судово-
го провадження.

Втрачений сертифікат 
аудитора № 002514, виданий 11 липня 1995 року 

на ім’я Головата Марія Дмитрівна, 
вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 
на судно «Крим», з бортовим номером КИВ-3635-к 

на ім’я Зендер Григорій Михайлович 
вважати недійсним.

Нотаріус Брандіс А. Б. запрошує всіх спадкоємців померлої – 

Соколової Ніни Миколаївни, 24 грудня 1955 року 

народження, яка померла 1 березня 2018 року, звернутися 

до нотаріальної контори за адресою: 

65039, м. Одеса, проспект  Гагаріна, 23,  

к. 51, тел. 776-02-76; 35-73-40, електронна пошта – 

sedom1@ukr.net, для оформлення спадщини.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 

за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-

ги, 34, викликає Приня Віталія Михайловича як обвинуваченого 

в судове засідання по кримінальній справі № 426/11950/16-к за 

обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно 

Приня Віталія Михайловича за ч. 2 ст. 110 КК України, що відбу-

деться 4 травня 2018 року об 11.00 год.

Суддя О. М. Попова

Кремінський районний суд Луганської області, розташований 

за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, ви-

кликає Чуба Сергія Михайловича як обвинуваченого в судове 

засідання в кримінальному провадженні №420/963/17, прова-

дження №1-кп/414/27/2018 стосовно Чуба Сергія Михайловича, 

обвинуваченого за ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 4 трав-

ня 2018 року о 9 годині 30 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

1. Фінансовий звіт про доходи та витрати ППУ за 2017 р.

№ п\п Найменування Сума тис. гривень
1. Доходи

Надходження всього 
В т.ч. добровільні пожертви

128,8 
113,7

2. Видатки
Витрати всього

128,8 
128,8

2. Фінансовий звіт про майно
На балансі ППУ числиться комп’ютер 1 шт. х 5000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

(код ЄДРПОУ 30640200, місцезнаходження: 
41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Парківська, 18)              

повідомляє про проведення загальних зборів засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», які відбудуться 
«28» травня 2018 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. 
Парківська, 18 (кімната №1). Реєстрація засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» для їх участі у зборах 
відбудеться «28» травня 2018 року з 08 години 00 хвилин до 08 години 50 хвилин за місцем 
проведення загальних зборів. Право на участь в загальних зборах засновників (учасників) ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗА-
ВОД» мають всі учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ 
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» або їх представники. Для реєстрації засновникам (учасникам) 
необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам засновників (учасників) до-
датково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), 
оформлену відповідно до вимог законодавства України. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) Загальних зборів  
засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕ-
МОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

3. Про виключення із складу засновників (учасників)  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» Дубровського Василя Васи-
льовича.

4. Про виключення із складу засновників (учасників)  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» Жук Миколи Івановича. 

5. Про виплату частки статутного капіталу Дубровському Василю Васильовичу.
6. Про виплату частки статутного капіталу Жук Миколі Івановичу.
7. Про перерозподіл статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».
8. Про затвердження нової редакції статуту  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».
9. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» від імені його засно-
вників (учасників).

10. Визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації змін до відомостей про ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД», в тому числі  його установчих документів.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, що стосуються питань порядку 
денного загальних зборів засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» – Бойко Євгеній Іванович. Довідки 
за телефоном: (05447) 6-61-75.

Директор ТОВ «КРМЗ» Бойко Є. І.

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ФЕРМЕР-
СЬКИХ ГОСПОДАРСТВ (Укрдержфонд) повідомляє про про-
ведення конкурсу на отримання фінансової підтримки на по-
воротній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

До участі в конкурсі допускаються всі фермерські господар-
ства, крім тих, які мають заборгованість перед Укрдержфон-
дом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкру-
тами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які пере-
бувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти неза-
конного одержання та/або нецільового використання бюджет-
них коштів.

Переможці конкурсу отримують фінансову підтримку на по-
воротній основі у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, із 
забезпеченням зобов’язання щодо повернення бюджетних ко-
штів на строк до 5 років. Загальна сума коштів, що будуть роз-
поділені, становить 43,1 млн. гривень.

Конкурс проводиться в два етапи: 
1. Прийом заявок та документів для участі в конкурсі, визна-

чення переліку фермерських господарств, що претендують на 
одержання фінансової підтримки — проводиться регіональни-
ми комісіями Фонду (за адресами регіональних відділень Укр-
держфонду).

2. Конкурсний відбір та формування реєстру фермерських 
господарств, що отримали право на одержання фінансової під-
тримки — проводиться конкурсною комісією з питань надан-
ня фінансової підтримки (Укрдержфонд, м. Київ, вул. Б. Грін-
ченка, 1).

Заявки та документи для участі в конкурсі подаються  з 
27.04.2018 р. по 27.05.2018 р. до регіональних комісій  керівни-
ком фермерського господарства особисто або уповноваженою 
особою, а також надсилаються рекомендованими листами на 
адреси регіональних відділень Укрдержфонду. Заявки, що на-
дійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі, пе-
редбачений п. 8 постанови Кабінету Міністрів України № 1102 
від 25 серпня 2008 р. (зі змінами). Також з ним можна ознайо-
митися на офіційному сайті Укрдержфонду (www.udf.gov.ua) 
у розділі «Перелік документів для участі в конкурсі», на офі-
ційних сторінках регіональних відділень Укрдержфонду в со-
ціальній мережі Facebook  або отримати особисто в регіональ-
них відділеннях.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На посади:
- державного тренера штатної команди національної збірної  

команди України з бадмінтону;
- державного тренера штатної команди національної збірної  

команди України з біатлону;
- державного тренера штатної команди національної збірної  

команди України з хокею з шайбою;
- державного тренера штатної команди національної збірної  

команди України з веслування академічного;
- головного тренера штатної команди національної збірної  

команди України з гандболу (чоловіки);
- головного тренера штатної команди національної збірної  

команди України з бадмінтону (чоловіки);
- головного тренера штатної команди національної збірної  

команди України з баскетболу (чоловіки);
- головного тренера штатної команди національної збірної  

команди України з баскетболу (жінки);
- головного тренера штатної команди національної збірної  

команди України з хокею на траві (жінки);
- головного тренера штатної команди національної збірної  

команди України з фристайлу;
- головного тренера штатної команди національної збірної  

команди України з хокею з шайбою.
Загальні вимоги для конкурсантів на посаду державного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра 

або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня у сфері фізич-

ної культури і спорту не менше 5 років.
Загальні вимоги для конкурсантів на посаду головного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра 

або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи на тренерських посадах з виду спорту не менше 

5 років.
Документи для участі в конкурсі, а також Програма розвитку від-

повідного виду спорту в Україні (для претендентів на посаду дер-
жавного тренера), Програма підготовки національної збірної коман-
ди України з виду спорту до Олімпійських ігор, План підготовки на-
ціональної збірної команди України з виду спорту до Олімпійських 
ігор, чемпіонатів світу та Європи (для претендентів на посаду голов-
ного тренера) приймаються протягом 30 календарних днів з дня йо-
го оголошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, каб.611. 

Телефон для довідок: 287-35-76.

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

ті знаходиться кримінальне провадження № 417/4335/17 стосов-
но Мільчакова Олексія Юрійовича, 30.04.1991 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 5  
ст. 27, ч. 3 ст. 110 (в 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 України. Обвину-
вачений Мільчаков О. Ю. зареєстрований та проживає за адресою: 
вул. Галерна, буд. 53а, кв. 30, м. Санкт-Петербург Ленінградської об-
ласті Російської Федерації.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський район-
ний суд Луганської області викликає Мільчакова Олексія Юрійовича 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться 4 травня 2018 року об 
11 годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського районного 
суду Луганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марків-
ка Марківського району Луганської області, 92400.

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

Старобільський районний суд Луганської області викликає як об-
винуваченого Андрєєнка Анатолія Олександровича, 01.05.1962 року 
народження, уродженця м. Антрацит Луганської області, громадяни-
на України, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Ан-
трацит, вул. Ленінградська, буд. 24, за обвинуваченням у скоєнні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 
10 годині 30 хвилин 3 травня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Старо-
більського районного суду Луганської області за адресою: м. Ста-
робільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А (головуючий суддя  
Колядов В. Ю.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікуван-
ня повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-
ласті від 18 квітня 2018 року прийнято до провадження об-
винувальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру 
досудових розслідувань за № 22017130000000160 відносно 
Захарової Людмили Миколаївни у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Захарова Людми-
ла Миколаївна в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 5 травня 2018 року о 13 годині 30 хвилин в приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачена вважа-
ється повідомленою про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

Шановний  

Літвяков Олександре Сергійовичу!

Ви запрошуєтесь на засідання комісії 

з питань захисту прав дитини, яке відбу-

деться 16 травня 2018 р. о 13.00 год. за 

адресою: Київська область, м. Бровари, 

вул. Гагаріна, 18, 3-й поверх, малий зал, 

з питання надання висновку до суду щодо 

доцільності позбавлення вас батьківських 

прав по відношенню до малолітніх дітей 

— Літвякова Іллі, 2005 р.н., та Літвякова 

Свято слава, 2011 p.н.

Старобільський районний суд Луганської області викликає як обвинуваченого Шмаргуна Павла Вікто-
ровича, 16.05.1959 року народження, уродженця Російської Федерації, громадянина України, зареєстро-
ваного за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Миру, буд. 5, кв. 7, за обвинуваченням у скоєн-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 8 травня 2018 року.

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

ської області за адресою: м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А (головуючий суддя  
Колядов В. Ю.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Головні Олексія Юрійовича у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Головня О. Ю., 18.01.1987 року 
народження (зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова, 21) викликається на 11.05.2018 року 
об 11.00 год. до суду, каб. № 10, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинувачено-
го (in absentia), який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної від-
повідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний  
розшук.

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

Втрачений дублікат свідоцтва 
про право на спадщину, виданий 

згідно з розпорядженням  
Шевченківської районної  

державної адміністрації № 30721 
від 22.02.2002 р. та зареєстрова-
ний в Бюро 14.03.2002 р. на ім’я 

Оніщенко Віри Федотівни,  
вважати недійсним.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +6  +11 +12  +17
Житомирська +5  +10 +13  +18
Чернігівська +5  +10 +10  +15
Сумська +5  +10 +10  +15
Закарпатська +6  +11 +16  +21
Рівненська +5  +10 +14  +19
Львівська +5  +10 +15  +20
Івано-Франківська +5  +10 +15  +20
Волинська +5  +10 +14  +19
Хмельницька +5  +10 +15  +20
Чернівецька +5  +10 +15  +20
Тернопільська +5  +10 +15  +20
Вінницька +6  +11 +14  +19

Oбласть Нiч День

Черкаська +7  +12 +12  +17
Кіровоградська +8  +13 +17  +22
Полтавська +7  +12 +12  +17
Дніпропетровська +8  +13 +19  +24
Одеська +10  +15 +19  +24
Миколаївська +9  +14 +19  +24
Херсонська +9  +14 +22  +27
Запорізька +9  +14 +22  +27
Харківська +7  +12 +17  +22
Донецька +9  +14 +22  +27
Луганська +6  +11 +22  +27
Крим +10  +15 +23  +28
Київ +8  +10 +14  +16

Укргiдрометцентр

27 КВІТНЯ — ДЕНЬ ДИЗАЙНЕРА УКРАЇНИ

Українці 
завойовують Європу

Микола ПЕТРУШЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО. Є в нас досягнення, на які рівня-
ється Європа. Про це на Міжнародній науково-практичній 
конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну» за-
явила засновник та голова оргкомітету Ukrainian Fashion 
Week Ірина Данилевська: «Українських дизайнерів поважає, 
у них вчиться і водночас боїться стара Європа, бо Україна 
пропонує незаангажований погляд на моду. Ми стали ліде-
рами в Європі».

Чи не тому в конференції, яка проходила в Київському 
національному університеті технологій та дизайну, взяли 
участь майже п’ятдесят представників університетів, твор-
чих спілок, бізнесу з двадцяти країн світу. Звичайно, всіх ці-
кавив досвід навчального закладу, який, за оцінками міжна-
родних експертів, входить до сотні кращих дизайнерських 
шкіл світу. 

Ректор університету академік НАПН України Іван Грищен-
ко наголосив, що успіху досягнуто завдяки орієнтованому 
на практику навчанню. Віце-президент Національної акаде-
мії мистецтв України Микола Яковлєв зауважив, що головне 
завдання дня — популяризація і виховання суспільства в су-
часних традиціях. Цим мають займатись численні кафедри 
дизайну, які є в університетах країни. І КНУТД вчить регіо-
нальні кадри. 

Учасники конференції наголошували, що під час підготов-
ки дизайнерів їм треба викладати, крім усього, ще й хімію та 
фізику, технологію. І велика перевага КНУТД у тому, що тут 
вміло поєднують і технологію, і дизайн. Про високий рівень 
навчання говорили роботодавці. Зокрема директор компа-
нії «Рекламний текстиль» Леся Малюта зауважила, що на 
підприємстві 40 відсотків працівників — випускники КНУТД. 
«Ми задоволені їхньою підготовкою, — сказала вона. — А 
коли виникла потреба в розробленні нового товару, оголо-
сили конкурс серед студентів КНУТД. Надійшли унікальні 
високопрофесійні роботи». 

Як напуття в дорогу, віру в те, що молодь розвиватиме 
традиції, Леся Малюта вручила переможцям конкурсу від-
знаки. Але чи не найбільшою нагородою було привселюдне 
запрошення їх на роботу. 
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На яскравому сонці
ЕКСПОЗИЦІЯ. У Національному художньому музеї надихають 
морські пейзажі Юрія Єгорова

Лариса КОНАРЕВА, 
«Урядовий кур’єр»

Напередодні літнього 
сезону не виїжджа-

ючи з Києва можна відві-
дати Одесу, завітавши до 
Національного художньо-
го музею. Тут у трьох за-
лах, де розміщена вистав-
ка картин одеського ху-
дожника Юрія Єгорова, ви 
опинитеся на морському 
узбережжі, відчуєте літ-
ню спеку і подих гарячо-
го каміння. Не тільки по-
чуєте шелест теплих мор-
ських хвиль, а й занури-
теся в його море — велич-
не, з фірмовим круглим 
небокраєм. Будете заслі-
плені яскравим сонцем, 
що відблискує від води в 
полудень і розпалює по-
маранчеве вогнище вве-
чері. Одеса оточить 
вас засмаглими жі-
ночими тілами: енер-
гійними, готовими до 
морських мандрів, 
і стомленими, роз-
слабленими спекою 
й метушнею курор-
ту. Юрій Єгоров з та-
кою любов’ю передає 
колорит південно-
го міста і його побуту, 
пов’язаний із морем, 
що відчуваєш дух 
«перлини біля моря». 

Для покоління одесь-
ких художників-нон-
конформістів Юрій 
Єгоров (1926—2008) 
був учителем, хоч і ви-
кладав в Одеському 
художньому учили-
щі ім. М.Б. Грекова ли-
ше кілька років напри-
кінці 1950-х. У нього 
вчилися незалежності, 
сміливості бути собою в 
мистецтві, до нього прихо-
дили по допомогу і розра-
ду. Понад півстоліття він 

залишався беззапереч-
ним гуру і вдихнув життя 
у термін «Одеська школ а», 

в якому поєдналися 
традиції південнорусько-
го малярства і модернізму. 
Учень одного із вцілілих 

після радянських репре-
сій одеських парижан Те-
офіла Фраєрмана, Єгоров 
невдовзі і сам став орієн-
тиром для колег та послі-
довників, еталоном май-
стерності.

Юрій Єгоров вчився в 
Ленінградському держав-
ному інституті живопису, 
скульптури та архітекту-
ри ім. І. Рєпіна, потім у Ви-
щому художньо-промис-
ловому училищі ім. В. Му-
хіної. У 1955-му повер-
нувся до Одеси і більше 
ніколи не залишав міс-
то надовго. Він був радян-
ським художником і вико-
нував замовлення як член 
Спілки художників, але 
поступово південні, мор-
ські пейзажі, портрети й 
метафізичні натюрморти 

витіснили радянську 
тематику і надов-
го стали для худож-
ника основними жан-
рами. Єгоров зобра-
жав предмети відсто-
ронено, узагальнено, 
відтинав другорядне, 
досягаючи монумен-
тальності й виходячи 
на рівень знаку.

Ім’я Юрія Єгорова 
згадується мимохідь. 
Однак масштаб його 
особистості, значний 
творчий доробок, 
вплив на одеських 
художників свідчить 
про нього як про од-
ну з ключових фігур 
українського мисте-
цтва другої полови-
ни ХХ століття. 

У музеї експону-
ють живописні робо-
ти Юрія Єгорова кін-
ця 1950-х — середи-

ни 2000-х років, малюнки, 
ескізи, гіпсові моделі, го-
белен. Виставка триває з 
20 квітня до 27 травня.

Уже не змерзне 
у пса хвіст 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ЧОТИРИЛАПІ ДРУЗІ. У Бах-
муті на Донеччині відбувся кон-
курс «Хвостата хата», під час 
якого студенти місцевих вищих 
навчальних закладів змагали-
ся у вправності майструвати 
помешкання для псів, які зали-
шилися без господарів, отже й 
без даху над головами і хвос-
тами. Організатори чергового 
намагання виховати в підрос-
таючого покоління співчуття та 
гуманне ставлення до братів 
менших — Бахмутське това-
риство захисту тварин «Лада», 
що завдяки перемозі в Моло-
діжному конкурсі ідей виграло 
грант, на кошти якого вдалося 
реалізувати цей проект. Участь 
у ньому взяли вісім студент-
ських команд, які отримали не-

обхідні матеріали для роботи 
та загальний макет, а самі буд-
ки вже робили, використовую-
чи власний креатив. Усі коман-
ди впоралися із завданням на 
відмінно: хатки у них вийшли 
добротні, надійні й затишні. 

Найкращою визнано робо-
ту представників Бахмутсько-
го центру професійно-техніч-
ної освіти, а головними пере-
можцями заходу цілком про-
гнозовано стали хвостаті екс-
перти і новосели нових по-
мешкань, яких на території 
Бахмутського ТЗТ «Лада» зі-
бралося більш як сотня. 

Такий конкурс вітчизня-
ні організації захисту тварин 
проводять в Україні вперше, 
але з огляду на велику кіль-
кість бездоглядних тварин, які 
потребують уваги і притулку, 
не востаннє. 

Морські пейзажі Юрія Єгорова кличуть до Одеси

Бахмутська молодь із задоволенням дбає про тварин і… 
отримує нагороди


