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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 7 травня 2018 року
USD 2630.5522 EUR 3148.5079 RUB 4.1622 / AU 344431.35 AG 4331.20 PT 237275.81 PD 255426.62

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
   «У 2014 році ми почали 

писати нові сторінки 
боротьби. В ці часи 

випробувань важливо 
пам’ятати подвиг 

ветеранів Другої світової 
війни, завдяки якому 

змогли жити багато 
наступних поколінь». 

Серед нас більшає 
мільйонерів

СТАТИСТИКА. У 2017 році доходи обсягом понад мільйон гри-
вень задекларували 4063 українці, про що повідомляє Держав-
на фіскальна служба. Порівняно з 2016 роком кількість гривневих 
мільйонерів у країні зросла на 559 осіб.

«Один громадянин задекларував дохід понад мільярд гривень», 
— каже виконуючий обов’язки голови ДФС Мирослав Продан. 
Наймолодшому мільйонеру, що задекларував доходи, виповнило-
ся сім років, найстаршому — 99.

Найчастіше свої статки українські мільйонери отримували у ви-
гляді «інших доходів»: відсотків на депозитах, дивідендів тощо — 
загалом на 9,8 мільярда гривень. Іноземних доходів було отрима-
но на 6,2 мільярда гривень. На операціях з продажу чи обміну рухо-
мого та нерухомого майна мільйонери заробили 3,6 мільярда гри-
вень, успадкували 2,5 мільярда.

Середньостатистичний річний прибуток нашого мільйонера ста-
новить 8,2 мільйона гривень. Майже 44% мільйонерів проживають 
у Києві — 1816 осіб. Серед лідерів Харківська область — 299, Дні-
пропетровська — 269, Київська — 275 та Одеська — 207 осіб.

8099,8 грн
за тисячу  кубометрів становила  

для України середня ціна імпортного 
природного газу в квітні 2018 року

НІКОЛИ ЗНОВУ. 8 травня — День пам’яті та примирення,  
9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні

Червоний мак  
не дасть забути 

Прем’єр-міністр про спадкоємність поколінь захисників 
рідної землі 
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Спорудження Бескидського 
тунелю, який велетенською голкою 
проткнув Карпатський хребет і 
з’єднав Закарпатську та Львівську 
області, близьке до завершення

НОВОБУДОВА

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, 
видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, 
повернення державі, визнання недійсною та знищення 
посвідки на постійне проживання»
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Відкритість влади тотожна ефективності її дій
ВЗАЄМОДІЯ. Уряд і громадськість спільно визначають, як будувати нову успішну  
Українську державу

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Учора в Україні вперше роз-
почався Тиждень відкри-

того уряду (OpenGovWeek). 

Він передбачає проведен-
ня урядом спільно з грома-
дянським суспільством захо-
дів, спрямованих на відкри-
тість органів влади та поси-
лення співпраці для позитив-

них змін у житті співгрома-
дян. Усе це наша держава про-
водить у межах її членства в 
міжнародній ініціативі «Парт-
нерство «Відкритий уряд», за-
початкованій 2011 року на се-

сії Генеральної Асамблеї ООН 
за сприяння урядів та громад-
ських організацій Бразилії, 
Сполучених Штатів Америки, 
Індонезії, Мексики, Норвегії, 
Філіппін, Південно-Африкан-

ської Республіки, Сполучено-
го Королівства Великої Бри-
танії. Україна долучилася до 
ініціативи фактично од-
разу. Нині налічується  
70 країн-учасниць. 2
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ОГОЛОШЕННЯ 
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»: 

організатори торгів: 
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL22608
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону)  
/електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: 21.06.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/37025-asset-sell-id-167127

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену До-
рошенко Тетяну Іллівну, 23.06.1955 року народження (останнє відоме 
місце проживання: провулок Радгоспний, 5/30, м. Сімферополь, АР 
Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 
111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 14 
годині 45 хвилин 14 травня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О.С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 
даного оголошення, обвинувачена вважається належним чином озна-
йомлена з його змістом.

Тернопільський окружний адміністративний суд викликає як відпо-
відачку Коліно Іванну Петрівну, 11.06.1963 р.н. (останнє відоме місце 
проживання: вул. Миру, 1/38, м. Тернопіль), у судове засідання в ад-
міністративній справі №819/172/18 за позовом Головного управління 
Державної фіскальної служби у Тернопільській області до Коліно Іван-
ни Петрівни про стягнення податкового боргу в розмірі 5495,61 грн по 
платежу податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
яке відбудеться 14 травня 2018 року о 10.00 год. Розгляд справи відбу-
ватиметься в залі судового засідання Тернопільського окружного адмі-
ністративного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 20.

У разі неявки відповідачки в судове засідання або неповідомлення 
про причину неявки, справу буде розглянуто за її відсутності за наяв-
ними в ній доказами.

Суддя Н.В. Дерех

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засідання (провадження 
№335/10492/16-к, 1-кп/335/44/18) обвинуваченого Рака Сергія Івановича, 15.10.1964 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Якова Новицького, 7-А, кв. 19, по кримінальному прова-
дженню № 22015080000000011 за обвинуваченням Рака С. І. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 
ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, яке відбудеться 14.05.2018 року о 13.30 год., 24.05.2018 року 
о 16.00 год., 31.05.2018 року о 10.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-Б. 

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

Суддя Крамаренко І. А.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

оголошує конкурс 

до клінічної ординатури 

Документи приймаються з 25 травня до 25 червня 2018 р. відповідно до 

графіку роботи університету за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 34, ка-

бінет 2А, Інститут післядипломної освіти.

Свідоцтво про державну ре-
єстрацію на Екскаватор гусе-
ничий Caterpillar, модель 312С, 
2003 р.в., серійний номер: 
CAT0312CHBNN00453, реєстрацій-
ний номер: 58471 АА, видане на 
ТОВ «Катерпіллар Файненшл Укра-
їна» 18.07.2013 р., вважати недій-
сним з 04.05.2018 р., у зв’язку з 
втратою.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Олесюк Володимир Васильович, 31.07.1962 р.н., меш-
кає за адресою: Донецька область, м. Новогродівка, вул. Донецька, 
11/10, на підставі ст.ст. 133, 135, 138, 139 КПК України Вам необхід-
но з’явитись 14.05.2018, 15.05.2018 та 16.05.2018 у період з 09.00 год. 
до 18.00 год. до каб. № 27 до третього слідчого відділу слідчого управ-
ління прокуратури Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Вчительська, 47 для проведення з Вами слідчих дій 
(допиту як підозрюваного, надання доступу до матеріалів досудового 
розслідування та вручення обвинувального акта з додатками) у кри-
мінальному провадженні №12015220320001565 від 05.07.2015 за ч.1 
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Ав-
раміді Тетяну Станіславівну, 03.06.1972 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим), 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 14 годині 
30 хвилин 14 травня 2018 року.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхі-
на, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О.С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 
даного оголошення, обвинувачена вважається належним чином озна-
йомлена з його змістом.

ОГОЛОШЕННЯ 
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»: 

організатори торгів: 
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL22800-F11GL22817
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: 06.06.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/37149-asset-sell-id-167520

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ще-
гельського Максима Борисовича, 20.10.1977 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Грибоєдова, 12, кв. 51, м. Ялта) у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України в судове засідання, яке відбудеться 17 травня 
2018 року о 15 год. 10 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, 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. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лужець-
ку Світлану Анатоліївну, 12.04.1966 року народження (останнє відоме 
місце проживання: вул. Південна, 38, кв. 5, смт Чорноморське, Чорно-
морський р-н, АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове засідання, яке відбудеться 
17 травня 2018 року о 15 год. 20 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, 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. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Приазовський районний суд Запорізької області (Запорізька об-
ласть, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133)22160), викли-
кає Діденка Дмитра Сергійовича, 30.05.1986 р.н., зареєстровано-
го за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Костюш-
ка, б. 45, та Михайленка Юрія Олександровича, 25.12.1978 р.н., за-
реєстрованого за адресою: Чернігівська область, Коропський район,  
с. Лукнів, вул. Миру, б. 102, як обвинувачених, у судове засідання, призна-
чене на 15 травня 2018 року о 09.30 год. по кримінальному провадженню  
№ 22014050000000423 за обвинувальним актом відносно Діденка Д. С., 
Михайленка Ю. О., які обвинувачуються у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК 
України, в якому ваша участь обов’язкова. Колегія суддів: головуючий 
суддя Васильцова Г. А., судді Пантилус О. П., Діденко Є. В.

Обвинувачена Колесникова Ганна Геннадіївна, 08.01.1988 р.н., 
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Торез (ни-
ні м. Чистякове), вул. Ризька, 16, кв. 25, викликається до Приазов-
ського районного суду Запорізької області (Запорізька область, 
смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 23813), для учас-
ті в судовому засіданні на 15.30 год. 17 травня 2018 року, у кри-
мінальному провадженні № 22014050000000451 за обвинувачен-
ням Колесникової Г. Г. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Справа розглядається у складі колегії суддів: го-
ловуючого судді Пантилус О. П., суддів Васильцової Г. А., Діденко Є. В. 
Участь обвинуваченої в судовому засіданні обов’язкова. Наслідками не-
прибуття обвинуваченої за викликом без поважних причин або непові-
домлення про причини неприбуття, згідно зі ст.ст. 139, 323 КПК Укра-
їни, є накладення грошового стягнення, примусовий привід, а також 
здійснення спеціального судового провадження у відсутності обвину-
ваченої. З моменту опублікування повістки про виклик у газеті «Уря-
довий кур’єр», обвинувачена вважається належним чином ознайомле-
ною з її змістом.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає кримінальне про-
вадження № 22017050000000105 (номер справи 243/243/1369/17, но-
мер провадження 1-кп/243/200/2018) за обвинуваченням Бовта Мак-
сима Анатолійовича, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі: Бовт Максим Анатолійович, 03.08.1979 
року народження, який проживає за адресою: Донецька область, 
м. Донецьк, вул. Челюскінців, 184-а, викликається на судові засідан-
ня, які відбудуться 16 травня 2018 року о 08.30 год. та 12 червня 2018 
року о 08.30 год. до суду, для участі у розгляді справи.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засі-
дання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд 
також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого  
та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в поряд-
ку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеці-
альне судове провадження.

Суддя В.І. Старовецький

ОГОЛОШЕННЯ 
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»: 

організатори торгів: 
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL22609-F11GL22637; F11GL22638-
F11GL22651;

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: 31.05.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/37044-asset-sell-id-167168
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/37059-asset-sell-id-167208

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України для участі у переговорах 

між Україною та Республікою Македонія щодо перегляду 
положень Угоди про вільну торгівлю між Україною 

та Республікою Македонія
1. Утворити делегацію України для участі у переговорах між Україною та Рес-

публікою Македонія щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю між 
Україною та Республікою Македонія в такому складі:

МИКОЛЬСЬКА Наталія Ярославівна — заступник Міністра економічного роз-
витку і торгівлі України — Торговий представник України, глава делегації

ЦИМБАЛ В’ячеслав Анатолійович — директор Департаменту доступу до рин-
ків та взаємодії з СОТ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за-
ступник глави делегації

ГАВРИЛЕНКО Наталія Михайлівна — начальник відділу зовнішньої торгів-
лі та співробітництва з СОТ Департаменту міжнародного співробітництва Мініс-
терства аграрної політики та продовольства України

ДАНЧЕНКО Аліна Вікторівна — директор Департаменту адміністрування 
митних платежів Державної фіскальної служби України

ЛІНІЧЕНКО Денис Володимирович — заступник директора Юридичного де-
партаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Володимирович — директор Департаменту 
міжнародного співробітництва Міністерства аграрної політики та продоволь-
ства України

РУКАС Ольжана Олегівна — заступник начальника управління регіональних 
та преференційних торговельних угод — начальник відділу переговорів та до-
ступу до ринків Департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України

РУСТАМОВ Емір Ігорович — перший секретар Другого європейського депар-
таменту Міністерства закордонних справ України

СЕЛЮТІНА Олена Олександрівна — заступник начальника відділу правової 
експертизи міжнародних договорів управління правової експертизи міжнарод-
них договорів та міжнародного співробітництва Департаменту міжнародного 
права Міністерства юстиції України

ФАРАФОНОВА Марина Євгеніївна — заступник керівника департаменту єв-
ропейської інтеграції — завідувач відділу економічного співробітництва Голов-
ного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністра-
ції Президента України.

Дозволити главі делегації в разі потреби вносити за погодженням із керів-
никами відповідних центральних органів виконавчої влади зміни до персональ-
ного складу делегації.

2. Затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах між 
Україною та Республікою Македонія щодо перегляду положень Угоди про віль-
ну торгівлю між Україною та Республікою Македонія (додаються, для службо-
вого користування).

3. Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо фінансового забезпе-
чення участі делегації України у переговорах між Україною та Республікою Ма-
кедонія щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та 
Республікою Македонія.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
4 травня 2018 року
№118/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 квітня 2018 р. № 262-р 
Київ

Про призначення Герца В. І. заступником 
Голови Фонду державного майна України

Призначити Герца Віталія Івановича заступником Голови Фонду державно-
го майна України.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 квітня 2018 р. № 275-р 
Київ

Про продовження проведення експерименту під час 
придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил

1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони щодо продовження до 
31 грудня 2018 р. проведення експерименту з використанням електронної сис-
теми закупівель для відбору пропозицій під час придбання житла на умовах па-
йової участі та на вторинному ринку для військовослужбовців Збройних Сил у 
регіонах, визначених Міністерством оборони.

2. Міністерству оборони подати до 31 січня 2019 р. Кабінетові Міністрів Украї-
ни інформацію про результати проведення зазначеного у пункті 1 експерименту.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

СПРАВА «РАШИТОВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE RASHITOV AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 60085/12 та 4 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 29 березня 2018 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 
скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість кри-
мінальних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефектив-
ного засобу юридичного захисту. Крім того, заявник у заяві № 24048/13 також 
звернувся з іншою скаргою за іншими положеннями Конвенції.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його 
практики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість кримінальних прова-
джень у цих справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку» та 
що у заявників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими 
скаргами, та констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

У заяві № 24048/13 заявник скаржився за статтею 2 Протоколу № 4 до Кон-
венції.

Європейський суд розглянув заяву та вважає, що з огляду на всі наявні в 
нього матеріали та належність оскаржуваних питань до сфери його компетен-
ції, ця скарга не відповідає критеріям прийнятності, викладеним у статтях 34 і 
35 Конвенції, та не виявляє жодних ознак порушень прав і свобод, гарантова-
них Конвенцією або протоколами до неї.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО:
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує скарги щодо надмірної тривалості кримінальних проваджень та 

відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного за-
хисту, прийнятними, а решту заяви № 24048/13 неприйнятною;

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та 
статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень;

4. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявни-

кам суми, зазначені в доданій таблиці; ці суми мають бути конвертовані в на-
ціональну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального 
банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсотко-
ві пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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ОГОЛОШЕННЯ

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає справу №234/19506/16-к (провадження №1-
кп/234/80/18) по кримінальному провадженню, вне-
сеному до ЄРДР за № 22016050000000247 за обви-
нуваченням Лаврецького Валерія В’ячеславовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Лаврецький Валерій 
В’ячеславович, 09.08.1979 року народження, викли-
кається на 21 травня 2018 року о 16.00 годині до су-
ду, каб. № 14, для участі у розгляді справи.

Суддя Бакуменко А. В.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87535, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Мета-
лургів, 231) розглядає кримінальне провадження віднос-
но Согутовського Антона Валерійовича, який обвинува-
чується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 
1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений по справі: Согутовський Антон Вале-
рійович, 20 травня 1981 року народження, місце реє-
страції: Донецька область, м. Донецьк, вул. Коваля, буд. 
57, викликається 16 травня 2018 року о 09.45 годині, 27 
червня 2018 року о 10.30 годині та 6 липня 2018 року о 
10.30 годині до суду, кабінет № 12, для участі в розгля-
ді справи.

Суддя А. М. Іванченко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає спра-
ву №242/2608/15-к (провадження №1-кп/234/403/18) по 
кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за 
№ 12014050010000091 за обвинуваченням Максименка 
Максима Миколайовича, Масловського Олександра Еду-
ардовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачені: Максименко Максим Миколайович, 
05.02.1978 року народження, Масловський Олександр 
Едуардович, 09.01.1962 року народження, виклика-
ються на 16 травня 2018 року об 11.30 годині до суду, 
каб. № 14, для участі в розгляді справи. Головуючий по 
справі суддя Бакуменко А. В., склад колегії суддів: Су-
хоручко Ю. О., Нейло І. М.

Печерський районний суд м. Києва викликає Брадул Дар’ю 
Андріївну, 13.11.1989 р.н., та Брадула Олександра Олексан-
дровича, 25.05.1987 р.н., по цивільній справі за позовом Мар-
тинової Ірини Анатоліївни до Брадул Дар’ї Андріївни, Брадула 
Олександра Олександровича, 3-тя особа: Орган опіки та пі-
клування Служба у справах дітей Печерської державної ра-
йонної адміністрації, яке призначено на 16 травня 2018 року 
о 10 год. 00 хв. і відбудеться за адресою: м. Київ, пров. Хрес-
товий, 4, каб. 404, під головуванням судді Бортницької В. В.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без 
поважних причин або неповідомлення суду про причини 
неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності на під-
ставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 11 ст. 128 ЦПК 
України з опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі 
вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи.

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

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районно-

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

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В. Б. викликає обвинува-
ченого Марецького Володимира Вячеславовича, 
21.06.1972 р.н., який зареєстрований за адресою: 
Луганська область, м. Свердловськ, вул. Карла Ліб-
кнехта, гуртожиток №9, у судове засідання, яке від-
будеться 15.05.2018 року о 09 годині 30 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт 
Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 409/1369/16-к стосовно Лукашова Станіслава Микола-
йовича, 13.05.1977 року народження, останнє місце реє-
страції: Луганська область, смт Білокуракине, вул. Підгір-
на, б. 168, Орлова Валентина Олександровича, останнє 
місце реєстрації: Луганська область, Білокуракинський 
район, с. Паньківка, вул. Зарічна, б. 27.

Лукашов Станіслав Миколайович обвинувачується за 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, Орлов 
Валентин Олександрович обвинувачується за ст. 110  
ч. 2 КК України, по яким здійснювалось спеціальне досу-
дове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 
КПК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає Лу-
кашова Станіслава Миколайовича, 13.05.1977 року на-
родження, останнє місце реєстрації: Луганська область, 
смт Білокуракине, вул. Підгірна, б. 168, Орлова Валенти-
на Олександровича, останнє місце реєстрації: Луганська 
область, Білокуракинський район, с. Паньківка, вул. За-
річна, б. 27, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 17 травня 2018 року на 10.30 годину в залі судових 
засідань Сватівського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Попової О. М.

Обвинувачений Філін Ігор Віталійович, 07.11.1988 
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, провулок Ризький, 80, викли-
кається до Приазовського районного суду Запорізь-
кої області (Запорізька область, Приазовський ра-
йон, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 
23813), для участі в судовому засіданні на 14.00 го-
дину 21 травня 2018 року, у кримінальному прова-
дженні № 22015050000000008 щодо обвинувачен-
ня Філіна І.В. у вчиненні кримінальних правопору-
шень – злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 263 КК України. Справа розглядається у скла-
ді колегії суддів: головуючого судді Пантилус О. П.,  
суддів Васильцової Г. А., Діденко Є. В. Участь обвину-
ваченого в судовому засіданні обов’язкова. Наслід-
ками неприбуття обвинуваченого за викликом без 
поважних причин або неповідомлення про причини 
неприбуття, згідно зі ст.ст. 139, 323 КПК України, є 
накладення грошового стягнення, примусовий при-
від, а також здійснення спеціального судового про-
вадження у відсутності обвинуваченого. З моменту 
опублікування повістки про виклик у газеті «Урядо-
вий кур’єр», обвинувачений вважається належним 
чином ознайомлений з її змістом.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Киз’юрова Михайла Олек-
сандровича у судове засідання в кримінальному про-
вадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 21.05.2018 року о 09.00 годині, 24.05.2018 року о 
09.00 годині в залі судового засідання Токмацького 
районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 
28. У разі неявки обвинуваченого Киз’юрова М. О., 
кримінальне провадження буде здійснюватися за йо-
го відсутності. 

Суддя Курдюков В. М.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області викликає в судове засідання, призначе-
не на 21 травня 2018 року о 10.00 год. Кушніра Єв-
гена Олександровича, 08.04.1989 року народження, 
який обвинувачується у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Останнє відоме місце проживання: місто Олек-
сандрія Кіровоградської області, вулиця 2-го Україн-
ського фронту, 32. Судове засідання відбудеться в 
приміщенні Олександрійського міськрайонного суду 
за адресою: м. Олександрія Кіровоградської області, 
вул. Г. Сокальського, 76.

Суддя Орловський В. В.

Краматорський міський суд Донецької області викликає як обвинуваче-
ного Бріта Володимира Івановича, 12.07.1970 року народження (останнє ві-
доме місце проживання — Донецька область, м. Донецьк, вул. Гурильо-
вих, 14), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 17 травня 2018 року о 09.30 годині.

Явка до суду обов’язкова. 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, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Демидова В. К.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Некрасова 
Дмитра Михайловича, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 408 КК України.

Обвинувачений Некрасов Дмитро Михайлович, 10.01.1989 
р.н., останнє місце реєстрації якого: Донецька область, м. Іло-
вайськ, вул. Зелена, 8, кв. 10, викликається на 17.05.2018 р. о 
10.00 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет  
№ 14, для участі в розгляді кримінального провадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження віднос-
но Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень-злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 358 та 
ч. 1 ст. 263 КК України. Обвинувачений у кримінальному провадженні 
Юхимук Руслан Степанович (зареєстрований за адресою: Луганська 
область, Кремінський район, м. Кремінна, вул. Тітова, 7/1) виклика-
ється на 16 травня 2018 року о 10.00 годині до суду, каб. № 312, для 
участі в розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Н. М. Погрібна

Свідоцтво про право 

плавання під державним 

прапором України на судно 

«Yamaha SJ 700B-R», 

№ JP-YAHH0031B616, 

з реєстраційним бортовим 

номером ua 5057 KV, 

судновласник Шапран С. В., 

вважати недійсним.

Краматорський міський суд Донецької області викликає як обвинувачену Тарасенко 
Вікторію Борисівну, 23.07.1973 року народження (останнє відоме місце проживання – 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 38/27), у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 18 трав-
ня 2018 року о 09.00 годині.

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя Демидова В. К.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, Донецька 
область, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає кримінальне провадження 
відносно Ольхового Вадима Анатолійовича, який обвинувачується у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений по справі: Ольховий Вадим Анатолійович, 23 травня 1983 ро-
ку народження, місце реєстрації: м. Маріуполь, с. Талаківка, вул. Малосадова, буд. 
45, викликається 16 травня 2018 року о 10.10 годині, 27 червня 2018 року о 10.45 
годині та 6 липня 2018 року об 11 годині до суду, кабінет № 12, для участі в роз-
гляді справи.

Суддя А. М. Іванченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинів-
ка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/1051/18 за обвинуваченням Істоміної А. Є. за ч. 2 ст. 110 КК України. Обви-
нувачена Істоміна Анастасія Євгеніївна, 30.09.1981 р.н., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 57, викликається до 
суду об 11.00 год. 17 травня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судово-
му засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченою та оголошення її у 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як обвинуваченого: 
Кратірова Георгія Костянтиновича, який мешкав за адресою: м. Донецьк, пр. 
Комсомольський, б. 31, кв. 66, по кримінальному провадженню щодо Кра-
тірова Г.К., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 18 травня 2018 року об 11.00 годині в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки до суду без поваж-
них причин, оголошення вважається належним повідомленням і справу буде 
розглянуто по суті за наявними в ній матеріалами.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає кримінальне провадження № 233/4502/16-к за обвинуваченням До-
брос А. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсутності обвинуваченої  
(in absentia) у порядку спеціального судового провадження. Обвинува-
чена: Доброс Анжеліка Олексіївна, 03.03.1965 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: м. Донецьк, вул. Філатова, 8/4, викликається до суду на 
09.00 год. 18 травня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в су-
довому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кри-
мінальне провадження за обвинуваченням Костюченко Світлани Ві-
кторівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 258-5 КК України, яка викликається для участі в розгляді криміналь-
ного провадження, яке відбудеться на 17.05.2018 р. о 09.30 год. у при-
міщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, (каб. при-
ймальня).

Суддя Н. П. Кір’якова

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 433/1164/2017 стосовно Басова Олександра Васильови-
ча, 16.10.1971 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Басов Олександр Васильович, зареєстрований за адресою: 
м. Київ, Харківське шосе, 19А, кв. 196.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Басова Олексан-
дра Васильовича, 16.10.1971 року народження, у судове за-
сідання, яке відбудеться 17 травня 2018 року на 09.30 годи-
ну 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:  
головуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., 
Скрипника C. M.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/9779/2018 стосовно Кравцової Наталії Валеріївни за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне 
досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 
КПК України. Обвинувачена Кравцова Наталія Валеріївна, за-
реєстрована за адресою: м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінгра-
да, б. 11, кв. 195.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Кравцову Ната-
лію Валеріївну, 20.04.1979 року народження, у судове засі-
дання, яке відбудеться 16 травня 2018 року на 10.00 годину 
в залі судових засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

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

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

ської області — судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеці-
альне кримінальне провадження № 426/16/16-к стосовно 
Ісмаілова Заура Рауфовича, 25.07.1978 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ісмаілов Заур 
Рау фович, зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, вул. Лазо, буд. 46В.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Ісмаі-
лова Заура Рауфовича в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 16 травня 2018 року о 10.30 год. у залі 
Сватівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко С. О., 
Попової О. М.

Виклик до суду
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської 

області від 7 лютого 2017 року прийнято до провадження 
обвинувальний акт, внесений до Єдиного державного ре-
єстру досудових розслідувань за № 22017130000000015 
відносно Городовіченка Володимира Анатолійовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 110 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Городовічен-
ко Володимир Анатолійович у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 15 травня 2018 року об 11 годині 
30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення, обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце слухання 
справи.

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

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Агарьо-
ва Сергія Володимировича, 7 серпня 1973 р.н. як обвинува-
ченого в судове засідання по кримінальному провадженню 
№ 42015110350000144 внесеного до ЄРДР 17.06.2015 року 
відносно Агарьова Сергія Володимировича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 
ст. 111 КК України, яке призначено на 09 год. 00 хв. 18 трав-
ня 2018 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено підго-
товче судове засідання на підставі обвинувального акта в 
кримінальному провадженні за яким висунуто обвинувачен-
ня Агарьову Сергію Володимировичу у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 
КК України у відкритому судовому засіданні на 09 годину 00 
хвилин 18 травня 2018 року, про що повідомити зацікавле-
них осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосов-
но обвинуваченого Агарьова Сергія Володимировича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя В. В. Бугіль

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

області — судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/4977/16-к стосовно Головачу-
ка Олександра Миколайовича, 27.10.1966 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Головачук Олександр 
Миколайович, зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, кв-л Залізничників, буд. 2, кв. 2.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Головачука Олек-
сандра Миколайовича у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 14 травня 2018 року о 09.00 год. у залі Сватівсько-
го районного 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 Юрченко C. O.,  
Половинки В. О.

Безрученко Юлія Олександрівна, 12.09.1977 ро-
ку народження, яка проживає за адресою: Донецька 
область, м. Макіївка, вул. Генерала Данилова, 36/15, 
у порядку ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 
17.05.2018 р. о 09.30 год. до Димитровського місь-
кого суду Донецької області (адреса розташування: 
м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна, 
73, зал №1), для участі у підготовчому судовому за-
сіданні в статусі обвинуваченої в кримінальному про-
вадженні № 42016050000000653 від 25.07.2016 за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування 
повістки про виклик, обвинувачена вважається на-
лежним чином ознайомленою з її змістом.

Також суд повідомляє, що 16.04.2018 р. Дими-
тровським міським судом Донецької області поста-
новлено ухвалу про здійснення спеціального судово-
го провадження.

Суддя Редько Ж. Є.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Можелянського Віктора Анатолійови-
ча, 10.05.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95034, вул. Павленка, 35/53, м. Сім-
ферополь) у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове 
засідання, яке відбудеться 17 травня 2018 року о 15 
год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 61 927

Загальний тираж за травень 307 818

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +10  +15 +21  +26
Житомирська +10  +15 +21  +26
Чернігівська +9  +14 +21  +26
Сумська +8  +13 +21  +26
Закарпатська +11  +16 +22  +27
Рівненська +9  +14 +21  +26
Львівська +9  +14 +19  +24
Івано-Франківська +9  +14 +19  +24
Волинська +9  +14 +21  +26
Хмельницька +9  +14 +21  +26
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На Донеччині 
вшанували загиблих

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПАМ’ЯТЬ. У Слов’янському районі на Донеччині вшанували 
пам’ять українських військових, які загинули під час боїв за ви-
зволення області від проросійських незаконних збройних фор-
мувань 2 травня 2014 року. Мітинг-реквієм за участю військо-
вослужбовців, волонтерів і місцевих жителів відбувся у селі Ан-
дріївка біля пам’ятного хреста, встановленого на честь бійців 
95-ї Житомирської аеромобільної бригади Петра Коваленка та 
Сергія Панасюка. Цього дня такий самий скорботний захід зі-
брав людей у селі Карпівка біля пам’ятного знака на місці па-
діння вертольота Мі-24, збитого пострілом із ПЗРК. На жаль, 
того фатального дня тут загинули екіпажі двох військових ге-
лікоптерів 16-ї окремої бригади армійської авіації із Львівської 
області: підполковники Сергій Руденко, Руслан Плоходько, 
Олександр Сабада, майор Микола Топчій, капітан Ігор Грішин.

Змагалися 
майстри зачісок

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

КРАСА. У Сумах відбувся відкритий регіональний чемпіонат із 
перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу, який ор-
ганізували міський відділ торгівлі, побуту та захисту прав спожи-
вачів спільно з ГО «Сумське об’єднання перукарів» і навчальною 
студією «Академія краси». Учасниками стали 220 представників 
не тільки Сумської області, а й Рівного, Києва, Одеси, Донецька, 
Харкова, Дніпра. Майстри краси демонстрували оригінальні ав-
торські роботи, весільні образи, зачіски, робили манікюр і макі-
яж за останніми модними тенденціями. У межах чемпіонату про-
йшли тренінги з ведення салонного бізнесу для керівників та ад-
міністраторів салонів краси і косметології, виставка професійних 
засобів з косметики та показ колекції «Весілля от кутюр-2018». 

Перемогу у чотирьох категоріях «Профі», «Майстри», «Юніо-
ри», «Учні» здобули 53 учасники. Усі вони одержали дипломи, 
медалі, грамоти, а також подарунки від спонсорів. 

Бузковий розмай
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ВЕСНЯНИЙ АРОМАТ. Пер-
ша половина травня — по-
ра цвітіння бузку. Міста і села 
вкриваються розквітлими ку-
щами всіх відтінків від ніжного 
акварельного аж до чорниль-
ного фіолетового кольору. А 
найбільш ароматні, як на ме-
не, білі квітучі грона. Ми зви-
кли милуватися цією красою, 
фотографуватися на її тлі й 
не можемо надихатися чудо-
вим ароматом.

На території палацово-пар-
кового ансамблю в місті Кор-
суні-Шевченківському на Чер-
кащині, який входить до дер-
жавного історико-культур-
ного заповідника, теж бага-
то любителів бузкового цвіту. 
Вперше бузок висадили на 
берегах Росі майже 200 ро-
ків тому. Нині загальна пло-
ща ароматних кущів сягає 
кількох гектарів. Бузок рос-
те біля палацу і флігеля, при-
крашає в’їзну браму і каплич-
ки, велетенським кольоровим 
килимом вкриває гору Янтал-
ку, дивовижно тримається на 
гранітних скелях обабіч Росі. 

Щороку помилуватися 
красою бузкових суцвіть і на-
солодитися їхнім незвичай-
ним ароматом до заповідни-
ка приїздять тисячі відвіду-
вачів. Прогулюючись поміж 
квітучих кущів, вони одержу-
ють заряд позитивної енер-
гії, якого вистачає надовго. 
Щоб урізноманітнити відпо-
чинок тих, хто насолоджу-

ється бузковим раєм, і спо-
нукати тих, хто ще не встиг 
відкрити для себе неймовір-
ну бузкову красу або ж за 
буденними клопотами про-
сто забув про чарівну пору, 
заповідник уже вдруге про-
водить свято «Бузковий роз-

май» на території палацово-
паркового комплексу. 

Організатори потурбували-
ся, щоб на святі було цікаво і 
дорослим, і дітям, підготував-
ши різнопланову програму: 
відбувся концерт за участю 
народних колективів, соліс-

тів і читців районного будинку 
культури, районного центру 
дитячої та юнацької творчос-
ті, Корсунь-Шевченківської 
дитячої школи мистецтв, пле-
нерний живопис на території 
заповідника і багато інших за-
ходів, пов’язаних з весною.

Клеванська земля прийняла меценатів
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

МОМЕНТ ІСТИНИ. На Рів-
ненщині перепоховали остан-
ки давнього роду Чарторий-
ських — замовників Пере-
сопницького Євангелія. Дня-
ми нащадки князів Чарторий-
ських, що представляють чо-
тири покоління, приїхали до 
селища Клевань Рівненсько-
го району, щоб урочисто пе-
репоховати славних предків. 
Відбулося це у Благовіщен-
ському костелі. У ХVII столітті 
його теж звели Чарторийські, 
яким належали ці землі. За-
упокійну службу, в якій, крім 
нащадків князів, узяли участь 

представники місцевої влади 
та жителі селища, відправив 
єпископ Варшавський. 

Торік представники Охо-
ронної археологічної служ-
би України в одній із крипт 
костелу натрапили на остан-
ки 18 людей. Це було родин-
не поховання Чарторийських, 
яке вже пограбували чорні 
археологи. Інститут археоло-
гії Н АНУ надав офіційний до-
звіл на археологічні роботи, а 
Рівненська обласна державна 
адміністрація взяла на себе їх 
фінансування.

— Після антропологічних 
досліджень вдалося іденти-
фікувати п’ятьох представни-
ків роду: Миколу (сина Юрія 

Чарторийського), його дру-
жину та трьох їхніх дітей, — 
каже один з ініціаторів цьо-
го масштабного дослідження 
клеванець Сергій Мініч. Ан-
трополог стверджує, що Чар-
торийські мають не польське, 
як досі вважали, а литовське 
коріння. 

До речі, саме представни-
ки клеванської гілки цього ро-
ду були замовниками Пересо-
пницього Євангелія, робота 
над яким завершилася в 1561 
році неподалік Клеваня в то-
дішньому княжому місті Пере-
сопниці завдяки їхній фінан-
совій підтримці. Тепер на ньо-
му присягають президенти 
незалежної України. Магнати 
були будівничими: частина їх-

ньої спадщини служить нам і 
нині.

Наступним кроком після пе-
репоховання за католицьким 
обрядом стане генетична екс-
пертиза, на результати якої з 
нетерпінням чекають насам-
перед нащадки роду Чарто-
рийських. Сподіваються, що 
вона допоможе ідентифікува-
ти всі останки.

— Наша родина вже вчет-
верте прибуває в Україну, — 
каже найстарша представни-
ця роду доктор біохімії Барба-
ра Чарторийська. — Ми вдяч-
ні українцям за допомогу й 
подвижництво. Не важливо, 
як давно померли наші пред-
ки, їхні душі живі, й ми маємо 
молитися за їхнє спасіння.

Цієї весняної пори бузковий рай приваблює тисячі людей

Такий вигляд має Благовіщенський костел у Клевані, 
де відбулося перепоховання представників давнього роду

Останки членів родини Чарторийських перепоховали за 
католицьким обрядом


