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Учасники аграрного ринку, 
науковці та представники 
урядових структур обговорили 
логістичні проблеми 
з вивезенням сільгосппродукції

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Державної 
соціальної програми забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків на період до 2021 року»
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Прем’єр-міністр про рішення РНБО 
щодо продовження попередніх і запровадження 
нових антиросійських санкцій 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

56 млн м3

природного газу щодоби з 1 травня 
закачують до українських підземних 

сховищ. Це вдвічі перевищує показники 
останнього тижня квітня 

«У нас є 
повне розуміння того, що 
країна-агресор має нести 

відповідальність і платити 
високу ціну за те, що вона 

зробила на території 
нашої держави».
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Безпека України надважлива для США
СПІВПРАЦЯ. Аналіз ситуації, аргументація рішень і особливо їх реалізація 
неодмінно матимуть успіх в очах співгромадян і світової спільноти 

Михайло ЮРЧЕНКО 
для «Урядового кур’єра» 

Безпекова ситуація на Дон-
басі й необхідні першочер-

гові кроки заради досягнення 
прогресу в мирному врегулю-
ванні стали основною темою ві-

зиту в Україну помічника дер-
жавного секретаря США з пи-
тань Європи та Євразії Весса 
Мітчелла. Під час його зустрі-
чі з Президентом Петром Поро-
шенком скоординовано підходи 
до реалізації ініціативи з роз-
міщення миротворчої місії ООН 

на Донбасі, включно з неконтро-
льованою ділянкою українсько-
російського кордону, а також 
домовлено про спільні кроки з 
протидії будівництву проекту 
«Північний потік-2».

Президент закликав аме-
риканську сторону активні-

ше долучатися до пробле-
ми звільнення українських 
політв’язнів, утримуваних у 
російських тюрмах, і україн-
ських заручників, повідомляє 
департамент прес-служби АП.

Петро Порошенко подяку-
вав адміністрації Білого Дому 

за тверду й рішучу підтримку 
у боротьбі з російською агресі-
єю, підкресливши важливість 
надання Україні військової до-
помоги, зокрема су-
часних протиракетних 
комплексів та іншого 
оборонного озброєння. 3

Держава 
не платитиме за тих, 
хто приховує статки

ВАРТО ЗНАТИ! Кому обов’язково слід надати оновлені відомості 
для перепризначення субсидії, «Урядовому кур’єру» розповіли 
фахівці Мінсоцполітики

Попит пояснюють 
відшкодуванням 

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ. Популярність «теплих» кредитів на-
бирає обертів. За тиждень 23—27 квітня програмою з утеплен-
ня житла скористалися близько 1600 родин на суму майже 81 
мільйон гривень. Сюди входять 1433 кредити на 50 мільйонів 
гривень на утеплення індивідуального житла, 136 кредитів на 
32 мільйони на енергоефективні заходи у багатоповерхівках 
(майже втричі більше порівняно з попереднім тижнем); 27 кре-
дитів обсягом 750 тисяч гривень на твердопаливні котли.

Статистика відображає затребуваність громадян у державній 
підтримці, повідомляє прес-служба Держенергоефективності. 
Попит пояснюється унікальною можливістю отримати чимале 
відшкодування витрат. Наприклад, ОСББ можуть одержати з 
державного бюджету компенсацію 40—70% суми кредиту, а з 
місцевого — частину річних чи суми «теплого» кредиту.

«Закликаю мешканців багатоповерхівок аналізувати потре-
би модернізації будинків, об’єднуватися в ОСББ й користува-
тися можливістю отримати співфінансування енергоефектив-
них заходів», — наголошує очільник відомства Сергій Савчук.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 

07.05.2018 року о 12:00 год. у приміщенні Вінницького місь-
кого суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Гру-
шевського, 17, у залі судових засідань № 10 відбудеться під-
готовче судове засідання по кримінальному провадженню  
№ 42016020420000078 за обвинуваченням Брекуна Романа Ми-
хайловича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Брекун Ро-
ман Михайлович, 06.02.1977 р.н., який зареєстрований та про-
живає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 5 авіамістечко, буд. 
14а, кв. 15.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головую-
чого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., Бар’яка А. С.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Разуваєв Едуард Миколайович, 28.05.1972 р.н., 
зареєстрований за адресою: Донецька область, місто Костян-
тинівка, вулиця 6 вересня, будинок 55, квартира 51, на підста-
ві ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися  8, 
9 та 10 травня 2018 року, у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 
00 хв. до каб. № 6 3-го відділення (з дислокацією в м. Крама-
торськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Ма-
ріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луган-
ській областях, до слідчого Баралея О. І., за адресою: Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-А, для 
проведення слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у кри-
мінальному провадженні № 2201805000000052 від 28.03.2018 
року, за підозрою Вас у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України. 

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Пирогову Майю Юріївну, 20 травня 1965 року на-
родження, зареєстровану в місті Донецьк, вулиця Сен-
тябрська, будинок 1, останнє відоме фактичне місцез-
находження: м. Донецьк, вулиця Сентябрська, буди-
нок 1, як обвинувачену в кримінальному провадженні  
№ 22017260000000001 від 06.01.2017 р. за ст. 258-3  
ч. 1 КК України.

Судове підготовче засідання відбудеться 10 травня 
2018 року о 09.00 годині за адресою: 58001, м. Чернівці, 
вулиця Кафедральна, 4, кабінет №11.

З моменту опублікування повістки про виклик обви-
нуваченої Пирогової Майї Юріївни у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження 
остання вважається належним чином ознайомленою з 
її змістом.

Суддя Слободян Г. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Шапортову Станіславу Во-

лодимировичу, 16.02.1967 р.н., зареєстро-
ваному за адресою: Автономна Республіка 
Крим, м. Ялта, вул. Щорса, буд. 20, кв. 2, на 
підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитись 11.05.2018 до слідчого в 
особливо важливих справах військової про-
куратури Центрального регіону України Єг-
жова Р. Д. за адресою: м. Київ, вул. Петра 
Болбочана, буд. 8, для вручення повідомлен-
ня про підозру, а також для участі в проведен-
ні слідчих та процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні №42015060360000293 від 
21.07.2015 за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 квітня 2018 р. № 269-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
вакантної посади Голови Державної інспекції 

енергетичного нагляду
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»  

оголосити конкурс на зайняття вакантної посади Голови Державної інспекції енер-
гетичного нагляду з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 25 квітня 2018 р. № 269-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 
Голови Державної інспекції енергетичного нагляду

Загальні умови
1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень керівника державної служби Держенергонагляду;
2) реалізація державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях елек-

троенергетики та теплопостачання; 
3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці: 
1) посадовий оклад — 18 000 гривень; 
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабіне-

ту Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників 
державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України 
«Про державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та 
надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про 
застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду – 
призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено зако-
ном, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого пере-
ведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на 
рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів що-

до зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Поряд-
ку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний ві-
сник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2017 р., № 71, ст. 2163), до якої додається 
резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосуван-
ня за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайнят-
тя посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має ін-
валідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовують-
ся заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України 
«Про очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднен-
ня відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки 
встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
7) заповнена особова картка встановленого зразка;
8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або міс-

цевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого при-
мірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства 
з питань запобігання корупції);

9) документи приймаються до 18 години 16 травня 2018 року.
5. Місце, час та дата початку проведення конкурсу – м. Київ, вул. Прорізна, 15, 

10 година, 22 травня 2018 року.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, – Веліє-
ва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта – вища, ступінь вищої освіти — магістр
2. Досвід роботи – загальний стаж роботи — не менше  

семи років;
– досвід роботи на посадах державної служби 
категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче 
керівників структурних підрозділів в органах 
місцевого самоврядування чи досвід роботи 
на керівних посадах у сфері нагляду (контро-
лю) у галузях електроенергетики та теплопос-
тачання — не менше трьох років

3. Володіння  
державною  
мовою

– вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Наявність лідерських на-
вичок

– встановлення цілей, пріоритетів  
та орієнтирів;
– стратегічне планування;
– вміння працювати з великим обсягом  
інформації та здатність виконувати одночасно 
декілька завдань;
– ведення ділових переговорів;
– досягнення кінцевих результатів

2. Вміння приймати  
ефективні рішення

– аналіз державної політики;
– наявність необхідних знань для ефективно-
го розподілу та використання ресурсів (у тому 
числі людських, фінансових, матеріальних)  

3. Комунікація та взаємодія – вміння здійснювати ефективну комунікацію 
та проводити публічні виступи;
– співпраця та налагодження партнерської 
взаємодії;
– відкритість

4. Управління змінами – формування плану змін та покращень;
– управління змінами та реакцією на них;
– оцінка ефективності змін

5. Управління організацією та 
персоналом

– організація роботи і контроль;
– управління проектами;
– управління якісним обслуговуванням;
– мотивування;
– управління людськими ресурсами

6. Особистісні компетенції – принциповість, рішучість і вимогливість  
під час прийняття рішень;
– спрямованість на служіння суспільству,  
захист національних інтересів;
– системність;
– інноваційність та неупередженість;
– самоорганізація та саморозвиток;
– вміння працювати в стресових ситуаціях

7. Управління публічними фі-
нансами

– знання основ бюджетного законодавства;
– знання системи державного контролю у 
сфері публічних фінансів 

8. Робота з інформацією – знання основ законодавства  
про інформацію;
– вміння працювати в умовах електронного 
урядування

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1. Знання  
законодавства

Знання:
– Конституції України; 
– Закону України «Про державну службу»; 
– Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального зако-
нодавства,  
що пов’язане із завдан-
нями та  
змістом роботи  Голови 
Держенергонагляду

Знання:
– Закону України «Про Кабінет Міністрів Укра-
їни»; 
– Закону України «Про центральні органи ви-
конавчої влади»; 
– Закону України «Про енергозбереження»;
– Закону України «Про альтернативні джере-
ла енергії»; 
– Закону України «Про ринок електричної 
енергії»;
– інших актів законодавства, що регулюють 
діяльність Держенергонагляду

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 від 11 квітня 2018 р. № 232-р 
Київ

Про делегацію Уряду України для участі  
у переговорах щодо внесення змін до Угоди 
між Урядом України та Урядом Республіки 

Грузія про вільну торгівлю
1. Утворити делегацію Уряду України для участі у переговорах щодо внесення 

змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгів-
лю у складі згідно з додатком.

Дозволити главі делегації вносити у разі потреби зміни до її персонального 
складу, а також залучати до роботи в установленому порядку експертів з окре-
мих питань.

2. Затвердити директиви делегації Уряду України для участі у переговорах щодо 
внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про віль-
ну торгівлю, що додаються (для службового користування).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 11 квітня 2018 р. № 232-р

СКЛАД 
делегації Уряду України для участі у переговорах щодо внесення змін  

до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю

МИКОЛЬСЬКА 
Наталія Ярославівна

– заступник Міністра економічного розвитку  
і торгівлі – Торговий представник України, гла-
ва делегації

АНДРІЄВА 
Тамара Володимирівна

– директор департаменту міжнародного  
права Мін’юсту 

ВИДОЙНИК 
Михайло Михайлович

– директор Департаменту з питань міжнародно-
го співробітництва Секретаріату Кабінету Міні-
стрів України

ДАНЧЕНКО 
Аліна Вікторівна

– директор департаменту адміністрування  
митних платежів ДФС

ЛІНІЧЕНКО  
Денис Володимирович 

– заступник директора юридичного департаменту 
Мінекономрозвитку

РОЖКОВ 
Олексій Валерійович

– директор департаменту міжнародного торго-
вельно-економічного співробітництва та євро-
пейської інтеграції Мінекономрозвитку

ШИШКІНА 
Аліна В’ячеславівна

– заступник директора департаменту міжнарод-
ного торговельно-економічного співробітни-
цтва та європейської інтеграції —  
начальник управління багатостороннього  
та двостороннього співробітництва  
Мінекономрозвитку

ШКУРОВ 
Володимир Анатолійович

– заступник директора департаменту — началь-
ник відділу країн Балканського регіону другого 
європейського департаменту МЗС 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати конкурсу
від 03 травня 2018 року

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Управління державної охорони України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037478.
1.3. Місцезнаходження: 01024,  м. Київ, вул. Богомольця, 8. 
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: Будівництво (при-

дбання) житла на умовах пайової участі та на вторинному рин-
ку в місті Києві для військовослужбовців Управління держав-
ної охорони України.

3. Процедура закупівлі: конкурс (згідно з вимогами По-
рядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті України на будівництво (придбання) житла для вій-
ськовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
16.02.2011 № 147).

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про прове-
дення процедури закупівлі, опублікованого в державному 
офіційному виданні з питань державних закупівель: «Урядо-
вий кур’єр» від 06 квітня 2018 року №67(6183).

5. Інформування про процедуру конкурсу
На виконання п. 5 розділу V Конкурсної документації на 

будівництво (придбання) житла на умовах пайової участі та 
на вторинному ринку в місті Києві для військовослужбовців 
Управління державної охорони України конкурсною комісією 
прийнято рішення від 03 травня 2018 року, яким конкурс ви-
знано таким, що не відбувся у зв’язку з тим, що до участі в 
конкурсі було подано менше двох пропозицій. 

Повістка про виклик
Обвинувачені: 1) Собченко Олег Васильович, 23.06.1966 

р.н., зареєстрований за адресою: м. Харків, Садовий проїзд, 
18/2, кв. 102; 2) Михеєнко Сергій Олександрович, 15.03.1976 
р.н., зареєстрований: м. Харків, вул. Рибалка, 47А, кв. 189;  
3) Логінов Дмитро Михайлович, 27.11.1978 р.н., зареєстро-
ваний: м. Харків, пр-т Перемоги, 72Г, кв. 186; 4) Монасти-
рьов Вадим Вікторович, 29.06.1970 р.н., зареєстрований:  
м. Харків, пров. Герасимівський, 32; 5) Монастирьов 
В’ячеслав Вадимович, 10.03.1992 р.н., зареєстрований:  
м. Харків, пров. Герасимівський, 32; 6) Бараненко Андрій Во-
лодимирович, 01.08.1988 р.н., зареєстрований: м. Харків, 
пров. Псарівський, б. 2; 7) Бондаренко Олександр Сергійо-
вич, 05.07.1978 р.н., зареєстрований: м. Харків, вул. Квіткін-
ська, б. 10, кв. 2; 8) Кальоних Василь Петрович, 07.06.1953 
р.н.,  зареєстрований: м. Харків, вул. Працюючих, 14; 9) Ла-
ріков Віктор Олексійович, 08.09.1981 р.н., зареєстрова-
ний: Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Огиївка;  від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитися 10.05.2018 о 17 год. 00 хв. до зали судового засі-
дання №10 Київського районного суду м. Харкова, розташо-
ваного: м. Харків, вул. Валентинівська, 7-б, для участі в під-
готовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні 
№640/5112/18, слідчий суддя Шмадченко С. І.

В провадженні Бердянського міськрайон-
ного суду Запорізької області знаходиться 
обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні відносно Мартиненка В’ячеслава Ві-
талійовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Марти-
ненко В’ячеслав Віталійович, 28.02.1991 року 
народження, у судове засідання, яке призна-
чене на 14 год. 00 хв. 22 травня 2018 року та 
відбудеться в приміщенні Бердянського місь-
крайонного суду за адресою: вул. Консуль-
ська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока С. М.

Ухвалою Бердянського міськрайонного 
суду Запорізької області від 03.03.2018 ро-
ку відкрито провадження по спеціальному 
досудовому розслідуванню за обвинувачен-
ням Варвашені Тетяни Миколаївни у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3 КК України та призначене підго-
товче судове засідання.

До суду як обвинувачена викликається 
Варвашеня Тетяна Миколаївна. Підготовче 
судове засідання відбудеться 22.05.2018 ро-
ку о 13.30 год. у приміщенні суду за адресою: 
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64.

Суддя Богомолова Л. В.

Підготовче судове засідання по криміналь-
ному провадженню відносно Луценка Олек-
сандра Олександровича, обвинуваченого у 
вчиненні кримінальних правопорушень (зло-
чинів), передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, відбудеться о 09.00 год. 21 трав-
ня 2018 року, о 09.00 год. 4 червня 2018 року, 
о 09.00 год. 23 червня 2018 року в приміщенні 
суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, зал 207.

До суду як обвинувачений на 21 травня 
2018 року о 09.00 год., 4 червня 2018 року о 
09.00 год., 23 червня 2018 року о 09.00 год. 
викликається Луценко Олександр Олексан-
дрович. 

Суддя Троценко Т. А.

Київський окружний адміністративний суд 
викликає в судове засідання Громадську ра-
ду доброчесності в судове засідання, що при-
значене на 11 травня 2018 р. об 11 год. 00 хв. у 
справі № 826/10049/17 за позовом Вовка П. В. до 
Громадської ради доброчесності, третя осо-
ба: Вища кваліфікаційна комісія суддів Укра-
їни, про визнання протиправним та скасу-
вання висновку та рішення, яке відбудеться 
за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, 
під’їзд 1, поверх 6.

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

Інформація щодо припинення (завершення ліквідації) ПАТ «ФІНЕКСБАНК»!
До відома всіх зацікавлених осіб!
Процедуру ліквідації ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (код за ЄДРПОУ 20021524, код банку (МФО) 

380311) за рішенням його власників повністю завершено. Інформація про державну реє-
страцію припинення юридичної особи ПАТ «ФІНЕКСБАНК» у результаті ліквідації за рішен-
ням засновників внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань 26.03.2018 року за номером 10731110052005324. 
Національний банк України листом № 27-0006/22995 від 23.04.2018 року повідомив, що 
17.04.2018 року Національним банком України виключено відомості про ПАТ «ФІНЕКС-
БАНК» з Державного реєстру банків у зв’язку з завершенням процедури його ліквідації. 

Відповідно до Протоколу №59 загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНЕКСБАНК» від 22 ве-
ресня 2016 року акціонерами було прийнято рішення ліквідувати Публічне акціонерне това-
риство «ФІНЕКСБАНК». Зазначене рішення про ліквідацію було погоджено Рішенням Прав-
ління Національного банку України від 18 листопада 2016 року № 422-рш «Про надання зго-
ди на ліквідацію та відкликання банківської ліцензії ПАТ«ФІНЕКСБАНК».

Згідно з вимогами чинних законодавчих і нормативно-правових актів ліквідаційною ко-
місією було публічно встановлено двомісячний строк для пред’явлення кредиторами гро-
шових вимог до ПАТ «ФІНЕКСБАНК» шляхом публікації в газеті «Урядовий кур’єр» №223 
від 26.11.2016 року оголошення про ліквідацію ПАТ «ФІНЕКС БАНК» та встановлення стро-
ку заявлення кредиторами своїх вимог до банку. Відповідно, у строк до 26.01.2017 року 
включно (дата граничного строку для пред’явлення кредиторами грошових вимог до ПАТ 
«ФІНЕКСБАНК», публічно встановленого ліквідаційною комісією) всі кредитори Банку мали 
можливість подати ліквідаційній комісії свої вимоги до ПАТ «ФІНЕКСБАНК» для їх подаль-
шого розгляду та акцепту. 

З урахуванням положень статті 112 Цивільного кодексу України, ліквідаційною комісі-
єю було забезпечено додаткову можливість для заявлення кредиторами банку своїх гро-
шових вимог після 26.01.2017 року (після дати граничного строку для пред’явлення креди-
торами грошових вимог до ПАТ «ФІНЕКСБАНК») до дати затвердження ліквідаційного ба-
лансу банку.

За станом на кінець робочого дня 02.11.2017 року ліквідаційною комісією складено лік-
відаційний баланс ПАТ «ФІНЕКСБАНК», згідно якого активи та пасиви банку дорівнюють 
нулю. Ліквідаційний баланс був підтверджений незалежною аудиторською фірмою ТОВ 
«Міжнародний фінансовий аудит» та затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ФІНЕКСБАНК» від 06 листопада 2017 року, протокол №62. 

У відповідності до вимог чинних законодавчих та нормативно-правових актів, у тому чис-
лі Національного банку України, інформація, яка підлягає зберіганню за відповідними стро-
ками (постійного, тривалого та тимчасового строку зберігання) та передачі до відповід-
них архівних органів, була належним чином підготовлена та передана ліквідаційною комі-
сією до архіву Національного банку України виключно на паперових носіях за відповідним 
актом про приймання-передавання документів на зберігання до архіву Національного бан-
ку України.

ПАТ «ФІНЕКСБАНК» став першим банком за усі роки незалежної України, який повністю 
виконав свої зобов’язання перед вкладниками, клієнтами, іншими кредиторами, державни-
ми органами, колективом, акціонерами та пройшов увесь цей тернистий шлях від прийнят-
тя рішення про самоліквідацію до припинення ПАТ «ФІНЕКСБАНК» як юридичної особи.

Дякуємо всім без винятку, хто був усі ці роки з нами, хто вірив у нас та довіряв нам!
З вдячністю та повагою, акціонери та ліквідаційна комісія ПАТ «ФІНЕКСБАНК»

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 

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

ги, 34, викликає Шаблієнко Ірину Володимирівну як обвинуваче-

ну в судове засідання по кримінальній справі № 426/15327/16-к 

за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно 

Шаблієнко Ірини Володимирівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 

15 травня 2018 року о 10.00 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 

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

моги, 34, викликає Говтвіна Юрія Миколайовича як обвинуваче-

ного в судове засідання по кримінальній справі № 426/3321/18 

за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно 

Говтвіна Юрія Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, що від-

будеться 15 травня 2018 року об 11.00 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Коротенка Романа Івановича як обвинуваче-
ного в судове засідання по кримінальній справі № 426/8743/16-к 
за обвинувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Коротенка Романа Івановича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 15 травня 2018 року о 
10.30 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 

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

ги, 34, викликає Бондаренко Олену Миколаївну як обвинуваче-

ну в судове засідання по кримінальній справі № 426/11562/17-к 

за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно 

Бондаренко Олени Миколаївни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 14 

травня 2018 року о 14.15 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 

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

ги, 34, викликає Акімова Олега Костянтиновича як обвинувачено-

го в судове засідання по кримінальній справі № 426/11527/17-к 

за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно 

Акімова Олега Костянтиновича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 14 

травня 2018 року о 14.45 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 

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

ги, 34, викликає Обухова Максима Аркадійовича як обвинуваче-

ного в судове засідання по кримінальній справі № 426/1534/17-к 

за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно 

Обухова Максима Аркадійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 14 

травня 2018 року о 14.30 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-

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

Перемоги, 34, викликає Потелещенка Олексія Олександрови-

ча як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі  

№ 426/11834/16-к за обвинувальним актом у кримінальному 

провадженні стосовно Потелещенка Олексія Олександровича за 

ч. 1 ст. 258-3 КК України на 14 травня 2018 року о 10.00 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 

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

ги, 34, викликає Юрова Юрія Павловича як обвинуваченого в су-

дове засідання по кримінальній справі № 426/1592/17 за обвину-

вальним актом у кримінальному провадженні стосовно Юрова 

Юрія Павловича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-

їни на 14 травня 2018 року о 09.45 годині.

Суддя О. М. Попова

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

1) Свинцицького Сергія Вікторовича, 21.02.1985 ро-
ку народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Свинцицький С. В., 
21.02.1985 року народження (проживав без реєстрації за 
адресою: Житомирська обл., Володарськ-Волинський 
район, смт Нова Борова, вул. Шевченка, 13-А), виклика-
ється на 14.05.2018 року о 10.00 год. до суду, каб. № 10, 
для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Челюбєєв Є. В.;

2) Почерніна Євгена Миколайовича, 26.03.1983 ро-
ку народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Почернін Є. М. (за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Авдіїв-
ка, квартал Ювілейний, 10/6) викликається на 15.05.2018 
року о 10.00 год. до суду. каб. № 10, для участі в розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні мо-
же здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in 
absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
(спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) 

з продажу активів ПУАТ «ФІДОБАНК» 

Номери лотів: F90GL22323, F90GL22324, 
F90GL22325, F90GL22326

Коротка назва лота: Права вимоги за кредитни-
ми договорами, що укладе-
ні із юридичними  особами

Місце проведення  
аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення  
аукціону:

21 травня 2018 року

Час проведення аукціону: Точний час початку  
проведення відкритих  
торгів (аукціону)  
по кожному лоту вказується 
на веб-сайтах організаторів 
торгів (http://torgi.fg.gov.ua/
prozorrosale)

Детальна інформація  
по лоту (параметри,  
забезпечення,  
початкова ціна, правила 
участі в аукціоні)

http://torgi.fg.gov.ua/177718, 
http://torgi.fg.gov.ua/177719, 
http://torgi.fg.gov.ua/177720, 
http://torgi.fg.gov.ua/177721 

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

1) Красовського Володимира Івановича, 22.04.1968 
року народження, у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Красовський В. І. 
(зареєстрований за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Лозова, 130) викликається на 11.05.2018 ро-
ку о 10.00 год. до суду, каб. №10, для участі в розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.;

2) Куцурубенка Олексія Анатолійовича, 22.08.1974 ро-
ку народження, у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Куцурубенко О. А. 
(зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Батищева, 15/8) викликається на 10.05.2018 року о 
10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі в розгляді спра-
ви по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному проваджен-
ні може здійснюватися за відсутності обвинуваченого  
(in absentia), який переховується від органів слідства та 
суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
(спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду 

Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 4201505000000046 (номер справи 1-кп/243/41/2018) 
за обвинуваченням Сталенного Владислава Юрійовича 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 Стален-
ного Владислава Юрійовича, який проживає за адресою: 
Донецька область, м. Горлівка, вул. Перемоги, будинок 
№162, квартира №47, у судові засідання, які відбудуть-
ся 10 травня 2018 року о 16 годині 00 хвилин, 25 трав-
ня 2018 року о 13 годині 00 хвилин, 12 червня 2018 ро-
ку о 15 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.

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 28 вересня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22017130000000124 за обвинуваченням Княжева 
Сергія Миколайовича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Княжев 
Сергій Миколайович у підготовче судове засідан-
ня, яке відкладено на 11 годину 00 хвилин 14 травня 
2018 року та відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце слу-
хання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя С. О. Соболєв

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
У провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області — судді Осіпенко Л.М. знаходиться спе-
ціальне кримінальне провадження № 426/11566/17 сто-
совно Барбашова Юрія Миколайовича, 27.03.1975 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Бар-
башов Ю. М. зареєстрований за адресою: Миколаївська 
область, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 134, кв. 109.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Барба-
шова Юрія Миколайовича у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 14 травня 2018 року о 15.00 год. у 
залі 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 Осіпенко Л. М., суддів Юрченко С. О., 
Попової О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області — судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/339/16-к стосовно Горенка 
Сергія Сергійовича, 06.04.1982 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Горенко Сергій Сергійович заре-
єстрований за адресою: Луганська область, м. Краснодон, 
кв-л Баракова, буд. 3, кв. 52.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Горенка Сергія 
Сергійовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
11 травня 2018 року о 09.10 год. у залі Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Половинка В. О.,  
Попова O. M.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/18928/17 
стосовно Горбатенкова Ігоря Васильовича, 16.05.1962 року на-
родження, місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, кв-л 
Степний, б. 18, кв. 171.

Горбатенкова Ігоря Васильовича обвинувачено у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Горбатенкова Ігоря Ва-
сильовича, 16.05.1962 року народження, місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Луганськ, кв-л Степний, б. 18, кв. 171, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 10 травня 2018 року на 
14.30 годину в залі судових засідань Сватівського районного су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Попова О. М.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, 
пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального про-
вадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/23/18, на підставі об-
винувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3  
ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, 
ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до судо-
вого засідання, яке відбудеться 14 травня 2018 року о 14 год. 
00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне прова-
дження № 426/2695/18 відносно Череміскіна Олек-
сія Миколайовича, 27.03.1975 р.н., зареєстрованого 
за адресою: м. Луганськ, обвинуваченого у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає в судове 
засідання, яке відбудеться 11 травня 2018 року о 
10.00 год. у залі Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/18914/17 
стосовно Єременка Андрія Миколайовича, 08.11.1980 року на-
родження, місце реєстрації: Луганська область, Новоайдарський 
р-н, с. Дмитрівка, вул. Леніна, 70.

Єременко Андрій Миколайович обвинувачений у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Єременка Андрія Мико-
лайовича, 08.11.1980 року народження, місце реєстрації: Луган-
ська область, Новоайдарський р-н, с. Дмитрівка, вул. Леніна, 70, 
у судове засідання, яке відбудеться 10 травня 2018 року о 09.30 
годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Попова О. М.

Вільнянський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Дем’янова Віталія Володимировича, 
18.09.1980 р.н., який зареєстрований за адресою: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Горь-
кого, 9, кв. 51, останнє відоме суду місце мешкання: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Пер-
шотравнева, 33, у судове засідання по спеціальному 
кримінальному провадженню № 1-кп/314/35/2018 
(справа № 314/8121/16-к) за обвинуваченням у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 22 травня 2018 року о 14.00 
год. у приміщенні суду за адресою: 70002, Запорізь-
ка область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4, кабінет 
№ 5, для участі в розгляді спеціального криміналь-
ного провадження. Головуючий суддя Кіяшко В. О.,  
судді Беспалько Т. Д., Кофанов А. В.
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Чернігівська +12  +17 +25  +30
Сумська +11  +16 +25  +30
Закарпатська +12  +17 +25  +30
Рівненська +12  +17 +24  +29
Львівська +11  +16 +22  +27
Івано-Франківська +12  +17 +24  +29
Волинська +11  +16 +22  +27
Хмельницька +12  +17 +25  +30
Чернівецька +11  +16 +25  +30
Тернопільська +12  +17 +24  +29
Вінницька +12  +17 +26  +31

Oбласть Нiч День

Черкаська +12  +17 +25  +30
Кіровоградська +12  +17 +25  +30
Полтавська +12  +17 +25  +30
Дніпропетровська +12  +17 +27  +32
Одеська +13  +18 +25  +30
Миколаївська +12  +17 +27  +32
Херсонська +12  +17 +27  +32
Запорізька +12  +17 +25  +30
Харківська +12  +17 +25  +30
Донецька +12  +17 +25  +30
Луганська +11  +16 +25  +30
Крим +12  +17 +25  +30
Київ +15  +17 +28  +30
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У Львові 
буде пам’ятник 
Героям Небесної Сотні

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. У Львові заклали пам’ятну капсулу з нагоди 
початку спорудження пам’ятника-меморіалу Героям Небесної 
Сотні. Участь у заході взяли представники влади міста, родини 
учасників Революції гідності, духовенство, автори проекту, по-
інформували у прес-службі міськради.

Хвилиною мовчання розпочали пам’ятну подію. Священ-
нослужителі освятили територію спорудження меморіалу. 
Пам’ятник зводитимуть за проектом переможців Всеукраїн-
ського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію 
громадського простору. Таких творчих змагань провели аж три 
— з 1 листопада 2016 року й до торішнього 1 лютого. Конкур-
санти подали 25 проектів, серед яких журі обрало переможців 
— авторський колектив зі Львова у складі Андрія Лесюка, Ма-
рії Яструбчак і Христини Пундак.

Під час заходів Львівський міський голова Андрій Садовий 
запросив представників родин Героїв Небесної Сотні підписа-
тися під пам’яткою, що помістили в капсулу, заклавши яку, да-
ли початок будівельним роботам зі спорудження меморіально-
го комплексу. 

У прес-службі нагадали, що цьогоріч сесія міськради ухва-
лою передбачила на спорудження меморіалу 15 мільйонів гри-
вень. Встановлять пам’ятник орієнтовно до лютого 2019 року. 
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До козаків — по враження
ГОТУЄМОСЯ ДО ЛІТА. Cвятом на Кам’янській Січі 
Херсонщина розпочала туристичний сезон

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Яскравим, масштабни м, 
видовищним дійство м 

відкрито туристичний се-
зон-2018 у Херсонській 
області. Не випадково міс-
цем проведення свята ста-
ла національна істори-
ко-культурна пам’ятка 
«Кам’янська Січ», 309 ро-
ків заснування якої від-
значали цими днями. До 
села Республіканець Бе-
риславського району з’ї-
ха лися майже 10 тисяч 
гостей, які побажали долу-
читися до історичної спад-
щини й ознайомитися з но-
вими туристськими об’єк-
тами цього курортного се-
зону. 

Нащадкам 
у спадок

Херсонщина ба-
гата на історич-
ні пам’ятки, 
тут 4 тисячі 
пам’яток ар-
хеології. Од-
на з них — 
Кам’янська 
Січ. Це 
єдина те-
риторія, 
де мож-
на дізна-
тися про 
життя і 
побут козаків. Свого ча-
су вона була їхнім півден-
ним форпостом. Нині тут 
головна святиня — по-
ховання Костя Гордієн-
ка, який увійшов в істо-
рію як один з найвидатні-
ших кошових отаманів за-
порозького козацтва. Саме 
на Кам’янській Січі сво-
го часу Кость Гордієнко 
та Пилип Орлик записа-
ли права і вольності Вій-
ська Запорозь кого, які ля-
гли в основу першої євро-
пейської Конституції. 

Дослідження Кам’ян сь-
кої Січі розпочалися ще 
100 років тому, коли хер-
сонський землемір зро-

бив для історика Дмитра 
Яворницького план січі. 

Козаки осіли на Кам’ян-
сь кій Січі після втрати зе-
мель внаслідок Полтав-
ської битви. Січ було зруй-
новано, територію зайня-
ли російські війська, коза-
ки разом з військом Кар-
ла XII та військом Мазе-
пи відступили: частина у 
Бендери, частина осіла в 
Кам’янській та Олешків-
ській Січі. Кам’янська Січ 
стала кордоном між ко-
зацькою землею і Крим-
ським ханством. 

Тепер пам’ятка ста-
ла місцем історико-куль-
турних фестивалів, новим 

т уристським 
маршрутом. 

Мандрівники 
тут можуть 

побачити ко-
зацький 

похід-
ний та-
бір, на-

мети, моги-
лу Костя Гор-

дієнка, міс-
ця куренів. 
Їх обов’яз-

ково при-
гостять 

к озацьким 
к улешем 

та особливою кавою за 
давнім рецептом. До ре-
чі, доказів того, що козаки 
вподобали цей напій, зна-
йдено на січі чимало. 

На святі 309-ї річниці 
Ка м’ян сь кої Січі любите-
лів історії знайомили з по-
бутом і славними ділами 
козаків, кожний мав змо-
гу вистрілити з давньої 
гармати й зіграти на ста-
ровинному музичному ін-
струменті бугаї. Сучас-
ні козаки навчили гляда-
чів звитяги під час атрак-
ції «Козацький гарт». Така 
гра — чудова нагода про-
демонструвати силу, хи-
трість і витривалість.

На будь-який 
смак

Заходи з нагоди від-
криття сезону відпочин-
ку мали на меті пока-
зати, що туристи на 
Херсонщині отрима-
ють багато різноманіт-
них вражень. Тільки на 
Кам’янській Січі відбу-
лася презентація понад 
50 нових туристських 
маршрутів, екскур-
сій, незвич-
них турів і 

варіантів відпочинку на 
будь-який смак і гаманець. 
Область багата на природ-
ні принади — Чорне та 
Азовське моря, найбіль-
ша в Європі пустеля, запо-
відники й національні пар-
ки з дикими тваринами. 
А когось привабить цей 
край виноробством, істо-
рією й козацькою славою. 
Херсонщина — це ідеаль-
не місце для оздоровлення. 

Свої пропозиції пред-
ставили вісім районів і 
чотири населених пунк-
ти області. Голопристан-
ський район презентував 
потенціал Чорноморсько-
го узбережжя, цілющі озе-
ра, унікальний Чорномор-
ський заповідник, Тен-
дрівську і Ягорлицьку за-
токи. Програма свята була 
розрахована на різні сма-
ки і вподобання, вікові ка-
тегорії. 

16 команд з різних міст 
взяли участь у другому 
Всеукраїнському чемпі-
онаті сухопутних військ 
України з функціональ-
ного багатоборства «Крос-
фіт». Школярі змагалися в 
різних видах спорту. 

Загальну атмосферу 
свята доповнили виступи 

музичних гуртів, 
самодіяльних ко-

лективів і кін-
ного театру, 

демонст-
рація вій-

ськової 
техніки, 

фестиваль 
національ-

ної їжі, 
п овітряні 

кулі й 
б агато 
і нших 

з аходів. 
О тже, ту-

ристичний 
сезон від-
крився, а 

Херсонщина 
чекає на гос-
тей у пошу-

ках нових 
вражень та 

емоцій. 

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Домніко-
ву Марію Вікторівну, 02.11.1983 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 
41/5, кв. 91) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни в підготовче судове засідання, яке відбудеться 22 травня 2018 ро-
ку о 16 год. 20 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 16, під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Глядачів зацікавили старовинні козацькі бойові традиції

Вправлятися з булавою 
для козака — 

то важлива справа

Рука із шаблею 
має бути міцною 

Бабахнути із 
старовинної  

гармати  
на святі міг  
спробувати  

кожен


