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«Відкритий уряд» 
стартує 7 травня

СУСПІЛЬНИЙ ДІАЛОГ. За пропозицією керівного коміте-
ту ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» країнам-учас-
ницям запропоновано долучитися до Тижня відкритого уряду 
(OpenGovWeek), проведення якого оголошено з 7 по 14 травня 
2018 року. Урядам рекомендовано проводити спільно з грома-
дянським суспільством заходи, спрямовані на відкритість орга-
нів влади та посилення співпраці для спільного створення по-
зитивних змін у житті громадян.

На сьогодні Україна реалізовує вже третій дворічний план 
дій. У межах цієї ініціативи успішно реалізовано (або перебува-
ють на стадії втілення) такі проекти: доступ до інформації; від-
криті дані; е-декларування; система електронних публічних за-
купівель; єдиний веб-портал використання бюджетних коштів; 
електронні петиції; проект закону «Про публічні консультації»; 
надання електронних послуг; відкриття ЦНАПів; імплементація 
стандартів ініціативи прозорості видобувних галузей; механізм 
перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників; 
державне фінансування політичних партій; доступ до архівів 
репресованих органів комуністичного тоталітарного режиму.

Україна — член міжнародної ініціативи з 2011 року. В ме-
жах її реалізації країни-учасниці спільно з інститутами грома-
дянського суспільства розробляють плани дій, у яких визнача-
ють конкретні зобов’язання, спрямовані на забезпечення до-
ступу до публічної інформації, посилення участі громадськості 
в ухваленні рішень, забезпечення підзвітності органів влади, а 
також розвиток технологій та інновацій для забезпечення про-
зорості й підзвітності. Уряди забезпечують постійний діалог з 
українським суспільством протягом повного циклу в межах іні-
ціативи: від спільного створення плану дій та його реалізації до 
спільного моніторингу й оцінювання прогресу.

Тиждень відкритого уряду розпочинається наступного по-
неділка. У дискусійних панелях нон-стоп, які відбудуться за 
участі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, буде висвіт-
лено такі теми: ініціатива «Партнерство «Відкритий уряд»: 
платформа для втілення змін»; «Урядово-громадська ініціати-
ва «Разом проти корупції»: досвід партнерства»; «Нові облич-
чя публічної адміністрації: історії успіху» та інші.

МЕДИЧНА РЕФОРМА. Необхідність раз на місяць піти  
в поліклініку по пільговий рецепт означає для хворого 
постійно перебувати під наглядом лікаря  

Програма «Доступні ліки» 
успішно працює

3 5
СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Над тим, чому в Україні 
недостатньо поваги до 
справжнього національного 
продукту, розмірковує 
режисер Влад Троїцький 
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НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ

За останні 14 
місяців вже вдруге у 
Балаклійському районі 
Харківщини лунали 
вибухи боєприпасів

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн

Розпочалася 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на II півріччя
2018 року.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 



5 травня 2018 року, субота, № 86 www.ukurier.gov.ua 9

документи

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧУВАНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівців викликає Сотні-

кова Олега Михайловича, 22.09.1965 р.н., зареєстрованого в м. 
Сніжне, вул. Щедріна, 22, Донецької області як обвинувачува-
ного в кримінальному провадженні за ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 10.05.2018 року о 
09.15 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 
4, кабінет № 20.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з 
її змістом.

Суддя В. М. Чебан

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (85302,  
м. Покровськ, вул. Європейська, 20) знаходиться кримінальне провадження відносно об-
винуваченого Гаврилюк Євгена Олександровича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 07 вересня 
2017 року справу було призначено до судового розгляду на підставі обвинувального акта 
у кримінальному провадженні відносно обвинуваченого Гаврилюка Євгена Олександро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке проводиться в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Гаврилюк Є. О., останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Донецьк, вулиця Просвіти, 37, викликається 17 травня 2018 р. о 15 годині 00 хвилин до 
суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Оголошення про проведення конкурсу
1. Замовник та головний розпорядник коштів: Управління державної охорони України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037478
1.3. Місцезнаходження: 01024, м. Київ-24, вул. Богомольця, 8.
1.4. Посадова особа замовника для зв’язку з учасниками: Маслоїд Захар Васильович, 

м. Київ, вул. Садова, 1/14, тел. (044) 253-71-32
2. Фінансування закупівлі:
2.1.Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом: 40 000 000 (сорок мільйонів) грн. 

00 коп. з урахуванням ПДВ.
3. Веб-портал, де розміщено повний текст конкурсної документації: www.do.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: Будівництво (придбання) житла на умовах пайо-

вої участі та на вторинному ринку в місті Києві для військовослужбовців Управління дер-
жавної охорони України

4.2. Місце поставки товарів, виконання робіт: м. Київ
4.3. Строк поставки товарів, виконання робіт: до 01.12.2018.
4.4.  Вимоги до квартир зазначені в конкурсній документації.
5. Місце отримання конкурсної документації: м. Київ, вул. Садова, 1/14, каб. № 302, 01021.
6. Подання конкурсних пропозицій:
6.1. Місце: м. Київ, вул. Садова, 1/14, каб. 303, 01021.
6.2. Строк: до 10:00  17 травня 2018  року.
7. Розкриття конкурсних пропозицій: 
7.1. Місце: м. Київ, вул. Богомольця, 8, 01024, 
7.2. Дата і час: 11:00  17 травня 2018 року.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обви-
нуваченого Михайлова Миколу Петровича, 23.09.1959 р.н. (заре-
єстроване місце проживання: Донецька обл., смт Старобешеве, 
просп. Донецький, 18, кв. 6) у підготовче судове засідання у кри-
мінальному провадженні № 2201705010000000224 від 08.07.2017 
(справа № 328/921/18) за обвинуваченням Михайлова М. П. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України, яке відбудеться 11.05.2018 року о 09-30 годині в за-
лі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Михайлова 
М. П. кримінальне провадження буде здійснюватися за його відсут-
ності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., судді Уша-
тий І. Г., Новікова Н. В.

Краматорський міський суд Донецької області викликає як обвинуваченого Са-
венка Максима Юрійовича, 29.07.1976 року народження (останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Дніпродзержинська, 16/66), у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 14 травня 2018 року, о 14.00 годині.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Демидова В. К.

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кримінальне провадження  
№ 712/10956/16-к, відносно Костенка В. М. за ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365 КК України за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. Обвинувачений Костен-
ко Валерій Миколайович 26.06.1972 року народження, зареєстрований за адресою: 91001, 
Луганська область, м. Луганськ, вул. Ломоносова, 1а, викликається в судове засідання, яке 
відбудеться 11 травня 2018 року o 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, 
вул. Гоголя, 316, зал № 1.

Суддя С. М. Бащенко

Повістка про виклик в суд обвинуваченої
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 433/1869/17 стосовно Степіної Олени 

Сергіївни, 06.12.1978 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціаль-
не досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачена Степіна Олена Сергіївна зареєстрована та проживає за адре-
сою: м. Луганськ, вул. 2-га Кожевна, буд. 93.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський районний суд Луганської області викликає Степіну Олену Сергіївну в судове засідан-
ня, яке відбудеться 15 травня 2018 року об 11 годині 20 хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду Луганської області за адресою:  
пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка, Марківського району, Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Рукас О. В., суддів Логвіненка Т. Г., Шкирі В. М.

нику в письмовій формі зауваження і пропозиції до проекту документа державно-
го планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

У разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку 
вважається, що зауваження і пропозиції відсутні.

4. За необхідності органи, зазначені у статтях 6, 7 та 8 цього Закону, можуть за-
лучати інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеці-
алістів і науковців до консультацій у строки, які не перевищують строк подання за-
уважень і пропозицій, передбачений частиною третьою цієї статті.

5. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого у цій стат-
ті строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами роз-
гляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх від-
хиляє.

6. За результатами консультацій замовник готує довідку про консультації, в якій 
підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у докумен-
ті державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зау-
важення і пропозиції, подані відповідно до цієї статті, а також обґрунтовує обрання 
саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запро-
понований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представле-
них до розгляду. До довідки додаються отримані письмові зауваження і пропози-
ції. Довідка про консультації є публічною інформацією.

Розділ IV  
ТРАНСКОРДОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Стаття 14. Транскордонні консультації держави походження
1. Транскордонні консультації держави походження проводяться у випадках, 

передбачених міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України.

2. Якщо органи, зазначені у статтях 7 та 8 цього Закону, вважають, що виконан-
ня документа державного планування ймовірно матиме наслідки для довкілля, у 
тому числі для здоров’я населення, зачепленої держави, вони невідкладно інфор-
мують про це орган, зазначений у статті 6 цього Закону.

3. Якщо орган, зазначений у статті 6 цього Закону, вважає, що виконання доку-
мента державного планування ймовірно матиме наслідки для довкілля, у тому чис-
лі для здоров’я населення, зачепленої держави, або якщо зачеплена держава цьо-
го вимагає, орган, зазначений у статті 6 цього Закону, подає зачепленій державі 
копію проекту документа державного планування разом із звітом про стратегічну 
екологічну оцінку (або його частину, що не містить інформації, яка становить дер-
жавну таємницю) та визначає строк, протягом якого зачеплена держава має пові-
домити про своє бажання (небажання) взяти участь у транскордонних консульта-
ціях. Такий строк не може становити менш як 30 днів з дня інформування заче-
пленої держави.

4. Про необхідність проведення транскордонних консультацій замовник пові-
домляється письмово. Документ державного планування не затверджується (не 
приймається) до завершення процедури транскордонних консультацій та враху-
вання їх результатів.

5. Якщо зачеплена держава протягом строку, визначеного частиною першою ці-
єї статті, повідомила орган, зазначений у статті 6 цього Закону, про своє бажан-
ня взяти участь у транскордонних консультаціях, цей орган разом із замовником в 
узгоджений із зачепленою державою строк проводять консультації щодо можли-
вих транскордонних наслідків виконання документа державного планування та за-
ходів із запобігання, зменшення або пом’якшення таких наслідків. Для цього ор-
ган, зазначений у статті 6 цього Закону, разом із замовником та зачеплена держа-
ва узгоджують тривалість консультацій, порядок їх проведення, умови перекла-
ду документів, заходи із забезпечення інформування та участі громадськості за-
чепленої держави.

6. Після затвердження документа державного планування орган, зазначений у 
статті 6 цього Закону, забезпечує за поданням замовника інформування зачепле-
ної держави з таких питань:

1) зміст затвердженого документа державного планування;
2) інформація про те, яким чином питання охорони довкілля враховані в до-

кументі державного планування та яким чином у звіті про стратегічну екологічну 
оцінку враховано результати консультацій та пропозиції, подані відповідно до ці-
єї статті, а також обґрунтування обрання саме цього документа державного плану-
вання у тому вигляді, в якому він затверджений, серед інших виправданих альтер-
натив, представлених до розгляду;

3) заходи з моніторингу, ухвалені відповідно до статті 17 цього Закону.
7. Замовник забезпечує орган, зазначений у статті 6 цього Закону, інформаці-

єю, необхідною для виконання вимог цієї статті, у тому числі переклад відповід-
них документів.

Стаття 15. Транскордонні консультації зачепленої держави
1. У разі якщо орган, зазначений у статті 6 цього Закону, отримав оповіщення 

від держави походження та вважає, що виконання документа державного плану-
вання, який готується для затвердження на території держави походження, ймо-
вірно матиме наслідки для довкілля України, у тому числі для здоров’я населення, 
він повідомляє державу походження про своє бажання (небажання) взяти участь у 
транскордонних консультаціях.

2. Перед проведенням транскордонних консультацій орган, зазначений у стат-
ті 6 цього Закону, та держава походження узгоджують їхню тривалість, порядок 
проведення, умови перекладу документів та детальні заходи із забезпечення ін-
формування та участі громадськості України з урахуванням вимог статей 12 та 13 
цього Закону.

3. За зверненням органу, зазначеного у статті 6 цього Закону, виконання захо-
дів із забезпечення інформування та участі громадськості України у транскордон-
них консультаціях забезпечується органами, зазначеними у статті 8 цього Закону.

Розділ V  
ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

ТА МОНІТОРИНГ ЙОГО ВИКОНАННЯ
Стаття 16. Інформування про затвердження документа державного планування
1. Замовник протягом п’яти робочих днів з дня затвердження документа дер-

жавного планування розміщує на своєму офіційному веб-сайті затверджений до-
кумент державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу 
наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації 

та про громадське обговорення і письмово повідомляє про це орган, зазначений 
у статті 6 цього Закону.

Стаття 17. Моніторинг
1. Замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконан-

ня документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я на-
селення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-
сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну 
екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я на-
селення, вживає заходів для їх усунення.

2. Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державно-
го планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджує Ка-
бінет Міністрів України.

Розділ VI  
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та 
вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

2. Пункт 3 частини другої статті 2 цього Закону втрачає чинність 1 січня 2020 
року. До зазначеного строку замовники програм економічного і соціального роз-
витку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, сіл та селищ на корот-
костроковий період можуть здійснювати стратегічну екологічну оцінку таких про-
грам на добровільній основі.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у частині першій статті 186 Земельного кодексу України (Відомості Верховної 

Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27):
в абзаці першому слова «органом виконавчої влади Автономної Республіки 

Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним під-
розділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної 
адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища» виключи-
ти;

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охо-

рони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають стратегічній 
екологічній оцінці».

У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвер-
тим — шостим;

2) у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Ві-
домості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами):

статтю 3 доповнити пунктом «м» такого змісту:
«м) врахування результатів стратегічної екологічної оцінки»;
частину першу статті 9 доповнити пунктом «і» такого змісту:
«і) участь у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки»;
частину першу статті 16 після слова «дослідження» доповнити словами «стра-

тегічної екологічної оцінки»;
частину першу статті 20 доповнити пунктом «р» такого змісту:
«р) затвердження у межах своєї компетенції нормативно-методичних докумен-

тів та здійснення методичного керівництва та методологічно-консультативного за-
безпечення з питань стратегічної екологічної оцінки»;

частину першу статті 201 доповнити пунктом «ґ» такого змісту:
«ґ) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки відповідно 

до законодавства про стратегічну екологічну оцінку»;
частину першу статті 203 доповнити пунктом «е1» такого змісту:
«е1) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки відповідно 

до законодавства про стратегічну екологічну оцінку»;
частину першу статті 204 доповнити пунктом «д1» такого змісту:
«д1) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки відповідно 

до законодавства про стратегічну екологічну оцінку»;
частину другу статті 68 доповнити пунктом «о» такого змісту:
«о) порушенні вимог законодавства України при здійсненні стратегічної еколо-

гічної оцінки»;
3) у частині третій статті 14 Закону України «Про курорти» (Відомості Верхо-

вної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435) слова «підлягає обов’язковій держав-
ній екологічній та санітарно-гігієнічній експертизам» замінити словами «підлягає 
обов’язковій стратегічній екологічній оцінці»;

4) частину першу статті 5 Закону України «Про державні цільові програми» (Ві-
домості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст. 352) після абзацу четвертого до-
повнити новим абзацом такого змісту:

«стратегічна екологічна оцінка у випадках, визначених Законом України «Про 
стратегічну екологічну оцінку».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — десятий вважати відповідно абзацами шос-
тим — одинадцятим;

5) у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Вер-
ховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, 
ст. 4):

статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в поряд-

ку, встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». Розділ 
«Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі 
проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологіч-
ну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України «Про стратегічну еколо-
гічну оцінку»;

частину другу статті 11 доповнити словами «та стратегічній екологічній оцінці»;
частину четверту статті 14 після слів «за умови» доповнити словами «здійснен-

ня стратегічної екологічної оцінки та»;
частину сьому статті 17 доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) забезпечують здійснення стратегічної екологічної оцінки»;
абзац третій частини першої статті 18 доповнити словами «та підлягає страте-

гічній екологічній оцінці»;
абзац другий частини першої статті 19 доповнити словами «та підлягає страте-

гічній екологічній оцінці»;
статтю 21 викласти в такій редакції:
«Стаття 21. Громадське обговорення щодо врахування громадських інтересів

1. Громадському обговоренню підлягають розроблені в установленому порядку 
проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населе-
них пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.

2. Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у 
частині першій цієї статті, без проведення громадського обговорення проектів та-
кої документації забороняється.

При вирішенні відповідно до Закону України «Про відчуження земельних ді-
лянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у 
приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
питань відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності зе-
мельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які пе-
ребувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадські слухання не про-
водяться.

3. Замовники містобудівної документації зобов’язані забезпечити:
1) оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної докумен-

тації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними наслідками та 
наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

2) оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, по-
яснювальної записки, розділу «Охорона навколишнього природного середовища» 
або звіту про стратегічну екологічну оцінку на своїх офіційних веб-сайтах, а також 
вільний доступ до такої інформації громадськості;

3) реєстрацію, розгляд та врахування пропозицій громадськості до проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні;

4) проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні;

5) узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної 
документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію;

6) оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні.

4. Оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної докумен-
тації на місцевому рівні, проектів містобудівної документації на місцевому рівні є 
підставою для подання пропозицій громадськості замовнику містобудівної доку-
ментації.

5. Пропозиції громадськості подаються у строк, визначений для проведення 
процедури громадського обговорення, який не може становити менш як 30 днів з 
дня оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.
6. Громадські слухання щодо проектів містобудівної документації на місцево-

му рівні проводяться у строк, визначений для проведення процедури громадсько-
го обговорення, але не раніше 10 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної 
документації на місцевому рівні.

7. Для розгляду спірних питань, що виникають у процесі громадського обгово-
рення, може утворюватися погоджувальна комісія.

До складу погоджувальної комісії входять:
1) посадові особи замовника містобудівної документації;
2) представники органу земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-

епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури, охорони культур-
ної спадщини та інших органів;

3) представники професійних об’єднань та спілок, архітектори, науковці;
4) уповноважені представники громадськості, які обираються під час громад-

ських слухань. Кількість представників громадськості має становити не менш як 
50 відсотків і не більш як 70 відсотків загальної чисельності комісії.

Головою погоджувальної комісії є посадова особа замовника містобудівної до-
кументації.

Погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її утворення розглядає спір-
ні питання, зафіксовані у протоколі громадських слухань, та ухвалює рішення про 
врахування або мотивоване відхилення таких пропозицій (зауважень).

Засідання погоджувальної комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь 
не менш як дві третини її членів (з них не менше половини — представники гро-
мадськості).

Рішення погоджувальної комісії оформлюється протоколом.
У разі неможливості врегулювати спірні питання між сторонами погоджуваль-

ною комісією остаточне рішення приймає замовник містобудівної документації. 
Урегульовані погоджувальною комісією спірні питання між сторонами або при-
йняті замовником містобудівної документації рішення є підставою для внесення 
змін до проекту відповідної документації.

8. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні здійснюється у двотижневий строк 
з дня їх прийняття шляхом опублікування в засобах масової інформації, що поши-
рюються на відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних 
веб-сайтах замовників містобудівної документації.

Особи, які оприлюднюють проекти містобудівної документації на місцевому рів-
ні, є відповідальними за їх автентичність.

9. Фінансування заходів щодо врахування громадських інтересів здійснюється 
за рахунок замовників містобудівної документації.

10. Порядок проведення громадських слухань проектів містобудівної докумен-
тації на місцевому рівні визначає Кабінет Міністрів України».

4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чиннос-
ті цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації 
цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними ор-

ганами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому За-
кону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
20 березня 2018 року 
№ 2354-VIII
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оголошення

Печерський районний суд м. Києва викли-
кає як обвинуваченого Губарєва Павла Юрійови-
ча, 10.03.1983 р.н. до Печерського районного суду  
м. Києва 17 травня 2018 року на 09.30 год. за адре-
сою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 406, суддя 
Смик С. І., для участі в підготовчому судовому за-
сіданні з розгляду кримінального провадження за 
обвинуваченням Губарєва П.Ю. за ч. 3 ст. 109, ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жи-

томир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинувачено-

го Літвинова Олега Георгійовича в підготовче судове 

засідання, яке відбудеться 17 травня 2018 року о 12 

год. 00 хв. в залі суду 2-Б-1, по кримінальному про-

вадженню про обвинувачення Літвинова Олега Геор-

гійовича за ч. 1 ст. 258-3,ч. 2 ст. 260 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Ка-
ніщі Вікторію Валеріївну, 20.11.1969 року народження, як 
обвинувачену в судове засідання по кримінальному про-
вадженню № 420 151 103 30000017, внесеного де ЄРДР 
13.03.2015 року за обвинуваченням Каніщі Вікторії Вале-
ріївни у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 27, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, яке 
призначено на 13 год. 30 хв. 14 травня 2018 року та 13 
год. 00 хв. 22 червня 2018 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосов-
но обвинуваченої Каніщі Вікторії Валеріївни у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 27, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

Деснянський районний суд м. Києва викликає як обвину-
ваченого Латиніна Юрія Анатолійовича, 13.03.1974 року на-
родження, (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у підготовче судове засі-
дання в кримінальному провадженні № 42016000000002714 
за ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 14 травня 2018 ро-
ку в 09.40 годин в приміщенні Деснянського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судо-
вих засідань № 2, під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

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

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Блейз Ірину Геннадіївну, 21 лютого 1978 р.н., як об-
винувачену в підготовче судове засідання по кримі-
нальному провадженню № 42016000000002390 вне-
сеного до ЄРДР 14.09.2016 року відносно Блейз Іри-
ни Геннадіївни у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
призначено на 13 год. 00 хв. 14 травня 2018 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено 
підготовче судове засідання на підставі обвинуваль-
ного акта у кримінальному провадженні за яким ви-
сунуте обвинувачення Блейз Ірині Геннадіївні у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України у відкритому судовому засі-
данні на 13 годину 00 хвилин 14 травня 2018 року, 
про що повідомити зацікавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17 
в залі судових засідань № 13, 15.05.2018 року о 09.30 
годині, відбудеться підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Матвієнка Ан-
дрія Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається як обвинувачений: 
Матвієнко Андрій Вікторович, який зареєстрований та 
проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр-т Пе-
ремоги, 55а, кв. 64.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься у складі головуючого судді 
Іванченка Я. М., суддів Короля О. П., Гуменюка О. П.

Генеральне регіональне управління приватного акціо-
нерного товариства «Українська пожежно-страхова ком-
панія» сповіщає про втрату бланків полісів обов’язкового 
страхування цивільної відповідальності власників тран-
спортних засобів серії АЕ №№ 6237509, 6939000, 7080374 
– 7080380 (7 шт.), 7081740 – 7081742 (3 шт.), 7081827, 
7115078, 7115131, 7115889, 8077438, 8093087, 8093250, 
8093603, 8094514, 8116004, 8116092, 8123660, 8124126, 
8862234, 8863050, 8863292, 8863585, 8863882, 8886095, 
9656221, 9656397, 9656398; серії АІ №№ 1200204, 1200210 
– 1200214 (5 шт.), 5002580, 5027516 – 5027517 (2 шт.), 
5054971, 5103894 – 5103895 (2 шт.), 5129135, 5148800, 
5184479 – 5184490 (12 шт.), 5199637, 5199941, 5228610 
– 5228612 (3 шт.), 5252842 – 5252846 (5 шт.), 5252962, 
5253769 – 5253770 (2 шт.), 5253772, 6843291 – 6843294 
(4 шт.), 6843325; серії АК №№ 469093, 469215, 469939, 
470311, 497391, 497760, 498536, 498754, 511526 – 
511527 (2 шт.), 511682, 511847, 511851 – 511852 (2 шт.), 
511854, 511987, 511989, 518736, 519199, 519749, 519895 
– 519900 (6 шт.), 1432012, 1432567 – 1432569 (3 шт.), 
1432571, 1433288, 1433323, 1433328, 1433347, 1450313, 
1450361, 1450375, 1450578 – 1450580 (3 шт.), 1450929, 
1451296, 1451432, 1451465, 1452569, 1452839, 1480008, 
1480202, 1480376 – 1480377 (2 шт.), 1480397 – 1480398 
(2 шт.), 1480883, 1480885 – 1480886 (2 шт.), 1480906, 
1481559, 1502723, 1502835, 1503259, 1503685, 1503691, 
1503721, 1503901, 1503903, 2746023, 2746298, 2746367, 
2757346, 2757388, 2757480, 2757618, 2767100, 2767850, 
2767852, 2781363, 2781399, 2782464, 2782890, 2782892, 
2800700, 2800710 – 2800712 (3 шт.), 3789642, 3789902, 
3790214, 3790563, 3804108, 3804109, 3804111 – 3804140 
(30 шт.), 3829026, 3829064, 3830191 – 3830193 (3 шт.), 
3830240 – 3830241, 5707625, 5707669 – 5707670 (2 шт.), 
7291052; серії АМ №№ 296673, 320191, 320192, 320193, 
328640, 1194797, 1194798; серії АС №№ 1718996, 1718999, 
7039045, 7115002, 7141811, 7144476, 7187124, 7238375, 
7239354, 7239359, 7239531, 7239971, 7295375, 7295377  
і відповідних до них бланків спеціальних знаків, та що во-
ни є недійсними.

Рішенням єдиного учасника Товариства з обме-
женою відповідальністю «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 41631387, 
місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Євгена Ко-
новальця, буд. 44) від 13.04.2018 року було прийня-
то рішення про зменшення статутного капіталу ТОВ 
«АГРОЦЕНТР УКРАЇНА». Розмір статутного капіталу 
буде зменшений на 539 774 680 (п’ятсот тридцять 
дев’ять мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі шіст-
сот вісімдесят) гривень, а тому становитиме 259 863 
500 (двісті п’ятдесят дев’ять мільйонів вісімсот шіст-
десят три тисячі п’ятсот) гривень.

ТОВ «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» запевняє, що змен-
шення статутного капіталу ТОВ «АГРОЦЕНТР УКРАЇ-
НА» жодним чином не впливає на фінансову стабіль-
ність та надійність Товариства, усі зобов’язання ТОВ 
«АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» будуть виконуватися належ-
ним чином і у повному обсязі.

Згідно ст. 56 Закону України «Про господарські 
товариства» рішення товариства з обмеженою від-
повідальністю про зменшення його статутного капі-
талу набирає чинності не раніш як через 3 місяці піс-
ля державної реєстрації і оприлюднення у встанов-
леному порядку.

Згідно з ч. 5 ст. 144 Цивільного кодексу України 
зменшення статутного капіталу товариства з обме-
женою відповідальністю допускається після повідо-
млення в порядку, встановленому законом, усіх йо-
го кредиторів. У цьому разі кредитори мають право 
вимагати дострокового припинення або виконання 
відповідних зобов’язань товариства та відшкодуван-
ня їм збитків.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
F22GL22591 Права вимоги за договором кредиту №213  

від 15.06.2007
F22GL22592 Права вимоги за договором кредиту №224  

від 04.07.2007
F22GL22593 Права вимоги за договором про надання невіднов-

лювальної кредитної лінії №4/Л від 07.06.2007
F22GL22594 Права вимоги за договором кредиту №777  

від 04.04.2008
F22GL22595 Права вимоги за договором кредиту №528  

від 14.12.2006
F22GL22596 Права вимоги за договором про надання невіднов-

лювальної кредитної лінії №44 від 06.06.2007
F22GL22597 Права вимоги за договором про надання відновлю-

вальної кредитної лінії №09-0842 від 25.12.2007
F22GL22598 Права вимоги за договором кредиту №2506/33  

від 25.06.2007
F22GL22599 Права вимоги за кредитним договором №53-Ф  

від 27.05.2008
F22GL22600 Права вимоги за договором кредиту №186/08  

від 19.03.2008
F22GL22601 Права вимоги за договором кредиту №101/07  

від 22.06.2007
F22GL22602 Права вимоги за договором невідновлювальної  

кредитної лінії №163 від 15.09.2006
F22GL22603 Права вимоги за договором кредиту №04-13-504 

від 29.08.2007
F22GL22604 Майнові права за кредитним договором №242/07 

від 02.10.2007
F22GL22605 Права вимоги за кредитним договором №170/07 

від 20.07.2007
F22GL22606 Права вимоги за договором кредитної лінії №497 

від 29.03.2007
F22GL22607 Права вимоги за договором кредиту №414  

від 11.08.2006

Дата проведення відкритих торгів      Перші відкриті торги (аукціон) –
(аукціону)/електронного аукціону       15.06.2018
Електронна адреса для доступу           www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/       
електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів        Точний час початку проведення
(аукціону)/електронного аукціону       відкритих торгів (аукціону)/
                 електронного аукціону 
                 по кожному лоту вказується
                 на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота        http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Повістка про виклик обвинуваченого
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області ви-

кликає як обвинуваченого Рудіка Павла Миколайовича, 
29.04.1965 р.н., який мешкав за адресою: Харківська область 
смт Дворічна, вулиця Заводська, будинок № 33, для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань за № 12014220370000485 від 
26.03.2014 року за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України та повідо-
мляє, що судове засідання, яке відбудеться 15 травня 2018 
року о 10.00 год. у приміщенні № 1 Куп’янського міськра-
йонного суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, місто Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик суду передбачені стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені статтями 139, 223 КПК України. У разі неявки об-
винуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя О. О. Волчек

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Самойлову Олену Василівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за № 42016000000003292 відносно Самойло-
вої Олени Василівни, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та по-
відомляє, що ухвалою Святошинського районного 
суду м. Києва від 10.11.2017 року прийнято рішен-
ня про здійснення судового розгляду у формі спе-
ціального судового провадження, яке відбудеться 
23.05.2018 року о 09.45 годин в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя М. О. Оздоба

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Рябкова Олександра Павло-
вича для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР за № 42016010000000284 віднос-
но Рябкова Олександра Павловича, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України та повідомляє, що ухвалою Святошинсько-
го районного суду м. Києва від 07.02.2018 року при-
йнято рішення про здійснення судового розгляду у 
формі спеціального судового провадження, яке від-
будеться 23.05.2018 року о 09.45 годин в приміщен-
ні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя М. О. Оздоба

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17 в залі судових засідань № 40, 14 травня 2018 ро-
ку о 12.30 год., відбудеться судове засідання у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Ломаки 
Олександра Анатолійовича, 15 травня 1972 року на-
родження, у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Ломака Олександр Анатолі-
йович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі не-
можливості з’явитися до суду, просимо повідомити 
про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справу розглядає колегія суддів у складі суд-
ді доповідача Каленяка Р. А., суддів Іванченка Я. М.,  
Бессараб Н. М.

Оголошення про ліквідацію
Компанія «ДЛВ ФЛОРІНГ ГМБХ» (Німеччина), в 

особі Представництва «ДЛВ ФЛОРІНГ ГМБХ» в Украї-
ні, повідомляє про прийняття Компанією «ДЛВ ФЛО-
РІНГ ГМБХ» (Німеччина) корпоративного рішення від 
09 квітня 2017 року щодо ліквідації свого Представ-
ництва «ДЛВ ФЛОРІНГ ГМБХ» (надалі — «Представ-
ництво») в Україні (код ЄДРПОУ 26620361, розташо-
ване за адресою: Україна, 03110, м. Київ, вул. Універ-
ситетська, 13-А). Ліквідатором Представництва при-
значено Саргунс Наталію Миколаївну. Адреса місцез-
находження ліквідатора: Україна, 03110, м. Київ, вул. 
Університетська, 13-А, контактний телефон (044) 
249-79-05. Вимоги кредиторів приймаються ліквіда-
тором протягом двох календарних місяців з дня пу-
блікації цього оголошення, в порядку встановленому 
законодавством України.

Ліквідатор Н. М. Саргунс.

Печерський районний суд м. Києва викликає як об-
винуваченого Цибульського Юрія Олександровича, 
29.03.1962 р.н. (останні відомі місця проживання: вул. 
Єсеніна, 20, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15,  
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться 16 трав-
ня 2018 року о 10 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова! 
При собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Печерського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 11, під голо-
вуванням судді Білоцерківця О. А.

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

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Удовіну Ольгу Максимівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного 
до ЄРДР за № 42016010000000251 відносно Удові-
ної Ольги Максимівни, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 23.05.2018 року о 09.00 год. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя М. О. Оздоба

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Григорова Андрія Івановича 
для розгляду кримінального провадження, внесено-
го до ЄРДР за № 22017011000000020 відносно Гри-
горова Андрія Івановича, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та по-
відомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 23.05.2018 року о 09.30 год. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя М. О. Оздоба

Суднові реєстраційні документи 
на судно «Bayliner 175 BR», 

№ BBBE88CUG708, з реєстраційним 
бортовим номером ua 0625 DN, 

судновласник Кожома О. В., 
вважати недійсними.

У зв’язку з втратою 

посвідчення офіцера, 

серія УК 180036, видане на ім’я 

Задворного Юрія Юрійовича, 

вважати недійсним.

Краматорський міський суд Донецької 
області (84000, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) 17.05.2018 р. о 09.30 год. 
розглядає кримінальну справу за обвину-
ваченням Неєр Віктора Іонатановича за  
ст. 258-3 ч. 1 КК України. Явка обвинува-
ченого в судове засідання є обов’язковою.

Суддя Нейло І. М.

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) 15.05.2018 р. об 11.00 год. розглядає 
кримінальну справу за обвинуваченням Никиті-
ної Ірини Петрівни, 17.05.1968 року народження 
за ч. 2 ст. 258-5 КК України. Явка обвинуваченої 
в судове засідання є обов’язковою.

Суддя Літовка В. В.

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті викликає Ульяненка Сергія Дмитровича по 
кримінальному провадженню № 225/2733/17 як 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України у судове засідан-
ня, яке відбудеться 15.05.2018 року о 09.00 го-
дині. Явка обвинуваченого обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрювана Бабуцідзе Марина Георгіївна, 29.05.1987 р.н., зареєстрована за адресою: вул. Богуна, буд. 
5, м. Сніжне, Донецька область, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись до 
Управління Служби безпеки України в Житомирській області (м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7), до 
старшого слідчого слідчого відділу Петрука М. В., р.т. (0412)405-279, для участі у слідчих та процесуальних 
діях у кримінальному провадженні № 22018060000000018 як підозрюваній у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України, о 12 год. 00 хв. 09.05.2018, о 12 год. 00 хв. 10.05.2018 та о 12 год. 
00 хв. 11.05.2018 (для отримання письмового повідомлення про підозру, допиту, впізнання тощо), а також 
о 12 год. 00 хв. 12.05.2018, о 12 год. 00 хв. 13.05.2018 та о 12 год. 00 хв. 14.05.2018 (для виконання вимог 
ст. 290 КПК України – ознайомлення з матеріалами досудового розслідування). Нагадуємо про обов’язок за-
здалегідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Звольський Вадим Володимирович, 15.05.1964 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька 
обл., м. Донецьк, вул. Батищева, буд. 13, кв. 22, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до Управління Служби безпеки України в Житомирській області (м. Житомир, вул. Фещенка-
Чопівського, 7), до слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Пустовіта Д.О., р.т. (0412)405-214, для учас-
ті у слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні № 22018060000000017 як підозрюваному 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України, о 12 год. 00 хв. 09.05.2018, о 12 
год. 00 хв. 10.05.2018 та о 12 год. 00 хв. 11.05.2018 (для отримання письмового повідомлення про підозру, 
допиту, впізнання тощо), а також о 12 год. 00 хв. 12.05.2018, о 12 год. 00 хв. 13.05.2018 та о 12 год. 00 хв. 
14.05.2018 (для виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріалами досудового розсліду-
вання). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та 
наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

— 30 травня 2018 року о 10-00 розпочнуться аукціонні торги з продажу необро-
бленої деревини хвойних порід, а також техсировини для ВТП, балансів, будлісу, 
дров’яної деревини, рудсировини хвойних порід;

— 31 травня 2018 року о 10-00 розпочнуться аукціонні торги з продажу необро-
бленої деревини листяних порід, а також техсировини і для ВТП (т/л, м/л), рудси-
ровини (т/л, м/л), балансів (т/л, м/л), фанерного 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-під-

приємців (юридичної особи або фізичної особи — підприємця). 
— Копії довідки про взяття на облік платника податків, довідки з державного ко-

мітету статистики України. 
— Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (свідоцтва 

про сплату єдиного податку).
— Довідка за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягів фактич-

но переробленої необробленої деревини за попередній квартал.
— Довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аук-

ціоні 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 «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 
23243248, отримувач — ТБ «Київська агропромислова 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 АГРІ-
КОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 23243248, отримувач — ТБ «Київська агро-
промислова біржа».

Документацію з проведення аукціонних торгів та перелік деревини, що виставля-
ється на аукціонні торги, можна одержати за адресою: м. Київ, вул. Велика Василь-
ківська (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 телефонами: +38 044 230 95 49, +38 044 230 96 95. 

Прийом  заявок на загальний аукціон завершується  25 травня 2018 року о 12-00.
Аукціонний Комітет з організації та проведення  

аукціонних торгів з продажу необробленої деревини

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає 
як обвинуваченого Корчагіна Павла Петровича (останнє відоме 
місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Ли-
сичанська, 5б/100) у судове засідання з розгляду кримінальної 
справи № 428/8457/16-к за обвинуваченням Корчагіна Павла Пе-
тровича за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357 КК Укра-
їни, яке відбудеться 16.05.2018 року о 08 годині 30 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за 

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

ги, 34, викликає Шубіна Олександра Васильовича, як обвинува-

ченого в судове засідання по кримінальній справі № 426/15/16-к 

за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно 

Шубіна Олександра Васильовича за ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3 КК 

України, що відбудеться 17 травня 2018 року о 14.30 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 
34, викликає Тіщенко Олену Сергіївну, як обвинувачену в судо-
ве засідання по кримінальній справі № 426/11855/16-к за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Тіщен-
ко Олени Сергіївни за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1  
ст. 437 КК України, що відбудеться 17 травня 2018 року о 14.15 
год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 

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

ги, 34, викликає Пілавова Арістотеля Юрійовича, як обвинуваче-

ного у судове засідання по кримінальній справі № 426/7657/17-к 

за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно 

Пілавова Арістотеля Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 17 

травня 2018 року о 09.15 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 

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

моги, 34, викликає Віхтаря Валерія Михайловича, як обвинуваче-

ного у судове засідання по кримінальній справі № 426/4978/16-к 

за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно 

Віхтаря Валерія Михайловича за ч. 1 ст. 258-3, КК України на 16 

травня 2018 року о 14.15 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає Мірошниченка Дениса Миколайовича, 
як обвинуваченого у судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/8595/17-к за обвинувальним актом у кримінальному про-
вадженні стосовно Мірошниченка Дениса Миколайовича за ч. 1 
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 16 травня 2018 
року о 14.30 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 

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

моги, 34, викликає Плахотнюка Костянтина Володимировича, 

як обвинуваченого у судове засідання по кримінальній справі  

№ 426/19004/17 за обвинувальним актом у кримінальному про-

вадженні стосовно Плахотнюка Костянтина Володимировича за  

ч. 1 ст. 258-3 КК України на 16 травня 2018 року об 11.30 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 

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

моги, 34, викликає Таранського Олександра Анатолійовича, 

як обвинуваченого у судове засідання по кримінальній справі  

№ 426/344/16-к за обвинувальним актом у кримінальному про-

вадженні стосовно Таранського Олександра Анатолійовича за  

ч. 1 ст. 258-3 КК України на 16 травня 2018 року об 11.00 годині.

Суддя О. М. Попова

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) — Релігійна організація «Духовне управління мусульман України»
2. Місцезнаходження забудови — м. Київ, Шевченківського району, Лук’янівська, 46.
3. Характеристика забудови — Комплекс Ісламського університету з гуртожитком є другою чергою бу-

дівництва Меморіально-духовного центру по вул. Лук’янівській, 46 у Шевченківському р-ні, м. Києва.
4. Соціально-економічна необхідність — створення умов  для навчання та проживання студентів Іслам-

ського університету.
5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації: площа ділянки — 1,2252 га (з урахуванням І черги 

будівництва); теплозабезпечення — від власної котельної потужністю 0,95 МВт (газові котли фірми «Євро-
терм Технолоджі» Колві-500; кількість води — 1.46 м3/добу); Потреба в інших ресурсах — від існуючих ін-
женерних комунікацій відповідно до ТУ.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) — орендований транспорт.
7. Екологічні та інші обмеження — приземні концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищува-

ти 0.1 ГДКмр для населених місць. Дотримання інсоляції, забезпечення захисту від шуму і шкідливих впли-
вів для прилеглої забудови. Врахувати знаходження ділянки в межах історико-культурних заповідників і зон 
охорони пам’яток історії та культури, історичного ареалу, території пам’ятки археології національного зна-
чення «Культурний шар городища» (ІХ-ХIII ст.), гора Щекавиця;

— Пам’ятки ландшафту та історії міського рівня «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра».
8. Еколого-інженерна підготовка і захист території — виконання заходів, спрямованих на захист терито-

рії від зсувів та збереження споруд прилеглої забудови;
9. Можливий вплив запроектованої діяльності на навколишнє середовище відповідає нормативним ви-

могам;
10. Відходи виробництва — нових видів відходів не утворюються.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС — в обсязі за вимогами ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості — Публікація Заяви про наміри через ЗМІ.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/3432/16-к за обвинуваченням Ве-
селко О.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутнос-
ті обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціаль-
ного судового провадження. Обвинувачений Веселко 
Олександр Михайлович, 22.08.1967 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, Бахмут-
ський район, смт Миронівський, вул. Леніна 28/4, ви-
кликається до суду на 10.00 год. 15 травня 2018 ро-
ку (корп. № 2, каб. № 18), для участі у судовому за-
сіданні.

Суддя А. І. Міросєді

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Лаєвської Інни Валеріїв-
ни у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, яка ви-
кликається для участі у розгляді кримінального про-
вадження, яке відбудеться 14.05.2018 р. о 12.30 год., 
23.05.2018 року о 10.00 год., 30.05.2018 року о 10.00 
год. в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр-т Металургів, 31, (каб. приймальня).

Суддя Н. П. Кір’якова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає кри-
мінальне провадження № 1-кп/219/127/2018 за обвинуваль-
ним актом відносно Жаданова Владислава Володимировича 
за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 191 КК України.

Обвинувачений Жаданов Владислав Володимирович, 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Донецьк, вул. 
Воїнська, 9/2, викликається на 15.05.2018 року на 08.30 го-
дину до суду, каб. № 306 для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглядати-
ся у його відсутність.

Суддя Павленко О. М.

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає обвинувальний акт відносно Земцової Те-
тяни Анатоліївни, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, внесе-
ного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42017050000000842 від 12.10.2017, місце про-
живання обвинуваченої м. Макіївка Донецької об-
ласті, викликається на 15 травня 2018 року о 09.00 
годині, до суду каб. № 23/3, для участі у розгля-
ді кримінального провадження № 234/1165/18,  
№ 1-кп/234/450/18.

Головуючий суддя Ю. О. Сухоручко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядає кримінальне провадження  
№ 42014080000000652 (номер справи 243/243/3053/15-к, 
номер провадження 1-кп/243/199/2018) за обвинувачен-
ням Ковінько Яни Василівни, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по справі Ковінько Яна Василівна, 
01.09.1983 року народження, яка проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, проспект Россі-
ні, 6/30, викликається на судове засідання, яке відбу-
деться 15 травня 2018 року о 08.40 год. до суду для 
участі у розгляді справи.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22016080000000022 (номер спра-
ви 1-кп/243/44/2018) за підозрою Піддубного Дми-
тра Олеговича, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає:

Підозрюваний Піддубний Дмитро Олегович, 
14.02.1994 року народження, який зареєстрований 
та проживає за адресою: Донецька область, Кос-
тянтинівський район, с. Предтечине, вул. Шкільна, 
7, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 15 
травня 2018 року о 09 годині 00 хвилин та 01.06.2018 
року о 09 годині 00 хвилин у залі судового засідан-
ня № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Краматорський міський суд Донецької області розгля-
дає кримінальну справу № 234/9109/15-к (провадження 
№ 1-кп/234/23/18) за обвинуваченням Келемана Сергія 
Ярославовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Викликається як обвинувачений:
Келеман Сергій Ярославович, який проживає за адре-

сою: Донецька область, Краматорськ, вул. Хабаровська, 
40-7; на 15 травня 2018 року о 09.00 годині для участі у 
судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Крама-
торського міського суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 
21, каб. № 23/3.

Суддя А. О. Михальченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/6019/17 за обвинуваченням Бого-
славської О. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia) в порядку спеці-
ального судового провадження. Обвинувачена: Бого-
славська Олена Миколаївна, 25.11.1976 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область,  
м. Макіївка, мкр-н Зелений, 62/44, викликається до 
суду на 09.00 год. 14 травня 2018 року (корп. № 2, каб.  
№ 18), для участі у судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Краматорський міський суд Донецької області (84300, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальне прова-
дження № 234/15840/17 (провадження № 1-кп/234/255/17) за об-
винуваченням Дамірчян Межлума Артушевича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК  
України).

Викликається як обвинувачений:
Дамірчян Межлум Артушевич, 01.08.1990 року народження, 

уродженець с. Нідж Республіки Азербайджан, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. В. Садова, буд. 
84, кв. 5, на 14 травня 2018 року о 09 годині 00 хвилин, для учас-
ті у судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматор-
ського міського суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 9.

Суддя А. О. Чернобай

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове про-
вадження за кримінальним провадженням щодо Ка-
бація Володимира Васильовича, обвинуваченого за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд якого призначено 
на 09.00 год. 14.05.2018 р.

Обвинуваченому Кабацію Володимиру Васильо-
вичу необхідно з’явитись до каб. № 15 Красноар-
мійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ  
Донецької області, вул. Європейська, 20, на 09.00 
год. 14.05.2018 р.

Суддя В. А. Варибрус

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Шапортову Станіславу Володимировичу, 16.02.1967 р.н., зареєстрованому за 

адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Щорса, буд. 20, кв. 2, на підставі ст. ст. 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 14.05.2018 до слідчого в особливо важливих справах 
військової прокуратури Центрального регіону України Єгжова Р. Д. за адресою: м. Київ, вул. Петра 
Болбочана, буд. 8, для вручення повідомлення про підозру, а також для участі в проведенні слідчих 
та процесуальних дій у кримінальному провадженні №42015060360000293 від 21.07.2015 за озна-
ками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Білоус Роман Юрійович, 29.04.1974 року народження, який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Чкалова, б. 1, в порядку ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 15.05.2018 р. о 16.00 
год. до Димитровського міського суду Донецької області (адреса розташування: м. Мирноград, Донецької 
області, вул. Центральна, 73, зал № 1) для участі у судовому засіданні в статусі обвинуваченого в кримі-
нальному провадженні № 22015050000000425 від 26.10.2015 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 3 моменту опу-
блікування повістки про виклик обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Також суд повідомляє, що 19.04.2018 р. Димитровським міським судом Донецької області постановле-
но ухвалу про допит свідків в режимі відеоконференції.

Суддя Редько Ж. Є.

Свідоцтво про право на спадщину, 
видане Другою Київською державною 

нотаріальною конторою 
19.12.2006 року, номер за реєстром 

№ 5-5832, на ім’я Борисенко 
Ніни Дмитрівни, 

вважати втраченим.
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Укргiдрометцентр

У Миколаєві обрали 
найкращі книжки 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

СИЛА СЛОВА. У Центральній міській бібліотеці ім. М.Л. Кропив-
ницького відбулось  урочисте нагородження переможців XІІ облас-
ного конкурсу «Краща Миколаївська книга». Цього року на конкур-
сі було представлено 55 книжок місцевих авторів, виданих протя-
гом 2017 року у восьми миколаївських видавництвах. 

Комісія з 29 незалежних експертів визначила найкращі книж-
ки у шести номінаціях. У номінації «Краща поетична збірка»  пере-
можцем став в’ячеслав Качурін з книжкою «Екологія душі».  Най-
ліпшим історично-краєзнавчим виданням визнано спільну працю 
кількох авторів «Миколаївщина козацька», підсумок  копіткої робо-
ти в дослідженні документальних джерел, свідчень та історичних 
пам’яток про наявність козацьких поселень у цій місцевості. 

Із письменницьким дебютом привітали учасника аТО Олек-
сія Пайкіна, який опублікував  «Неудобные зарисовки гибридной 
войны». а серед навчальних видань переміг посібник «Українська 
мова як іноземна: підготовка до тесту. Тренувальні завдання. Се-
редній рівень» авторського колективу Чорноморського національ-
ного університету  ім. Петра Могили. Це видання призначене для 
всіх тих, хто викладає чи вивчає українську мову як іноземну. 

Найкращим прозаїчним виданням визначено книжку  «вендета у 
форматі 3D» —  психологічний роман про трьох українок, темпера-
ментних і емоційних, жорстку психологічну боротьбу за право коха-
ти і бути коханим. авторка книжки Лілія Бондаренко виступила зна-
вцем соціально-побутових деталей життя української жінки й тонким 
психологом, про що свідчить сам роман, написаний за реальними 
подіями. Члени журі вподобали і книжку «Подорож у Дивне, або Но-
ва казка» для дітей та юнацтва. авторка Тетяна Свірська зазначила, 
що  її твір пропонує поглянути на важливі життєві теми з нової, трохи 
незвичної точки зору. Гумор поєднується із серйозними роздумами 
про формування особистості, інколи всупереч форматам.

На Луганщині лунали 
народні пісні
ТРАДИЦІЇ. В області відбувся фестиваль 
української культури і фольклору  
«Байбак-fest — 2018».

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

На центральній площі 
Старобільська виру-

вало свято «А весна вже 
скресла, що ти нам при-
несла», а у фойє район-
ного Будинку культури  
ім. Т. Шевченка гості із за-
хватом роздивлялися ро-
боти майстрів декоратив-
но-ужиткового мистецтва 
Старобільщини. І запро-
шені, й учасники фести-
валю могли брати участь 
у конкурсних обрядо-
вих, родинно-побутових 

програмах, народної піс-
ні, гумору й танцю, му-
зикування тощо. Сільські 
клуби змагалися за зван-
ня найгостиннішого куре-
ня, адже у весняному ета-
пі обласного фестивалю-
конкурсу «Байбак-fest — 
2018» взяли участь пред-
ставники шести районів 
області й міста Сєвєродо-
нецька. 

«Це унікальний фести-
валь української культу-
ри і фольклору, він має 
позитивно вплинути на 
розвиток народних тради-
цій на Луганщині», — під-

креслює заступник голо-
ви облдержадміністрації 
Ольга Лішик.

Ф е с т и в а л ь - к о н к у р с 
щосезону раз на два роки 
крокує містами й района-
ми Луганщини, тож тала-
новиті люди мають нагоду 
взяти участь у наступних 
трьох етапах цьогорічного 
«Байбак-fest» у прифрон-
тових Попаснянському 
(літній етап), Станично-
Луганському (осінній) та 
Новоайдарському (зимо-
вий) районах.

Травневі «Гаївки» на Донеччині стають 
традиційними

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТ. У Краматорську 
на Донеччині початок травня 
вже вчетверте дав старт ет-
нографічному фестивалю «Га-
ївки», організованому акти-
вістами молодіжної платфор-
ми «вІЛЬна Хата». Уже са-
мою назвою цього проекту йо-
го ініціатори вирішити нагада-
ти землякам про старовинні 

слов’янські обрядові пісні га-
ївки, пов’язані з початком вес-
ни, коли все довкола прокида-
ється і оживає. Як і в попере-
дні роки, участь у фестивалі 
взяли співочі, танцювальні та 
інструментальні колективи До-
неччини, а тепер до них упер-
ше приєдналися гості — укра-
їнські гурти з Києва та Івано-
Франківська.

Крім насиченої колорит-
ної музичної програми «Га-

ївки» традиційно запропону-
вали відвідувачам призабу-
ті народні ігри, які дають на-
году помірятися силою чи 
спритністю: ремінь, моргал-
ки, слон, лава на лаву та ін-
ші. На фестиваль з’їхалися 
народні майстри-умільці, 
влаштувавши виставки ро-
біт, серед яких глиняний по-
суд та іграшки, вишивані кар-
тини і сорочки, вироби з де-
рева, прикраси з бісеру та 

стрічок тощо. Тут працюва-
ли зони, де майстри вчили 
всіх охочих створювати оригі-
нальні речі. Приміром, чима-
ло дітей опановували вміння 
виготовляти з глини глечики, 
дзвіночки, коники тощо. Ще 
однією традицією «Гаївок» 
стало приготування весняно-
го кулешу, яким відвідувачів, 
що прийшли на свято у виши-
ванках (а їх більшість), часту-
вали безплатно.   
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Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 
4) розглядає доручення Тбіліського міського суду про вручення судових докумен-
тів відповідачу Паата Джикия, на підставі Мінської конвенції про правову допомо-
гу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р. Паата 
Джикия, адреса якого зазначена: Донецька область. м. Донецьк, вул. Університет-
ська, б. 105, кв. 54, який викликається на 15.05.2018 р. о 15.30 год. до суду для вру-
чення пакету документів.

З опублікуванням оголошення про виклик Паата Джикия, вважається повідомле-
ним про дату, час і місце розгляду окремої процесуальної дії.

Суддя Переясловська Ю.А.
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Учасники і глядачі раділи пісням та конкурсам фестивалю

День міста Львів відзначатиме три дні
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ЮРІЇВ ДЕНЬ.  У Львові ци-
ми днями святкують День міс-
та. До 762-річчя місто підго-
тувало широку розмаїту про-
граму, отже організує чима-
ло атракцій. Розпочалося все 
з урочистої сесії в міській раді. 
Сьогодні відбувається тради-
ційна міська хода з театралі-
зованою передачею ключів від 
Львова. У неділю львів’яни від-

відують церкву. Цього разу во-
ни зможуть побувати на хра-
мовому святі в соборі Святого 
Юра, взяти участь у спільній 
екуменічній молитві представ-
ників духовенства різних кон-
фесій біля фігури Матері Бо-
жої на проспекті Свободи. 

Культурна програма різно-
манітна і насичена захода-
ми. «Що народжується в ти-
ші», дізнаємося під час снідан-
ку-дискусії в музично-мемо-
ріальному музеї Соломії Кру-

шельницької. Захід «Сила Ли-
са» організовує Дім Франка, 
а музей Олекси Новаківсько-
го запросить на сніданок — 
майстер-клас. 

Нинішнє святкування нази-
вають музичним Днем міста. 
На вулицях і площах обласного 
центру виступатимуть музичні 
колективи. відбудуться фести-
валі духових оркестрів «Коро-
лівський лев» та естрадної піс-
ні, представлять музичну про-
граму за творами Богдана ве-

селовського, а також звучати-
муть твори володимира Івасю-
ка від гурту «Курбаси». 

Шанувальникам театраль-
ного мистецтва запропонують 
переглянути кілька вистав, 
зокрема прем’єрну. За учас-
ті українських дизайнерів і ко-
лекціонера давнього одягу з 
Донеччини Світлани Кравчен-
ко організують етнофешн.  Ті, 
хто бажає відпочити на приро-
ді, обере міський пікнік, відві-
дає «Барбекю-фест». 
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