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Жнива на півдні 
розпочато з ячменю 

ГАРЯЧА ПОРА. Аграрії деяких районів південних областей 
розпочали збиральні роботи ранніх зернових і зернобобових 
культур. Намолочено близько 15 тисяч тонн зерна з понад 5 ти-
сяч гектарів. Середня врожайність 29,1 ц/га.

«Цьогорічний початок жнив раніший, ніж у середньому за 
останні роки, але й цей сезон від початку був доволі нетипо-
вим. Релевантні прогнози врожайності стануть доступними ще 
нескоро, однак з огляду на поточний стан посівів і близьку до 
ідеальної перезимівлю озимих культур прогнозуємо понад 60 
мільйонів тонн», — цитує слова першого заступника міністра 
аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка прес-
служба відомства.

Жнива розпочалися в Миколаївській, Одеській та Херсон-
ській областях, де збирають озимий ячмінь та горох. Лідер зі 
збирання ячменю — Херсонщина. Загалом ранні зернові та 
зернобобові культури у 2018 році планують зібрати з 9,6 міль-
йона гектарів.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:  «Вітаю

ЦИФРА ДНЯ

1,9 млрд дол. 
становив аграрний експорт до країн ЄС 

за 4 місяці 2018 року. Це на $145 млн 
більше за торішній аналогічний період

з четвертою річницею 
визволення Маріуполя! 

Упевнений, ми 
обов’язково встановимо 

мир і повернемо всі 
окуповані території 

в Україну!»

Держава захистить інтереси 
чесного бізнесу
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Правоохоронці нестимуть 
персональну відповідальність за незаконний тиск  
на підприємців

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман при-

вітав українців із ство-
ренням антикорупційно-
го суду, наголосивши: цим 
Україна показала своє 
прагнення до того, що ко-
рупцію обов’язково буде 
подолано. А ті, хто скоїв 
такі злочини, не уникнуть 
відповідальності.

А в межах політики по-
силення економічних по-

зицій держави Кабмін на-
працьовує подальші рі-
шення, спрямовані на за-
хист інтересів чесного біз-
несу й полегшення веден-
ня підприємницької діяль-
ності. Він пригадав, що сам 
колись був підприємцем 
близько 10 років і знає, як 
це непросто.

Серед таких рішень — 
запровадження системи 
електронних чеків, які ні-
велюють практику вико-
ристання застарілих касо-
вих апаратів і паперових 

носіїв інформації, а також 
посилення відповідальнос-
ті правоохоронців за пору-
шення процедур, пропи-
саних у законі про захист 
бізнесу, який отримав на-
зву «Маски-шоу стоп». 
«Держава і надалі ефек-
тивно захищатиме інтере-
си чесного бізнесу», — за-
певнив Володимир Грой-
сман.

Він нагадав, що десяти-
річчями у країні існува-
ли правила застосування 
реєстраторів розрахунко-

вих операцій, драконівські 
штрафи за невикористан-
ня апаратів, побори за їх 
реєстрацію та ремонт то-
що. Загальний обсяг таких 
додаткових плат стано-
вив, за різними оцінками, 
до 2 мільярдів гривень на 
рік. «Ми поставимо крапку 
в несправедливому став-
ленні до підприємців, за-
провадивши електронний 
чек», — сказав глава уря-
ду, додавши, що біз-
нес-середовище всі-
ляко це підтримало.

Винні  
ніде не уникнуть 
покарання

MH17. Парламент Нідерлан-
дів схвалив підписану з Украї-
ною угоду, спрямовану на по-
легшення переслідування від-
повідальних за катастрофу ма-
лайзійського «Боїнга», включно 
з використанням відеозв’язку. 
Судовий процес відбудеться в 
нідерландському суді, ймовір-
но, в Гаазі. А в разі ухвалення 
обвинувальних вироків їх мож-
на буде виконати і в Україні, як-
що засуджених з тих чи тих при-
чин не видадуть Нідерландам, 
повідомляє Укрінформ.

Схвалення угоди «слугує 
важливим кроком на шляху 
до пошуків істини й притягнен-
ня підозрюваних до суду, за-
довольнивши вимоги родичів 
жертв», — зазначив, коменту-
ючи  підписання угоди, міністр 

закордонних справ Нідерландів 
Стеф Блок.

Уряд Нідерландів ще 6 черв-
ня заявив, що не бачить відпові-
дальності влади України за ка-
тастрофу малайзійського «Бо-
їнга» у 2014 році в небі над Дон-
басом. «На думку уряду, на сьо-
годні не існує юридично пере-
конливих доказів того, що Укра-
їна діяла злочинно, коли не за-
крила свій повітряний простір», 
— було вказано в листі Стефа 
Блока депутатам нижньої пала-
ти нідерландського парламен-
ту. А в травні 2018 року, нага-
дує УНІАН, Нідерланди й Ав-
стралія поклали відповідаль-
ність за катастрофу «Боїнга» 
на Росію, запропонувавши їй 
визнати свою провину цивілізо-
ваним шляхом.

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ. Чи приборкає в Україні корупцію  
та олігархат запропонований Євросоюзом  
«Контракт «Реформи заради інвестицій»?

«Маршалла» благай,  
а рук докладай

Станіслав ПРОКОПЧУК,  
«Урядовий кур’єр» 

Інтрига з очікуванням 
понад рік остаточного 

варіанта рішення держав 
Євросоюзу щодо ініціати-
ви Європейської народної 
партії розробити для нас 
довгостроковий план до-
помоги («План Маршал-

ла для України») зникла. 
Напередодні травневих 
свят Йоганнес Ган, євро-
пейський комісар з полі-
тики сусідства та перего-
ворів щодо розширення 
ЄС, оприлюднив неочіку-
ваний вердикт, який опус-
тив на грішну землю ба-
гатьох наших політиків. 
По-перше, нам чітко да-

ли зрозуміти, що в най-
ближчі роки Києву жод-
ного персонального паке-
та  фінансово-інвестицій-
ної підтримки Євросоюз 
не передбачає. На сьогодні 
його пропозиція така: «У 
межах нового зовнішнього 
інвестиційного плану ЄС 
цього року для України 
може бути зарезервовано 

1,6 мільярда гривень (50 
мільйонів євро). За умо-
ви розумного використан-
ня це дасть змогу залучи-
ти до 16 мільярдів гривень 
(500 мільйонів євро) при-
ватних інвестицій».

Але щоб ці гроші отри-
мати, нам потрібно 
буде зробити певні 
кроки. 

Президент про неодмінне відновлення територіальної 
цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

У зв’язку з припиненням діяльності Державного під-
приємства «Експертиза дорожнього сервісу» (код  
ЄДРПОУ 35840223) шляхом реорганізації — приєднання 
до державного підприємства «Науково-технічний центр 
«Дорожній контроль якості» (код ЄДРПОУ 21476215) 
повідомляємо колишніх працівників підприємства: За-
харичева Юрія Юрійовича, Єрмака Андрія Юрійови-
ча, Вінничука Юрія Володимировича, Бельчина Вале-
рія Адамовича, Паремського Володимира Андрійовича, 
Кільніцьку Тетяну Павлівну, Чистякову Віру Анатоліївну, 
Заглоцьку Олену Петрівну, Кутового Романа Ігоровича, 
Зайцева Петра Вадимовича, Романовського Василя Гри-
горовича звертатися для проведення остаточного роз-
рахунку за адресою: м. Київ, вул. Каунаська, 3, тел. 044-
558-67-11.

Директор В. М. Батурін

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Блейз Ірину Геннадіївну, 21 лютого 1978 р.н., як обви-
нувачену в підготовче судове засідання по кримінально-
му провадженню № 42016000000002390, внесеному до 
ЄРДР 14.09.2016 року відносно Блейз Ірини Геннадіївни 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 13 год. 
00 хв. 29 червня 2018 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено під-
готовче судове засідання на підставі обвинувального ак-
та в кримінальному провадженні, за яким висунуто об-
винувачення Блейз Ірині Геннадіївні у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК 
України у відкритому судовому засіданні на 13 годину 
00 хвилин 29 червня 2018 року, про що повідомити за-
цікавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) з продажу 

прав вимоги АКБ «НОВИЙ»:
F03GL27292  Дебіторська заборгованість за договором  

№ 22-18/250
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аук-

ціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. Умови про-
дажу: 

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/180614/
index.php?lang=ru

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону 09.07.2018 р. Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: точний час початку про-
ведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 
по кожному лоту вказується на веб-сайті: www.prozorro.sale.

Апеляційний суд Миколаївської облас-
ті повідомляє, що розгляд кримінально-
го провадження за апеляційною скаргою 
прокурора відділу нагляду за додержан-
ням законів органами СБУ та державної 
прикордонної служби управління нагляду 
в кримінальному провадженні прокурату-
ри Миколаївської області Іщука А. О. на ви-
рок Центрального районного суду м. Ми-
колаєва від 16 січня 2018 року, за обвину-
ваченням Стельмаха С. О. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, відкладено 
на 5 липня 2018 року о 16.00 год.

Суддя О. В. Куценко

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: F11GL27226- F11GL27235
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: 11.07.2018

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведен-
ня відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/37890- 
asset-sell-id-171645

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Фартух Сергій Олександрович, 
25.12.1993 р.н., який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, Слов’янський район, м. Миколаївка, провулок Незалеж-
ності, буд. 8, кв. 4, на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК 
України, вам необхідно з’явитись 18.06.2018 року о 09 год. 00 
хв. до 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до начальни-
ка 1 відділення майора юстиції Черечина А. В. за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для до-
питу як підозрюваного, ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження, отримання обвинувального акта та реєстру 
матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідуван-
ня в кримінальному провадженні №22018050000000094 за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення 
від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК 
України.

Компанія «ДЕЛАКУР ДАНІЯ ЛО ІНТЕРНЕШНЛ АПС» 
(Данія), в особі Представництва «ДЕЛАКУР ДАНІЯ ЛО 
ІНТЕРНЕШНЛ АПС» в Україні, повідомляє про прийнят-
тя Компанією «ДЕЛАКУР ДАНІЯ ЛО ІНТЕРНЕШНЛ АПС» 
(Данія) корпоративного рішення № 3 від 19 лютого 2018 
року щодо ліквідації свого Представництва «ДЕЛАКУР 
ДАНІЯ ЛО ІНТЕРНЕШНЛ АПС» (надалі — «Представни-
цтво») в Україні (реєстраційний номер: 26607952, розта-
шоване за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилян-
ська, 59 (Дипломат Холл), оф. 107). Ліквідатором Пред-
ставництва призначено Єфімова Віктора Анатолійовича. 
Адреса місцезнаходження ліквідатора: Україна, 01135, 
м. Київ, вул. В.Чорновола, 25, оф. 165, контактний теле-
фон (044) 236-41-41. Вимоги кредиторів приймаються 
ліквідатором протягом двох календарних місяців з дня 
публікації цього оголошення, в порядку, встановленому 
законодавством України.

Орджонікідзевський районний суд м. Хар-
кова викликає Дудіна Миколу Миколайови-
ча, 28.10.1991 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 3 ст. 368 КК України, по обвинувально-
му акту, внесеному в Єдиний реєстр досудо-
вих розслідувань за № 42016220000001040 
від 24.11.2016 року, справа № 644/6463/17-к, 
провадження № 1-кп/644/638/17, у підготов-
че судове засідання, призначене на 18 червня 
2018 року о 12 годині 30 хвилин, головуючий 
суддя Горчакова О. І. Судове засідання відбу-
деться в приміщенні суду за адресою: м. Хар-
ків, вул. Бібліка (вул. 2-ї П’ятирічки), 18 (кор-
пус №2 суду), зал судового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання, справа 
буде розглянута без участі Дудіна Миколи 
Миколайовича.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 червня 2018 р. № 461 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 9 грудня 2015 р. № 1045
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1045 

«Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної під-
готовленості населення України» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102,  
ст. 3509) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 червня 2018 р. № 461

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 9 грудня 2015 р. № 1045
1. Пункти 2 і 3 постанови викласти в такій редакції:
«2. Міністерству молоді та спорту, Міністерству освіти і науки, Міністерству вну-

трішніх справ, Міністерству оборони, Міністерству охорони здоров’я, Адміністрації 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Адміністрації Дер-
жавної прикордонної служби, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Націо-
нальній поліції, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним адміністраціям за участю Служби безпеки, 
Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони забезпечити прове-
дення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України.

3. Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству обо-
рони, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, 
Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній службі з надзвичайних 
ситуацій, Національній поліції, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облас-
ним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за участю 
Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони по-
давати щороку до 1 грудня Міністерству молоді та спорту інформацію про про-
ведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України для її 
узагальнення та подання до 30 грудня Кабінетові Міністрів України.».

2. Порядок проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості насе-
лення України, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 9 грудня 2015 р. № 1045  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

 від 6 червня 2018 р. № 461)
ПОРЯДОК 

проведення щорічного оцінювання  
фізичної підготовленості населення України

1. Цей Порядок визначає механізм проведення щорічного оцінювання фізичної 
підготовленості населення України (далі — щорічне оцінювання).

2. Метою щорічного оцінювання є визначення та підвищення рівня фізичної під-
готовленості населення України, створення належних умов для фізичного розви-
тку різних груп населення, покращення його здоров’я, забезпечення здатності до 
високопродуктивної праці, захисту суверенітету і територіальної цілісності України, 
а також сприяння у вихованні патріотизму та громадянської позиції.

3. Основними завданнями щорічного оцінювання є:
визначення рівня фізичної підготовленості населення України;
сприяння розвитку фізичної культури серед населення України;
формування у населення України потреби в руховій активності;
спрямування діяльності закладів освіти на фізичний розвиток учнівської та сту-

дентської молоді, фізкультурно-спортивних організацій на забезпечення належно-
го рівня фізичної підготовленості населення України;

надання можливості населенню України самостійно оцінювати рівень фізичної 
підготовленості;

визначення у військовослужбовців найважливіших для військової спеціальнос-
ті фізичних і спеціальних якостей, військово-прикладних навичок з урахуванням їх 
фізичної підготовленості, необхідних насамперед для ефективного виконання ни-
ми поставлених завдань;

сприяння формуванню здорового способу життя, патріотизму та національ-
ної свідомості населення України, підвищення рівня заінтересованості до служби у 
Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до зако-
нів, Держспецзв’язку, правоохоронних органах, зокрема Національній поліції, ря-
тувальних та інших спеціальних службах, готовності до захисту Вітчизни;

сприяння створенню належних умов для підготовки та проведення щорічного 
оцінювання різних груп населення України.

4. Проведення щорічного оцінювання для учнівської та студентської молоді за-
кладів освіти незалежно від форми власності (крім закладів позашкільної та до-
шкільної освіти), військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу 
Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, 
Держспецзв’язку, правоохоронних органів, зокрема Національної поліції, ряту-
вальних та інших спеціальних служб є обов’язковим.

5. Щорічне оцінювання для громадян України, іноземців та осіб без громадян-
ства, що перебувають в Україні на законних підставах, працівників Збройних Сил та 
інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Держспецзв’язку, 

правоохоронних органів, зокрема Національної поліції, рятувальних та інших спе-
ціальних служб проводиться на добровільних засадах.

6. Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 
установ, організацій встановлюють строки проведення щорічного оцінювання з 
урахуванням особливостей їх діяльності, але не пізніше листопада.

У закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців у сфері фізичної 
культури та спорту, проводиться щорічне оцінювання під час підвищення студен-
тами спортивної майстерності в обраному виді спорту.

7. Щорічне оцінювання є підставою для порівняння показників фізичної підго-
товленості різних груп населення України з показниками фізичної підготовленості 
населення інших держав, зокрема країн євроатлантичного простору.

8. Щорічне оцінювання проводиться відповідно до тестів і нормативів, які ви-
значені власними нормативно-правовими і організаційно-розпорядчими докумен-
тами та затверджені в установленому порядку, зокрема:

МОН для учнів закладів освіти незалежно від форми власності (крім закладів 
позашкільної та дошкільної освіти), у тому числі вихованців військових ліцеїв та 
ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, що надають повну загаль-
ну середню освіту, здобувачів вищої освіти (крім військових навчальних підрозді-
лів закладів вищої освіти);

МВС, Міноборони, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Адміністрацією 
Держспецзв’язку, Адміністрацією Держприкордонслужби, ДСНС, Управлінням 
державної охорони, Національною поліцією для слухачів закладів вищої освіти 
державної форми власності, які здійснюють на певних рівнях вищої освіти підго-
товку курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів, військових навчальних підрозді-
лів закладів вищої освіти, військовослужбовців, осіб рядового та начальницького 
складу відповідних органів (підрозділів), закладів, підприємств, установ, організа-
цій, які належать до сфери їх управління або перебувають у їх структурі (системі);

Мінмолодьспортом для осіб, щорічне оцінювання яких проводиться на добро-
вільних засадах.

9. Порядок проведення щорічного оцінювання в центральних та місцевих ор-
ганах виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях визначаєть-
ся керівниками зазначених органів, підприємств, установ, організацій з урахуван-
ням положень цього Порядку і затверджується наказом або іншим розпорядчим 
документом.

10. Щорічне оцінювання проводиться безоплатно.
МОЗ сприяє проведенню медичного обстеження учнівської та студентської мо-

лоді, а також осіб, які виявили бажання пройти щорічне оцінювання на добровіль-
них засадах, у державних та комунальних закладах охорони здоров’я на безоплат-
ній основі.

11. До щорічного оцінювання допускаються особи, які пройшли медичне об-
стеження, допущені до нього лікарем та ознайомлені з вимогами заходів безпеки.

12. Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 
установ, організацій для посилення мотивації проходження щорічного оцінювання 
відзначають своїх працівників, членів, учнівську та студентську молодь відомчи-
ми відзнаками чи використовують інші методи заохочення в установленому зако-
нодавством порядку.

13. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи, ор-
ганізації висвітлюють на своїх офіційних веб-сайтах інформацію про проведення 
щорічного оцінювання.

14. Відповідальність за підготовку місць для проведення щорічного оцінювання 
та організацію його проведення несуть керівники центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.

Керівники закладів вищої освіти несуть відповідальність за організацію та про-
ведення щорічного оцінювання студентської молоді, а також включення результа-
тів його проведення до щорічних звітів про свою діяльність.

15. До початку проведення щорічного оцінювання керівники центральних та міс-
цевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій повинні ознайо-
мити осіб, які залучаються до щорічного оцінювання, з порядком його проведення.

16. Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 
установ, організацій затверджують склад комісій з питань проведення щорічно-
го оцінювання, до якого включаються фахівці відповідної сфери діяльності та/
або підприємства, установи, організації сфери фізичної культури і спорту, медич-
ні працівники, а також представники інститутів громадянського суспільства, зокре-
ма учасники антитерористичної операції, волонтери.

Комісії готують за результатами щорічного оцінювання рекомендації щодо під-
вищення рівня фізичної підготовленості різних груп населення України.

17. Інформація про результати проведення щорічного оцінювання готується та 
подається:

закладами загальної середньої освіти, закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та закладами вищої освіти, у тому числі військовими ліцеями 
та ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою, до органів управління 
освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконав-
чих органів міських рад, рад об’єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст;

органами управління освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі дер-
жадміністрацій, виконавчих органів міських рад, рад об’єднаних територіальних 
громад сіл, селищ, міст до філій Кримського республіканського, обласних, Київ-
ського та Севастопольського міських відділень Комітету з фізичного виховання 
та спорту МОН;

філіями Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастополь-
ського міських відділень Комітету з фізичного виховання та спорту МОН до зазна-
ченого Комітету;

закладами вищої освіти державної форми власності, які здійснюють на пев-
них рівнях вищої освіти підготовку курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів, тери-
торіальними підрозділами, формуваннями, закладами, підприємствами, установа-
ми, організаціями, які належать до сфери управління або перебувають у структурі 
(системі) МВС, Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держспецзв’язку, 
Держприкордонслужби, ДСНС, Управління державної охорони, Національної полі-
ції, до державних органів відповідно до підпорядкування;

підприємствами, установами, організаціями, районними (міськими) організаці-
ями фізкультурно-спортивних товариств, районними у мм. Києві та Севастополі, 

іншими місцевими центрами фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» до 
структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту районних, районних 
у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад, рад 
об’єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст;

структурними підрозділами з питань фізичної культури та спорту районних, ра-
йонних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських 
рад, рад об’єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст до Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з 
питань фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської місь-
ких держадміністрацій;

обласними організаціями фізкультурно-спортивних товариств, Республікан-
ським (Автономної Республіки Крим), обласними, Київським та Севастопольським 
міськими центрами фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» до Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних під-
розділів з питань фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастополь-
ської міських держадміністрацій;

Всеукраїнським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та все-
українськими фізкультурно-спортивними товариствами до Мінмолодьспорту.

18. За результатами щорічного оцінювання МОН, МВС, Міноборони, СБУ, Служ-
ба зовнішньої розвідки, Адміністрація Держспецзв’язку, Адміністрація Держпри-
кордонслужби, ДСНС, Управління державної охорони, Національна поліція, Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська місь-
кі держадміністрації складають звіт про результати його проведення за формою, 
визначеною Мінмолодьспортом.

19. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи, ор-
ганізації сприяють підвищенню рівня фізичної підготовленості населення Украї-
ни.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 червня 2018 р. № 388-р 
Київ

Про погодження передачі нерухомого майна 
у м. Червонограді в державну власність 
з віднесенням його до сфери управління 

Міністерства оборони
Погодитися з пропозицією Міністерства оборони та Львівської обласної ради, 

Червоноградської міської ради щодо безоплатної передачі будівель (реєстраційні 
номери 660152; 20223608), що розміщені на земельних ділянках загальною пло-
щею 5,0905 гектара (кадастровий номер 4611800000:02:010:0002) та 0,093 гекта-
ра (кадастровий номер 4611800000:02:010:0003), і нежитлових приміщень загаль-
ною площею 896 кв. метрів (реєстраційні номери 3464860; 3464368) по вул. Івасю-
ка, 4, у м. Червонограді (Львівська область) в державну власність з віднесенням їх 
до сфери управління зазначеного Міністерства.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 червня 2018 р. № 389-р 
Київ

Про підписання Угоди (у формі обміну 
нотами) між Урядом України та Урядом 

Сполучених Штатів Америки про надання 
Українській Стороні товарів військового 

призначення та послуг
Схвалити проект Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом 

Сполучених Штатів Америки про надання Українській Стороні товарів військового 
призначення та послуг.

Уповноважити Міністра оборони Полторака Степана Тимофійовича підписати 
зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 червня 2018 р. № 390-р 
Київ

Про передачу нерухомого майна у м. Києві 
до сфери управління Міністерства оборони
Передати будівлю та об’єкт незавершеного будівництва по вул. Дегтярівській, 

28а, у м. Києві, що закріплені на праві оперативного управління за Верховним Су-
дом, до сфери управління Міністерства оборони.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ
про завершення досудового розслідування

Ажиба Вадим Чічікович, 29.05.1977 року наро-
дження, проживаючий за адресою: м. Київ, вул. Ко-
новальця Євгена, 44а, кв. 513 (зареєстрований за 
адресою м. Донецьк, вул. Челюскінців, 144, кв. 8), 
відповідно до вимог ст.ст. 111, 112 КПК України, по-
відомляю, що Головною військовою прокуратурою 
Генеральної прокуратури України завершено досу-
дове розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 42016000000003127 за підозрою Вас у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 
КК України. Згідно ст. 290 КПК України, Ви маєте пра-
во на ознайомлення та копіювання матеріалів досу-
дового розслідування. Для цього Вам необхідно при-
бути до Головної військової прокуратури Генеральної 
прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіа-
конструктора Антонова, 2-А, каб. 57, у робочі дні в 
період часу з 10 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., почина-
ючи з 20 червня 2018 року. Крім того, відповідно до 
ч. 6 ст. 290 КПК України, Ви зобов’язані надати до-
ступ та можливість скопіювати документи або копії 
з них, якщо маєте намір використовувати відомості, 
що містяться в них, як доказ у суді. Прокурор у про-
вадженні Миргородська О. М.  

ПОВІДОМЛЕННЯ
про завершення досудового розслідування

Ігнатов Андрій Петрович, 06.11.1974 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: м. Донецьк, 
вул. Незалежності, 17, кв. 15, відповідно до вимог 
ст.ст. 111, 112 КПК України, повідомляю, що Голов-
ною військовою прокуратурою Генеральної прокура-
тури України завершено досудове розслідування у 
кримінальному провадженні №  42016000000003127 
за підозрою Вас у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5  
ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Згідно ст. 
290 КПК України, Ви маєте право на ознайомлення 
та копіювання матеріалів досудового розслідування. 
Для цього Вам необхідно прибути до Головної вій-
ськової прокуратури Генеральної прокуратури Укра-
їни за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Анто-
нова, 2-А, каб. 57, у робочі дні в період часу з 10 год. 
00 хв. по 18 год. 00 хв., починаючи з 20 червня 2018 
року. Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК Украї-
ни, Ви зобов’язані надати доступ та можливість ско-
піювати документи або копії з них, якщо маєте на-
мір використовувати відомості, що містяться в них, 
як доказ у суді. Прокурор у провадженні Миргород-
ська О. М. 

 ПОВІДОМЛЕННЯ
про завершення досудового розслідування

Левицький Віктор Сергійович, 26.09.1982 року на-
родження, зареєстрований за адресою: м. Донецьк, 
вул. Куйбишева, 186, кв. 29, відповідно до вимог 
ст.ст. 111, 112 КПК України, повідомляю, що Голов-
ною військовою прокуратурою Генеральної прокура-
тури України завершено досудове розслідування у 
кримінальному провадженні №  42016000000003127 
за підозрою Вас у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5  
ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Згідно  
ст. 290 КПК України, Ви маєте право на ознайомлен-
ня та копіювання матеріалів досудового розсліду-
вання. Для цього Вам необхідно прибути до Голов-
ної військової прокуратури Генеральної прокуратури 
України за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора 
Антонова, 2-А, каб. 57, у робочі дні в період часу з 
10 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., починаючи з 20 черв-
ня 2018 року. Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 
КПК України, Ви зобов’язані надати доступ та можли-
вість скопіювати документи або копії з них, якщо ма-
єте намір використовувати відомості, що містяться в 
них, як доказ у суді. Прокурор у провадженні Мирго-
родська О.М.  

ПОВІДОМЛЕННЯ
про завершення досудового розслідування

Носачова (Гармашова) Ірина Вікторівна, 
31.08.1971 року народження, зареєстрована за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Незалежності, 26-а, кв. 72 
(проживаюча: м. Київ, вул. Олени Пчілки, 4, кв. 105), 
відповідно до вимог ст.ст. 111, 112 КПК України, по-
відомляю, що Головною військовою прокуратурою 
Генеральної прокуратури України завершено досу-
дове розслідування у кримінальному провадженні 
№  42016000000003127 за підозрою Вас у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 
255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК 
України. Згідно ст. 290 КПК України, Ви маєте пра-
во на ознайомлення та копіювання матеріалів досу-
дового розслідування. Для цього Вам необхідно при-
бути до Головної військової прокуратури Генеральної 
прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіа-
конструктора Антонова, 2-А, каб. 57, у робочі дні в 
період часу з 10 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., почина-
ючи з 20 червня 2018 року. Крім того, відповідно до 
ч. 6 ст. 290 КПК України, Ви зобов’язані надати до-
ступ та можливість скопіювати документи або копії 
з них, якщо маєте намір використовувати відомості, 
що містяться в них, як доказ у суді. Прокурор у про-
вадженні Миргородська О. М.  

ПОВІДОМЛЕННЯ
про завершення досудового розслідування

Павелко Лілія Генріхівна, 14.10.1961 року наро-
дження, зареєстрована за адресою: Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. Безнощенка, 7, кв. 95 (прожи-
ваюча за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 49, кв. 
39), відповідно до вимог ст.ст. 111, 112 КПК України, 
повідомляю, що Головною військовою прокурату-
рою Генеральної прокуратури України завершено до-
судове розслідування у кримінальному проваджен-
ні №  42016000000003127 за підозрою Вас у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 
КК України. Згідно ст. 290 КПК України, Ви маєте пра-
во на ознайомлення та копіювання матеріалів досу-
дового розслідування. Для цього Вам необхідно при-
бути до Головної військової прокуратури Генеральної 
прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіа-
конструктора Антонова, 2-А, каб. 57, у робочі дні в 
період часу з 10 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., почина-
ючи з 20 червня 2018 року. Крім того, відповідно до 
ч. 6 ст. 290 КПК України, Ви зобов’язані надати до-
ступ та можливість скопіювати документи або копії 
з них, якщо маєте намір використовувати відомості, 
що містяться в них, як доказ у суді. Прокурор у про-
вадженні Миргородська О. М.  

ПОВІДОМЛЕННЯ
про завершення досудового розслідування

Санжаревська Інна Семенівна, 08.04.1975 року на-
родження, проживаюча за адресою: м. Київ, вул. Ме-
ханізаторів, 2, кв. 257, відповідно до вимог ст.ст. 111, 
112 КПК України, повідомляю, що Головною військо-
вою прокуратурою Генеральної прокуратури Украї-
ни завершено досудове розслідування у криміналь-
ному провадженні №  42016000000003127 за підо-
зрою Вас у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4  
ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Згідно ст. 290 КПК 
України, Ви маєте право на ознайомлення та копі-
ювання матеріалів досудового розслідування. Для 
цього Вам необхідно прибути до Головної військо-
вої прокуратури Генеральної прокуратури України за 
адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 
2-А, каб. 57, у робочі дні в період часу з 10 год. 00 хв. 
по 18 год. 00 хв., починаючи з 20 червня 2018 року. 
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України, Ви 
зобов’язані надати доступ та можливість скопіюва-
ти документи або копії з них, якщо маєте намір вико-
ристовувати відомості, що містяться в них, як доказ 
у суді. Прокурор у провадженні Миргородська О. М.  

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Киз’юрова Михайла Олек-
сандровича у судові засідання в кримінальному про-
вадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України, які відбудуть-
ся 18.06.2018 року о 09.00 годині та 20.06.2018 ро-
ку о 13.00 годині в залі судового засідання Токмаць-
кого районного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька 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.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 лис-
топада 1975 року народження, викликається о 09.00 го-
дині 22 червня 2018 року до Куп’янського міськрайонно-
го суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведен-
ня судового засідання в провадженні №1-кп/628/27/18, 
справа №628/3812/16-к. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Н. В. Цендра

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сидоренко Ігор Володимирович, 

17.11.1969 р.н., останнє відоме місце проживання:  
м. Луганськ, квартал Південний, буд. 3, кв. 13, на під-
ставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, вам не-
обхідно з’явитися 26.06.2018 р. на 09 год. 40 хв. до 
Івано-Франківського міського суду Івано-Франків-
ської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для роз-
гляду кримінального провадження про обвинувачен-
ня Сидоренка Ігоря Володимировича у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Журба Олександр Васильович, 

20.12.1971 р.н., уродженець м. Ровеньки Луганської 
обл., останнє відоме місце проживання: Луганська 
обл., м. Ровеньки, вул. Ю.Гагаріна, буд. 17, кв. 111, на 
підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, вам 
необхідно з’явитися 26.06.2018 р. на 09 год. 30 хв. до 
Івано-Франківського міського суду Івано-Франків-
ської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для роз-
гляду кримінального провадження про обвинувачен-
ня Журби Олександра Васильовича у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Організатор аукціону — Державна служба геології та надр України
оголошує про проведення ІІ аукціону 2018 року з продажу 

спеціальних  дозволів на користування надрами.
На аукціон виставляються спеціальні дозволи на користування

надрами відповідно до переліку.
Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування

якими виставляються на ІІ аукціон 2018 року
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ділянки надр

Назва корисної
 копалини Вид

користування надрами

Місце 
знаходження 
ділянки надр

П
оч

ат
ко

ва
 ц

ін
а 

пр
од

аж
у 

до
зв

ол
у,

 
ти

с.
 г

рн

Га
ра

нт
ій

ни
й 

вн
ес

ок
,

ти
с.

 г
рн

Ва
рт

іс
ть

 п
ак

ет
а 

ау
кц

іо
нн

ої
 

до
ку

м
ен

та
ці

ї, 
ти

с.
 г

рн

Ва
рт

іс
ть

 г
ео

ло
гі

чн
ої

 
ін

ф
ор

м
ац

ії,
 г

рн

Ст
ро

к 
ді

ї д
оз

во
лу

, р
ок

и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Сурмачівська 
ділянка

нафта, газ  
природний,  
конденсат

геологічне вивчення нафто-
газоносних надр, у т. ч. ДПР, 
з подальшим видобуванням 

нафти і газу (промислова 
розробка родовища)

Сумська обл., 
Роменський           

р-н
7620,20  1524,00 72,55 454 494,43 20

2 Яворівська
 площа

нафта, газ  
природний,  
конденсат

геологічне вивчення,  
нафтогазоносних надр 

у т. ч. ДПР,  з подальшим  
видобуванням нафти  

і газу (промислова розробка 
родовища)

Львівська обл., 
Яворівський та 
Городоцький  

р-ни

25964,04 5192,81 72,55 138 880,58 20

До участі в аукціоні допускаються особи за рішенням аукціонного комітету, які відповідно до Порядку проведення аукціонів з 
продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 
№ 594, подали заяву та виконали всі умови щодо участі в аукціоні. Подання претендентом заяви на участь в аукціоні свідчить про 
його згоду з умовами проведення аукціону. Особливі умови користування надрами встановлюються відповідно до чинного за-
конодавства.

Претендент повинен сплатити розмір гарантійного внеску (платіж у розмірі 20 відсотків початкової ціни дозволу, що вно-
ситься претендентом на рахунок Державної служби геології та надр України, відкритий в органі Казначейства),   за реквізита-
ми: № 37119061078689, Одержувач: Держказначейська служба України, УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва, код згідно з  
ЄДРПОУ 37536031, МФО 820172.

Для участі в аукціоні претендент повинен придбати пакет аукціонної документації (вартість пакета аукціонної документації ста-
новить 3,12 відсотка початкової ціни дозволу, але не менш як 4500 гривень і не більш як 72550 гривень). Для отримання рахун-
ку на сплату надсилається заява у довільній формі (код згідно з ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, номер мобільного телефону) 
із зазначенням ділянки надр та свідоцтво про реєстрацію платника податку на факс 456-33-38, e-mail: buh-dsg@ukr.net (відділ 
оплати праці та бухгалтерського обліку).

Строк подання заяв становить 75 днів після опублікування офіційного оголошення про проведення аукціону в газеті «Урядо-
вий кур’єр». 

Заяви на участь в аукціоні приймаються до останнього дня подання заяв за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 325, 
тел. 536-13-18, відділ документообігу та контролю Державної служби геології та надр України. 

Останній день подання заяв 28  серпня 2018 року.
Реєстрація покупців (їх уповноважених осіб) буде здійснюватися в день проведення аукціону з 9.00 год.  до 10.45 год.  25 жов-

тня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, Державна служба геології та надр України, актовий зал  (4 поверх). По-
купці, які не зареєструвалися, у встановлений строк, вважаються такими, що відмовилися від участі в аукціоні. При цьому спла-
чені вартість пакета аукціонної документації та  гарантійного внеску не повертаються.

Аукціон відбудеться 25  жовтня 2018 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, Державна служба геоло-
гії та надр України, актовий зал, 4 поверх.

Переможець аукціону здійснює протягом 30 календарних днів після його проведення розрахунки за придбаний на аукціоні до-
звіл шляхом внесення коштів до державного бюджету і сплачує різницю між  ціною продажу дозволу та гарантійним внеском. 
Вартість геологічної інформації на ділянку надр (розмір сплати наведено у переліку ділянок надр, які планується виставити на 
аукціон) сплачується переможцем аукціону.

Аукціон щодо кожної ділянки надр відбувається за умови реєстрації не менш як двох покупців на придбання дозволу. 
За додатковою інформацією про умови проведення аукціону звертатись до Державної служби геології та надр України за адресою:  

м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 415, 416. Контактні особи: Тимошенко Ігор Васильович — тел. (044) 456-60-85, Ткачук Олек-
сандр Іванович, Павка Олена Іванівна  — тел. (044) 456-60-56, Борисенко Дмитро Миколайович — тел. (044) 536-13-20.

Повістка про виклик обвинуваченої
Обвинувачена Алдохіна Марина Миколаївна, 

24.05.1980 р.н., уродженка м. Лисичанськ Луганської 
області, яка зареєстрована за адресою: вул. Пушкіна, 
буд. 17, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК Укра-
їни, вам необхідно з’явитися 26.06.2018 р. на 09 год. 00 
хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Фран-
ківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду 
кримінального провадження про обвинувачення Алдохі-
ної Марини Миколаївни у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Дриженка Артема Юрі-
йовича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ст. 258-3 ч. 1, ст. 263 ч. 1 КК України, 
який викликається для участі в розгляді криміналь-
ного провадження, яке відбудеться 25 червня 2018 
року о 09.30 годині в приміщенні суду за адресою:  
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Державне підприємство «Науково-техніч-

ний центр «Дорожній контроль якості» (код  

ЄДРПОУ 21476215) повідомляє Ланську Аліну Сер-

гіївну, що з питання отримання трудової книж-

ки і остаточного розрахунку за роботу на підпри-

ємстві вона може звернутися за адресою: 02160,  

м. Київ, вул. Каунаська, 3, тел. 044-558-67-11.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя пе-
ребуває кримінальна справа № 263/1039/17 за обвинуваченням 
Денисової Вікторії Валеріївни, 13.05.1986 року народження, за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Денисова Вікторія Валеріївна, 13.05.1986 року 
народження, уродженка міста Кривий Ріг Довгинцевського ра-
йону Дніпропетровської області, яка зареєстрована за адресою: 
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, м-н Ювілейний, б. 5, 
кв. 20, викликається для участі в розгляді справи, який відбу-
деться 25.06.2018 року о 09.30 годині в приміщенні суду за адре-
сою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, б. 31, каб. 10, 28.

У випадку неприбуття, обвинувачена повинна повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута в її відсут-
ність.

Суддя Д. В. Киян

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Каракай Ольга Вікторівна, 6 серпня 1970 ро-

ку народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 
3 ст. 323 КПК України викликається Артемівським міськрайон-
ним судом Донецької області для участі в статусі обвинуваченої 
в підготовчому судовому засіданні кримінального провадження  
№ 42017050000000787 від 27 вересня 2017 року за обвинувачен-
ням Каракай Ольги Вікторівни у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбу-
деться в залі судових засідань приміщення суду за адресою: До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 21 червня 2018 року о 
10 год. 00 хв. Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваче-
ної за викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя О. П. Чопик

ПрАТ «Укрграфіт» 05.07.2018 p. проводить тендер 

на закупівлю (постачання) коксу нафтового з наступ-

ними показниками:

– вміст сірки, не більше 1,5%;

– зольність, не більше 0,6%;

– леткі, не більше 11,0%;

– вміст вологи, не більше 3,0%;

– масова частка коксу з розміром шматка більше  

8 мм, не менше 45,0%.

Кількість до 10 000 т. Термін постачання – липень-

грудень 2018 р. Оплата за фактом постачання, інші 

умови постачання згідно з угодою. 

Пропозиції направляти до 02.07.2018 p.:

– на електронну пошту: tender@ukrgrafit.com.ua;

– факс +38 061 289 29 29;

– поштою: Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Пів-

нічне шосе, 20, ПрАТ «Укрграфіт», Комісія із заку-

півель.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження № 554/2201/18 
за обвинуваченням Новосельцева Ю. А. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Новосельцев Юрій Анатолійович, 
05.08.1969 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Слов’янськ, вул. Василівська (Жовтневої Рево-
люції), буд. 47, кв. 51, викликається до суду на 09.30 год. 
26 червня 2018 року (корп. № 2, каб. № 18), для участі в су-
довому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обви-
нуваченим та оголошення його у міждержавний та/або між-
народний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.

Суддя А. І. Міросєді
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +13  +18 +23  +28
Житомирська +13  +18 +22  +27
Чернігівська +10  +15 +21  +26
Сумська +10  +15 +20  +25
Закарпатська +13  +18 +24  +29
Рівненська +13  +18 +21  +26
Львівська +13  +18 +20  +25
Івано-Франківська +13  +18 +20  +25
Волинська +13  +18 +21  +26
Хмельницька +13  +18 +23  +28
Чернівецька +13  +18 +21  +26
Тернопільська +13  +18 +21  +26
Вінницька +13  +18 +25  +30

Oбласть Нiч День

Черкаська +13  +18 +24  +29
Кіровоградська +13  +18 +25  +30
Полтавська +13  +18 +23  +28
Дніпропетровська +13  +18 +27  +32
Одеська +17  +22 +28  +33
Миколаївська +17  +22 +29  +34
Херсонська +17  +22 +29  +34
Запорізька +17  +22 +29  +34
Харківська +13  +18 +23  +28
Донецька +13  +18 +27  +32
Луганська +13  +18 +27  +32
Крим +17  +22 +29  +34
Київ +15  +17 +25  +27
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Правда про війну 
на сході від «Холодного»

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ТАЛАНТ. На війні він носив у правій кишені маленький но-
татник, кулькову ручку, окуляри і ретельно записував усе, що 
справляло на нього враження. Фіксував дати, події й думки про 
них. Після повернення все переписав в окремий зошит і почав 
узагальнювати. 

Це про автора книжки бійця добро-
вольчого батальйону «Золоті ворота» 
Петра Билину. В книжку ввійшли йо-
го воєнні нотатки від початку серпня 
2014-го до кінця серпня 2015 року. 

У Закарпатській обласній універсаль-
ній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушня-
ка в Ужгороді Петро Билина презен-
тував книжку «Війна триває. Стань 
переможцем! Нотатки на полях ро-
сійсько-української війни». 
Це вже друге видан-
ня, яке стало важли-
вим документом свого 
часу, бо ж автор хроно-
логічно послідовно описує 
ті військові дії на сході Украї-
ни, в яких брав участь. Книжка 
з’явилася друком у видавни-
цтві «Український пріоритет».

«Це не спогади — це нотат-
ник», — пояснив Петро Били-
на на презентації. Саме цим можна завдячувати авторові, який 
намагався максимально об’єктивно відобразити події, свідком 
яких він був. У цьому полягає цінність видання.

«Коли перше видання пішло у друк, я служив. Тож у мене 
вже назбиралося багато матеріалу і для другої частини», — 
розповів письменник, який під час військової служби мав по-
зивний «Холодний».

Петро Билина, який закінчував службу в 2016 році на блок-
пості у селі Нова Астрахань, зазначив, що весь період служ-
би навідувався до сільської бібліотеки. Імовірно, саме завдяки 
його любові до книжок, яка народилася ще в дитинстві, а по-
тім переросла в любов до вивчення історії та активне членство 
в історичному клубі, й визрів в українському бійцеві письмен-
ницький талант.

Тернопільські одинадцятикласники 
дефілювали у вишиванках

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

КОНКУРС. На Тернопіллі 
вишиті сорочки, блузки, сук-
ні традиційно вважають па-
тріотичним символом. То-
му останніми десятиріччями 
в краї відбуваються різні ак-
ції задля відродження народ-
них традицій, популяризації 
народного одягу. Ювілейний 
десятий конкурс на найкраще 
вишите вбрання для випус-

кників шкіл організувало об-
ласне управління освіти і на-
уки. 

Цього року в конкурсі взя-
ли участь двадцять юнаків 
і дівчат, які представили 15 
загальноосвітніх шкіл Тер-
нопільщини. Журі визначало 
найкраще вбрання у кількох 
номінаціях. Чоловічі виши-
ванки, вишиті жіночі блузки 
та сукні, стилізоване вбрання, 
вечірні й коктейльні плаття ті-
шили зір, вражали різними ві-

зерунками, барвами, фасона-
ми, стилями. Хтось старався у 
вишитому одязі поєднати су-
часні тенденції з давніми тра-
диціями, а хтось — вишиван-
ку з вечірньою сукнею. Ко-
мусь вбрання вишивала мама 
чи хрещена, а хтось створю-
вав у співпраці з дизайнером. 
Тож як сказала начальник 
управління освіти і науки Тер-
нопільської міської ради Оль-
га Похиляк, журі нелегко буде 
обрати переможців конкурсу. 

Адже чимало чоловічих соро-
чок, суконь мають цікаве ви-
рішення, креативні, зі сма-
ком, творчою неповторністю 
та любов’ю пошиті й вишиті.

Усіх учасників конкурсу від-
значили подяками. А десять 
найкращих з них стануть пе-
реможцями й отримають пре-
мії по тисячі гривень. Хто са-
ме? Про це стане відомо 23 
червня. Цього дня в Тернопо-
лі відбудеться загальноміське 
свято «Випускник-2018».

Уціліємо, бо сміятися вміємо!
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ЧИТАНКА. У Покровську 
на Донеччині зусиллями ак-
тивістів громадської орга-
нізації «Творче об’єднання 
«Суцвіття» вийшов збірник 
«Гумор на хвилях життя». 
Осередок, що діє при По-
кровській центральній місь-
кій бібліотеці ім. Т. Шевчен-
ка, започаткувавши свого 
часу серію книжок «Твор-
чі сили Покровщини», вже 
підготував видання про-

зи й поезії місцевих літера-
торів. А тепер тут виріши-
ли звернути увагу на авто-
рів, які працюють у жанрі гу-
мору й сатири і пишуть фей-
летони, бувальщини, байки, 
пародії тощо. Саме ці твори 
увійшли до веселої збірки, 
проілюстрованої карикату-
рами художника Миколи Ка-
пусти. 

До участі у проекті його іні-
ціатори запросили не тільки 
літераторів — любителів до-
тепного слова з Покровська 
та району, а й колег з весе-

лого цеху з інших регіонів. 
Тут представлена творчість 
авторів із сусідньої Дніпро-
петровської області. І завдя-
ки спільним зусиллям читачі 
отримали гарний подарунок 
у вигляді щедрої порції усмі-
шок та сміху, які пропонує 
ця весела книжка, нагадую-
чи давню істину «Світ вцілів, 
бо сміятися вмів». У роки гі-
бридної війни, від якої по-
терпає Донеччина, цей ви-
слів також дуже актуальний. 
Це вже підтвердили перші 
читачі книжки. 

Обкладинку збірника 
оформив Микола Капуста

Подорож до Країни майбутніх професій

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. Цими днями ді-
ти, які завітали на головну 
площу Сєверодонецька, ма-
ли змогу на деякий час стати 
водіями, лікарями, хіміками, 
перукарями, кондитерами, 
пожежниками, будівельника-
ми. Загалом понад 20 профе-

сій та безліч цікавих завдань 
і конкурсів підготували для 
школярів фахівці служби за-
йнятості, центру професійно-
технічної освіти та навчаль-
них закладів регіону. Спец-
транспорт для знайомства з 
професіями надали станція 
невідкладної швидкої допо-
моги, Національна поліція та 
рятувальна служба. 

«Сподіваємося, це свя-
то професій допоможе вам у 
майбутньому зробити точний 
вибір фаху», — звернувся до 
дітей директор Луганського 
обласного центру зайнятості 
Сергій Болотський. 

Діти з пришкільних оздо-
ровчих таборів за допомогою 
дорослих проводили хіміч-
ні експерименти, знайоми-

лися з особливостями різних 
професій, змагалися у сприт-
ності та розважалися разом 
з аніматорами. І за актив-
ну участь у конкурсах отри-
мували спеціальні жетони, 
які потім обмінювали на по-
дарунки. У службі зайнятос-
ті кажуть, що таке свято ду-
же сподобалося всім і відте-
пер стане традиційним.
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Діти Луганщини у Країні професійних мрій

Петро Билина під час 
презентації книжки «Війна 

триває. Стань переможцем!»


