
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 14 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ  №214 (6330)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 2 2

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 14 листопада 2018 року
USD 2791.8162 EUR 3143.8642 RUB 4.1250 / AU 334333.95 AG 3953.21 PT 237862.74 PD 311008.32

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:     «Окупований
Донбас як російську 

колонію не можна штучно 
вживити в цивілізовану  

й демократичну Україну.  
В Україні буде вільний 

український 
європейський 

Донбас!»

МВФ знає рецепт 
подолання кризи

МЕТА. Ключовими чинниками прискорення українського еко-
номічного розвитку мають стати дотримання фіскальної політи-
ки, зниження номінальних відсоткових ставок і поліпшення бізнес-
клімату. Про це під час презентації економічного огляду перспек-
тив європейської економіки і погляду на макроекономічні тенден-
ції нашої економіки заявив постійний представник МВФ в Україні 
Йоста Люнгман. Високі номінальні відсоткові ставки безпосеред-
ньо пов’язані з інфляцією, бо стримують внутрішнього інвестора, 
якому важко позичати в банках гроші під такий відсоток. А інвес-
тори, які придивляються до України з довгостроковою перспекти-
вою інвестування, хочуть бути впевненими в чесному і справед-
ливому ставленні. Щоб знизити ставки, слід побороти інфляцію. І 
Національний банк, на думку фахівця, «робить правильні кроки в 
цьому напрямі», повідомляє УНІАН.

Але корупція, що пронизала країну, гальмує зростання валового 
внутрішнього продукту майже на 2% щороку, підрахували у фон-
ді. Після її подолання можна буде говорити про 5% зростання ВВП.

6,499 млрд дол.
становлять чисті міжнародні резерви 

Національного банку. У жовтні вони 
зросли на 3,1%

БЕЗПЕКА. Дорослі мають зробити все,  
щоб діти почувалися захищеними від несподіванок

Школа і дитсадок — 
не прохідний двір!

Міністр закордонних справ про спроби РФ легалізувати 
фарс із так званими виборами на окупованих нею 
територіях Донбасу
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Постанова КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері 
геологічного вивчення та раціонального використання надр і 
визначається періодичність здійснення планових заходів державного 
нагляду (контролю) Державною службою геології та надр»

Сільгоспвиробники 
пропонують альтернативні 
заходи задля ефективного 
використання бюджетних 
коштів

АПК: ЧАС ПЕРЕМІН  

Київ, Вільнюс і Варшава  
протидіють спільним викликам  

КОНСОЛІДАЦІЯ. Запровадити 
санкції проти російських морських пор-
тів в Азовському морі через їх незакон-
ну взаємодію з морськими портами на 
території тимчасово окупованого Кри-
му, які закрила українська влада, — з 
таким закликом до країн Європейсько-
го Союзу та «Великої сімки» звернула-
ся Міжпарламентська асамблея Вер-
ховної Ради, Сеймасу Литовської Рес-
публіки, Сейму та Сенату Республіки 

Польща. Про це вказано в кінцевому 
документі ІХ сесії Асамблеї членів пар-
ламентів трьох країн. Підписи під доку-
ментом поставили відповідно Голова 
Верховної Ради Андрій Парубій, голо-
ва Сеймасу Литви Вікторас Пранцкетіс 
і маршалок Сенату Польщі Станіслав 
Карчевський.

Сторони підтримали майбутнє член-
ство України в ЄС і наші амбіції що-
до членства в НАТО, погодили політи-

ку невизнання незаконної анексії Кри-
му, висловили занепокоєння з приво-
ду воєнної агресії РФ проти України та 
прагнення Росії зірвати мінські домов-
леності через проведені 11 листопа-
да псевдовибори в не підконтрольних 
уряду районах Донеччини й Луганщи-
ни. Цей постановочний фарс також за-
судила асамблея. 

У Вільнюсі рішуче підтримали су-
веренітет, незалежність і територі-

альну цілісність України, підкрес-
лили важливість зміцнення націо-
нальної ідентичності й духовних за-
сад народів трьох країн і позитив-
но оцінили відновлення автокефа-
лії УПЦ.

Асамблея підтримує прагнення за-
провадження повномасштабної опе-
рації з підтримання миру ООН на 
всій території Донецької та Луган-
ської областей, включно з тимчасо-

во окупованими територіями, пові-
домляє УНІАН.

У кінцевому документі асамблея 
визнає спроби Російської Федера-
ції впливати на виборчі процеси у всіх 
країнах для дестабілізації внутрішньої 
ситуації, а також визнає, що це стано-
вить серйозну загрозу. Тому в доку-
менті підкреслено необхідність спіль-
них підходів до протидії ворожим намі-
рам Кремля.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, До-
нецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримі-
нальне провадження № 233/261/18 за обвинуваченням Красовського Сер-
гія Сергійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Красовський Сергій Сергійо-
вич, 29 січня 1977 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, вул. Шевченка, буд. 233, кв. 19, викликається до 
суду на 10.00 год. 20 листопада 2018 року для участі в підготовчому судо-
вому засіданні, яке відбудеться в приміщенні суду (корп. № 1, каб. № 9).

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення йо-
го в міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального судового про-
вадження. 

Суддя B. C. Мартиненко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області повідо-
мляє, що за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 
каб. 204, 19 листопада 2018 року о 13.00 годині відбудеться під-
готовче судове засідання в кримінальному провадженні за обви-
нуваченням Малиновської Ніни Матвіївни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України. В 
підготовче судове засідання викликається обвинувачена Мали-
новська Ніна Матвіївна (зареєстрована за адресою: Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Оборони, буд. 19, кв. 3). У разі неможливос-
ті з’явитись до суду просимо повідомити про причини неможли-
вості прибуття в судове засідання.

Суддя Н. М. Медінцева

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Волчкова Єгора Ігоровича як обвинуваченого в кримінально-
му провадженні № 296/1788/18-к по обвинуваченню у вчи-
ненні злочину. Судове засідання відбудеться 26.11.2018 ро-
ку о 09.10 год. у приміщенні Корольовського районного суду 
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
зал 224, головуючий суддя Янчук Н. П.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова! У 
разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Втрачене свідоцтво 
про право власності 

для прогулянкових суден 
CR № 002487 

від 02.11.2009 р., 
судновласник 
Лозенко Юрій 
Миколайович, 

вважати недійсним.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто 
Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за кри-
мінальним провадженням відносно Ликова Сергія Валерійо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Ликов Сергій Валерійович викликається 
на 21 листопада 2018 року о 09.30 годині до Орджонікідзев-
ського районного суду міста Маріуполя Донецької області 
для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Безрученко Юлія Олександрівна, 12.09.1977 року народжен-
ня, яка проживає за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 
Генерала Данилова, 36/15, у порядку ч. 3 ст. 323 КПК України ви-
кликається 19.11.2018 р. о 13.00 год. до Димитровського місько-
го суду Донецької області (адреса розташування: м. Мирноград 
Донецької області, вул. Центральна, 73, зал №1) для участі в су-
довому засіданні у 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 обви-
нувачена вважається належним чином ознайомлена з її змістом.

Суддя Редько Ж. Є.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає обви-
нуваченого Балацького Олександра Миколайовича, 06.01.1959 р.н., 
який зареєстрований за адресою: Луганська область, Попаснянський 
район, смт Нижнє, вул. Садова, буд. 4, щодо якого здійснюється спе-
ціальне провадження, у судове засідання в кримінальному прова-
дженні за № 423/3812/16-к за обвинуваченням Балацького О. М. у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191,  
ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 27 – ч. 3 ст. 358 КК України, яке відбудеться 22 лис-
топада 2018 р. о 15 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 7. У випадку неявки 
справу буде розглянуто за відсутністю обвинуваченого.

Суддя А. В. Архипенко

Втрачений 05.11.2018 р. 
паспорт громадянина 

України серії СА 243223, 
виданий Ленінським 

РВ УМВС України 
в Запорізькій області 
23.07.1996 р. на ім’я: 

Бакуновець Сергій 
Олексійович, 24.08.1979 року 

народження, 
вважати недійсним.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто 
Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за кри-
мінальним провадженням відносно Лакізи Олексія Ігорови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігорович викликається на 
23 листопада 2018 року о 10.30 годині до Орджонікідзев-
ського районного суду міста Маріуполя Донецької області 
для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/3432/16-к за 
обвинуваченням Веселка О. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за 
відсутності обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціального 
судового провадження. Обвинувачений Веселко Олександр Ми-
хайлович, 22.08.1967 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, Бахмутський район, смт Миронівський, вул. Ле-
ніна, 28/4, викликається до суду на 13.00 год. 20 листопада 2018 
року (корп. № 2, каб. №18) для участі в судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

Краматорський міський суд Донецької області (84000,  
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає обвинуваль-
ний акт відносно Крючека Віктора Анатолійовича, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22016080000000033 від 13.05.2016 року, місце проживання 
обвинуваченого: вул. Комарова, 25А, кв. 64, м. Запоріжжя, міс-
це реєстрації: вул. Кузнєцова, 30А, кв. 6, м. Запоріжжя, виклика-
ється на 19 листопада 2018 року об 11 годині 00 хвилин до су-
ду, каб. №23/3, для участі в розгляді кримінального провадження 
(№331/867/18, 1-кп/234/818/18).

Головуючий суддя Л. I. Переверзева

Втрачений судновий білет 

№2686 на човен  

з бортовим номером  

PЛ 7700 ЯЧК 8998, 

власник ТОВ «Еллада», 

вважати недійсним.

Старобільський районний суд Луганської області викликає як 
обвинуваченого Бриля Григорія Олександровича, 01.03.1979 ро-
ку народження, уродженця с. Першозванівка Лутугинського ра-
йону Луганської області, громадянина України, зареєстрованого 
за адресою: Луганська область, Лутугинський район, м. Лутуги-
не, вул. Некрасова, буд. 33, кв. 58, за обвинуваченням у скоєнні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 го-
дині 00 хвилин 19 листопада 2018 року.

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

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

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

Старобільський районний суд Луганської області викликає як 
обвинуваченого Андрєєнка Анатолія Олександровича, 01.05.1962 
року народження, уродженця м. Антрацит Луганської області, 
громадянина України, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Антрацит, вул. Ленінградська, буд. 24, за обвинува-
ченням у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 10 годині 30 хвилин 19 листо-
пада 2018 року.

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

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

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Гаврилішина Олексія Володимировича, 13.05.1976 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, 
м. Приморськ, вул. Морська, 62/14, за матеріалами кримі-
нального провадження № 409/72/17, 1-кп/425/394/18, на під-
ставі обвинувального акта відносно Гаврилішина О. В. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Гаврилішину О.В. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 21 листо-
пада 2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжансько-
го міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/2695/18 стосовно Череміскіна Олексія Миколайовича, 
27.03.1975 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, 
вул. Радгоспна, б. 59, обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

На підставі ст.ст. 135, 323 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Череміскіна Олек-
сія Миколайовича, 27.03.1975 року народження, у судове за-
сідання, яке відбудеться 20 листопада 2018 року о 14.30 го-
дині 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: голову-
ючий суддя Скрипник С. М., судді Попова О. М., Половинка В. О.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає як обвинуваченого Акуліча Анатолія Валентиновича, 
27.02.1985 року народження, уродженця м. Антрацит Лу-
ганської області, громадянина України, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Автомобіліс-
тів, буд. 34, за обвинуваченням у скоєнні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 хви-
лин 19 листопада 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
Старобільського районного суду Луганської області за адре-
сою: м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А  
(головуючий суддя Колядов В. Ю.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Старобільський районний суд Луганської області викликає як 
обвинуваченого Бородіна Олега Івановича, 16.10.1954 року на-
родження, уродженця с. Ковбасівка Пристенського району Кур-
ської області, громадянина України, зареєстрованого за адре-
сою: Луганська область, Лутугинський район, м. Лутугине, вул. 
Шкільна, буд. 24, кв. 2, за обвинуваченням у скоєнні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 30 хви-
лин 19 листопада 2018 року.

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

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

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

Старобільський районний суд Луганської області викликає 
як обвинувачену Качуріну Людмилу Сагідбатдалівну, 17.11.1959 
року народження, уродженку м. Каякент Каякентського району 
Республіки Дагестан Російської Федерації, громадянку України, 
зареєстровану за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. 
Шевченка, буд. 4, кв. 118, за обвинуваченням у скоєнні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 
30 хвилин 19 листопада 2018 року.

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

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

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачена вважа-
ється належним чином ознайомленою з її змістом.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області перебуває кримінальне провадження № 426/3748/18 
відносно Назарєвіча Сергія Станіславовича, 05.02.1980 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинувачений 
Назарєвіч С. С. зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає в судове засідання, яке 
відбудеться 23 листопада 2018 року о 12.00 год. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голову-
ючий суддя Скрипник С. М., судді Попова О. М., Осіпенко Л. M.

Донецький апеляційний суд повідомляє, що роз-
гляд апеляційної скарги прокурора Хихлі О. П. на 
ухвалу Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області від 26 березня 2018 року про повер-
нення обвинувального акта в кримінальному прова-
дженні, внесеному в ЄРДР № 42016221320000101 за 
ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, за обвинуваченням Капусти Артема Сергі-
йовича, 9 липня 1987 року народження, який заре-
єстрований за адресою: м. Слов’янськ, пров. Черво-
ного Козацтва, 7, призначений на 28 листопада 2018 
року о 09.30 годині.

Обвинуваченого Капусту Артема Сергійовича про-
симо з’явитися в судове засідання на зазначену дату 
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Сво-
боди, 10.

Суддя В. В. Смірнова

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області перебуває кримінальне провадження № 426/1537/17 
стосовно Линдіна Дмитра Євгеновича, 17.07.1973 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Линдін Д. Є. 
зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв-л Щербакова, 
буд. 9, кв. 6.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Линдіна Дмитра Єв-
геновича в судове засідання, яке відбудеться 23 листопада 
2018 року о 10.00 годині в залі Сватівського районного суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голову-
ючий суддя Скрипник С. М., судді Попова О. М., Юрченко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/7653/17 стосовно Булишева Романа Валерійовича, 
15.06.1977 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чений Булишев Р. В. зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, вул. Московська, б. 13, кв. 25.

На підставі ст.ст. 135, 323 КПК України Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Булишева Романа Ва-
лерійовича, 15.06.1977 року народження, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 23 листопада 2018 року об 11.00 годині 
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: голову-
ючий суддя Скрипник С. М., судді Попова О. М., Половинка В. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/11340/17 стосовно Корнієнка Олександра Миколайо-
вича, 12.11.1978 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Корнієнко О. М. зареєстрований за адресою:  
м. Луганськ, кв-л Ватутіна, 20б/26.

На підставі ст.ст. 135, 323 КПК України Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Корнієнка Олександра 
Миколайовича, 12.11.1978 року народження, у судове засі-
дання, яке відбудеться 23 листопада 2018 року о 14.00 годи-
ні 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: голову-
ючий суддя Скрипник С. М., судді Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

ПОВІСТКА  
про виклик до суду

Київський апеляційний суд повідомляє обвинуваче-
ну Тимошенко Катерину Григорівну, 06.05.1967 року наро-
дження, що розгляд апеляційної скарги прокурора Києво-
Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шев-
чука В.П. на ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва 
від 2 жовтня 2018 року про повернення обвинувального ак-
та щодо Тимошенко К. Г., обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, призначено на 27 лис-
топада 2018 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Київ-
ського апеляційного суду за адресою: вул. Солом’янська, 2а.

Головуючий суддя Свінціцька О. П.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відпові-
дача Ільїнова Дениса Олександровича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Вінниця, вул. А. Медвідь, 14, у судове засідання за позо-
вом Апєтової Юлії Валентинівни до Ільїнова Дениса Олександровича 
за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет 
спору: Лобуренка Володимира Васильовича, Гаєвської Ірини Віталіїв-
ни, про визнання права власності за набувальною давністю. Засідан-
ня відбудеться 22 листопада 2018 року о 17 год. 00 хв. у приміщенні 
Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінни-
ця, вул. Грушевського, 17, зал судових засідань № 29 (третій поверх). 
У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу від-
сутність на підставі наявних у ній даних чи доказів. Учасники справи 
можуть отримати інформацію по справі, що розглядається в мере-
жі Інтернет на офіційному веб-порталі судової влади України за веб-
адресою: http://court.gov.ua/fair/.

Суддя В. В. Воробйов

Донецьким апеляційним судом розглядається 
кримінальне провадження за апеляційною скар-
гою захисника Царьової О. С. на вирок Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті від 27 березня 2018 року в кримінальному 
провадженні за обвинуваченням Медведєва Во-
лодимира Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 263 КК України.

Обвинувачений Медведєв Володимир Мико-
лайович, зареєстрований за адресою: м. Макі-
ївка, вул. Черняхівського, буд. 31, викликається 
для участі в судовому засіданні на 13.00 годину 
27 листопада 2018 року до Донецького апеляцій-
ного суду за адресою: м. Бахмут Донецької об-
ласті, вул. Свободи, 10.

Суддя В. В. Смірнова

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Левенець Ігор Вікторович, 

який народився 16 травня 1981 року, зареє-
стрований за адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 
40, кв. 304, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 
323 КПК України викликається в судове за-
сідання, яке відбудеться 20.11.2018 року о 
14 годині 00 хвилин у залі судових засідань 
№231 Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні як обвинува-
чений.
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оголошення

ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал» має намір передати в 
оренду нежитлове приміщення – частину другого по-
верху будівлі малярного відділення площею 548 кв.м 
під розташування інтелектуально-ігрового розва-
жального квест центру. Стартова ціна орендної плати 
за 1 кв.м – 100,03 грн без ПДВ.

Місцезнаходження об’єкта: 01135, м. Київ, вул. 
Жилянська, 97 (територія ПрАТ «КЕЗ «Транссиг-
нал»).

Пропозиції приймаються протягом 10 днів з да-
ти публікації оголошення за адресою: 01135, м. Ки-
їв, вул. Жилянська, 97, тел. (044)498-36-08. Контак-
тна особа Вишницька С. С.

ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал» має намір передати в 
оренду нежитлове приміщення – частину другого по-
верху будівлі малярного відділення площею 414 кв.м 
для облаштування танцювального залу. Стартова ці-
на орендної плати за 1 кв.м – 99,35 грн без ПДВ. 

Місцезнаходження об’єкта: 01135, м. Київ, вул. 
Жилянська, 97 (територія ПрАТ «КЕЗ «Транссиг-
нал»).

Пропозиції приймаються протягом 10 днів з да-
ти публікації оголошення за адресою: 01135, м. Ки-
їв, вул. Жилянська, 97, тел. (044)498-36-08. Контак-
тна особа Вишницька С. С.

ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал» має намір передати в 
оренду нежитлове приміщення – частину дільниці 
механічної обробки площею 91,3 кв.м для розміщен-
ня видавництва засобів масової інформації. Старто-
ва ціна орендної плати за 1 кв.м – 90,60 грн без ПДВ. 

Місцезнаходження об’єкта: 01135, м. Київ, вул. 
Жилянська, 97 (територія ПрАТ «КЕЗ «Транссиг-
нал»).

Пропозиції приймаються протягом 10 днів з да-
ти публікації оголошення за адресою: 01135, м. Ки-
їв, вул. Жилянська, 97, тел. (044)498-36-08. Контак-
тна особа Вишницька С. С.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Квасник Ганну Василівну, 1989 р.н., як обвинувачену в кри-
мінальному провадженні № 296/8511/17 по обвинуваченню 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді  
Покатілова О. Б. у судове засідання, що відбудеться 21 лис-
топада 2018 року о 12.00 год. у приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, май-
дан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова. У ра-
зі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спе-
ціального судового провадження.

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

Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» проводить аукціон в електронній формі з продажу не-
обробленої деревини, заготовленої в І кварталі 2019 року лісовими господарствами Київської області, а саме:

– 26 листопада 2018 року о 09.00 год. відповідно до встановленого графіка розпочнуться аукціонні торги 
з продажу необробленої деревини хвойних порід, а також техсировини для ВТП, балансів, будлісу, дров’яної 
деревини, рудсировини хвойних порід;

– 27 листопада 2018 року о 09.00 год. відповідно до встановленого графіка розпочнуться аукціонні тор-
ги з продажу необробленої деревини листяних порід, а також техсировини і для ВТП (т/л, м/л), рудсирови-
ни (т/л, м/л), балансів (т/л, м/л), фанерного кряжу (т/л, м/л), будлісу (т/л, м/л), дров’яної деревини (т/л, м/л).

Суб’єкти підприємницької діяльності, що бажають взяти участь в аукціоні, повинні:
I. Зареєструватися в електронній торговій системі (https://auc.ukrforest.com/) та подати для реєстрації на 

біржі через електронну торгову систему наступні скановані документи:
– Нотаріально засвідчені копії установчих документів.
– Виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (юридичної осо-

би або фізичної особи-підприємця).
– Копії довідки про взяття на облік платника податків, довідки з державного комітету статистики України. 
– Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (свідоцтва про сплату єдиного 

податку).
– Довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання 

договорів купівлі-продажу.
– Копію платіжного доручення, що підтверджує перерахування реєстраційного та гарантійного внеску 

(надається після формування пропозиції).
– Угоду про участь в аукціонних торгах за допомогою електронної торгової системи.
ІІ. Сплатити:
– реєстраційний внесок у розмірі 500,00 грн з урахуванням ПДВ на р/р № 26005500086817 в ПАТ «КРЕДІ 

АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 23243248, отримувач – ТБ «Київська агропромислова біржа»;
– гарантійний внесок (сплачується без урахування ПДВ) у розмірі п’ять відсотків від вартості заявле-

них на купівлю лотів на р/р № 26001500093064 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 
23243248, отримувач – ТБ «Київська агропромислова біржа».

Документацію з проведення електронних аукціонних торгів та перелік деревини, що виставляється на 
аукціонні торги, можна одержати за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5, корп. 6Б, 5 поверх, 
(e-mail: office@agrostock.kiev.ua), а також з офіційного веб-сайту біржі www.visnik.kiev.ua. 

Прийом пропозицій на загальні аукціонні торги з продажу необробленої деревини, заготовленої в І квар-
талі 2019 року лісовими господарствами Київської області, завершується 22 листопада 2018 року о 12.00 
год.

Зв’язатися зі службою підтримки щодо організації та проведення електронних аукціонних торгів можли-
во за телефонами: +38 044 230 95 49, +38 044 230 96 95 або за допомогою електронної торгової системи. 

Аукціонний Комітет з організації та проведення 
аукціонних торгів з продажу необробленої деревини

Оголошення 
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) 

з продажу прав вимоги  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА  «БАНК БОГУСЛАВ» 

Номер лота: F121GL37090

Коротка назва лота/ 
номер кредитного договору:

Права вимоги за кредитними  
договорами №15/01-КР-12/2013  
та №15/05-КР-14/2017 

Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Посилання на перелік організаторів  
відкритих торгів (аукціонів):  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 05.12.2018

Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається в 
проміжок часу з 09.30 до 10.00 год.  
Автоматичне покрокове зниження ціни 
лота — розпочинається в проміжок часу 
з 09.30 до 10.00 год. та завершується в 
проміжок часу з 16.15 до 16.45 год.  
(загальна тривалість складає 6 годин  
45 хвилин). 
Етап подання цінових пропозицій —  
з 16.15 до 17.00 год. (загальна трива-
лість складає 15 хвилин) 
– Період подання закритих цінових  
пропозицій — з 16.15 до 16.55 год.  
(загальна тривалість складає 10 хв.) 
– Період подання цінової пропозиції —  
з 16.25 до 17.00 год. (загальна  
тривалість складає 5 хвилин).

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

Посилання на оголошення про прове-
дення аукціону, розміщене на веб-сайті 
Фонду: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/219-at-bank-bohuslav/ 
40445-asset-sell-id-184555 

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах 

(аукціоні) наступних активів,  
що обліковуються на балансі АКБ «НОВИЙ».

F03GL36846 Право вимоги за кре-
дитним договором № 4493409/К5 від 
03.12.2009.

Електронна адреса для доступу до від-
критих торгів (аукціону)/електронного 
аукціону: www.prozorro.sale. Умови про-
дажу:

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-
novyy-/190560/index.php?lang=ua

Дата проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону 28.11.2018 
р. Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону: точний 
час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аукціону по 
кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale.

Снігурівський районний суд Миколаїв-
ської області викликає відповідача Ткачен-
ка Андрія Дмитровича, останнє відоме місце 
проживання якого: вул. Айвазовського, 5-а, 
кв. 22, м. Миколаїв, на розгляд цивільної спра-
ви за позовом Ткаченко Юлії Валеріївни до 
Ткаченка Андрія Дмитровича про розірвання 
шлюбу, який відбудеться 20 грудня 2018 року 
о 16.00 годині в приміщенні Снігурівського ра-
йонного суду Миколаївської області за адре-
сою: вул. імені генерала Плієва І. О., 69, м. Сні-
гурівка, зал судового засідання №4.

У разі неявки відповідача справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя І. А. Квєтка

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районно-

го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22018130000000197 від 21.05.2018 року за обви-
нуваченням Шматова Олександра Миколайовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В. Б. викликає обвинувачено-
го Шматова Олександра Миколайовича, 11.03.1967 
р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Попасна, пров. Лікарняний, буд. 3, у відкри-
те судове засідання, яке відбудеться 23.11.2018 року 
о 10.30 год. 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 у суд обвинувачених  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/11506/16-к стосовно Ляміна Дмитра 
Леонідовича, 04.10.1972 р.н., зареєстрованого за 
адресою: м. Луганськ, с. Ювілейне, кв-л Ворошило-
ва, б. 7, кв. 37, Сливи Вадима Ігоровича, 09.03.1968 
р.н., зареєстрованого за адресою: м. Луганськ,  
вул. Московська, б. 1, кв. 380, Дмитрова Геннадія 
Миколайовича, 09.02.1967 р.н., зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Кадіївка, вул. Юних 
Ленінців, б. 27, кв. 17, обвинувачених у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України.

На підставі ст.ст. 135, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Ля-
міна Дмитра Леонідовича, Сливу Вадима Ігоровича, 
Дмитрова Геннадія Миколайовича в судове засідан-
ня, яке відбудеться 22 листопада 2018 року об 11.30 
годині в залі судових засідань Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді: головуючий суддя Скрипник С. М., судді Половин-
ка В. О., Юрченко С. О.

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/4979/2016-к стосовно Ткаченко Ва-
лентини Григорівни, 13.12.1949 року народження, 
обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч. 
1 ст. 109, ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідуван-
ня в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. 
Обвинувачена Ткаченко Валентина Григорівна, за-
реєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Сільгоспінститут, буд. 27, кв. 118.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Ткаченко Валентину Григорівну в підготовче судове 
засідання, яке розглядається в порядку спеціального 
судового провадження та відбудеться 21 листопада 
2018 року о 15.00 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8734/2016-к стосовно Мануйлова Єв-
гена Володимировича, 05.01.1967 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Укра-
їни. Обвинувачений Мануйлов Євген Володимиро-
вич, зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, 1-й мікрорайон, б. 4, кв. 1.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викли-
кає Мануйлова Євгена Володимировича в підготов-
че судове засідання, яке розглядається в порядку 
спеціального судового провадження та відбудеться 
21 листопада 2018 року о 15.30 годині в залі судо-
вих засідань Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Селидівський міський суд Донецької області здійснює виклик 
до суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пуш-
кіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24), Неєра Віктора Іонотоновича, остан-
нє відоме місце реєстрації якого: Донецька область, м. Новогро-
дівка, вул. Мічуріна, буд. 6, кв. 47, який обвинувачується у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, для учас-
ті в підготовчому судовому засіданні по кримінальному прова-
дженню № 22017050000000108, яке відбудеться 23.11.2018 р. об 
11 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації, обвинувачений вважається належним чином 
ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Неєра В.І. до суду за викликом без поваж-
них причин, на нього може бути накладено грошове стягнення в 
розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 роз-
мірів мінімальної заробітної плати, або застосовано привід, або 
здійснено спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які осо-
ба може не з’явитися на виклик, згідно зі ст. 138 КПК України 
є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покаран-
ня; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 
судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, вій-
ськові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи в місці проживання протягом тривалого часу внаслі-
док відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебу-
вання в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб 
або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання 
повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унемож-
ливлюють з’явлення особи на виклик.

Суддя О. В. Любчик

Селидівський міський суд Донецької області здійснює виклик 
до суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкі-
на, 4 (тел.: 06237-7-22-24), Доня Роберта В’ячеславовича, остан-
нє відоме місце реєстрації якого: м. Маріуполь, вул. 9 Травня, 18, 
кв. 144, який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, для участі в 
підготовчому судовому засіданні по кримінальному проваджен-
ню № 22014000000000164, яке відбудеться 19.11.2018 р. о 13 го-
дині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації, обвинувачений вважається належним чином 
ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Доня Р.В. до суду за викликом без поваж-
них причин, на нього може бути накладено грошове стягнення в 
розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 роз-
мірів мінімальної заробітної плати, або застосовано привід, або 
здійснено спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які осо-
ба може не з’явитися на виклик, згідно зі ст. 138 КПК України 
є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покаран-
ня; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 
судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, вій-
ськові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи в місці проживання протягом тривалого часу внаслі-
док відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебу-
вання в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб 
або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання 
повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унемож-
ливлюють з’явлення особи на виклик.

Суддя В. І. Капітонов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться 
кримінальне провадження № 22018050000000042 від 
12 березня 2018 року (справа № 1-кп/243/506/2018) 
за обвинуваченням Галустяна Карена Валерійовича 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає об-
винуваченого Галустяна Карена Валерійовича, 
08.08.1994 року народження, який проживає за 
адресою: Донецька область, смт Пантелеймонів-
ка Горлівської міської ради, вул. Карла Маркса, б. 7,  
кв. 6, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
21 листопада 2018 року о 08 год. 30 хв. у залі судо-
вого засідання №11.

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

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016050000000399 
від 19 квітня 2016 року (справа № 1-кп/243/92/2018) 
за обвинуваченням Мінченко Яни Олександрівни за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нувачену Мінченко Яну Олександрівну, яка прожи-
ває за адресою: вул. Столяревського, б. 28, кв. 25,  
м. Горлівка Донецької області, у судове засідання, 
яке відбудеться 19 листопада 2018 року о 10 год. 00 
хв. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не при-
була за викликом у судове засідання, суд відкладає 
судовий розгляд, призначає дату нового засідання і 
вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду. 
Суд також має право постановити ухвалу про привід 
обвинуваченої та/або ухвалу про накладення на неї 
грошового стягнення в порядку, передбаченому гла-
вами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне 
судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко
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Львівська 0    +5 +4    +9
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Харківська -3    -8 -2    +3
Донецька -1    -6 -2    +3
Луганська -3    -8 -2    +3
Крим 0    +5 +4    +9
Київ 0    +2 0    +2
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Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плот-
ницького Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69), у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК Украї-
ни в судове засідання, яке відбудеться 19.11.2018 року об 11 год. 00 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. 16, під головуванням судді Павленко О.О.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК — ПОВТОРНО
Горбик Євген Вячеславович, 23.10.1978 р.н., відповідно до ви-

мог ст. ст. 135, 136 КПК України Вам необхідно прибути 19.11.2018 
о 15:00 год. до заступника начальника СВ Каховського ВП ГУНП в 
Херсонській області капітана поліції Кулагіна Олега Юрійовича за 
адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Мелітопольська, 153, 
кабінет № 32 для вручення Вам письмового повідомлення про під-
озру у встановленому кримінально-процесуальним законодавством 
порядку по кримінальному провадженню № 12018230190001136 від 
08.06.2018 за ст. 190 ч. 4 КК України та проведення допиту в про-
цесуальному статусі підозрюваного. Наслідки неприбуття на виклик 
згідно зі ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Гудко Володимир Ігорович, 03.01.1991 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Одеська обл., м. Чорно-
морськ, вул. Перемоги, 91, кв. 202, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбудеться 
19.11.2018 року о 16 годині 30 хвилин у залі судових засідань №231 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Краматорський міський суд Донецької області розглядає кри-
мінальну справу №234/12748/18 (провадження №1-кп/234/897/18) 
за обвинуваченням Богатир Нелі Олександрівни за ст. 110 ч. 2 
КК України.

Викликається обвинувачена Богатир Неля Олександрівна, яка 
проживає за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ва-
силя Стуса, буд. 56, кв. 4, на 22 листопада 2018 року о 09.00 годині, 
для участі в судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Кра-
маторського міського суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. №22.

Суддя А.О. Михальченко

Втрачений довірителем примірник Договору  
про уступку майнових прав № 06-47 від 13.11.2006 р., 

укладеного між ТОВ «ФУ Інвестбуд»  
та Дончицем Геннадієм Вікторовичем, вважати недійсним.
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Українців єднає «Карпатська ватра»
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. В Ужгород і в 
День української писемнос-
ті та мови пройшов літератур-
ний фестиваль. Майстрів пера 
з різних регіонів України та за-
кордоння зібрала в цьому місті 
«Карпатська в атра-2018». 

В обласній організації пись-
менницької спілки розгорну-
ли книжкову виставку «Літе-
ратурне добросусідство», яка 
представляє твори авторів су-
сідніх із Закарпаттям облас-
тей, а також літераторів Сло-
ваччини, Угорщини, Румунії 
та Польщі. На полицях оригі-
нали художніх видань і їхні пе-
реклади українською мовою. 

«Це вже п’ятий літератур-
ний фестиваль, якому нині 
активно сприяє Міністерство 
культури України, — зазна-
чив голова Закарпатської об-
ласної організації НСПУ Ва-
силь Густі. — «Карпатська ва-
тра» має запам’ятатися і за-
лишиться в часі та просторі 
новими книжками, товарись-
кими зустрічами».

«Торік цей День української 
писемності та мови ми відзна-
чали на Луганщині, за 40 кіло-
метрів від лінії фронту, — ска-
зав заступник міністра куль-
тури України Юрій Рибачук. — 
Ми бачили, який великий від-
гук це свято знайшло в сер-
цях людей. Цьогоріч виріши-
ли прокласти місток від Лу-
ганщини до Закарпаття. Цей 
форум дасть змогу зруйну-
вати стереотипи, які ще іноді 
трапляються, і повезти до сто-
лиці глибше розуміння цього 
багатонаціонального краю».

Голова Національної спіл-
ки письменників України Ми-
хайло Сидоржевський вручив 
найвищу спілчанську нагоро-
ду Іванові Яцканину, 68-річно-
му письменникові зі Словач-

чини, який усе життя творить 
мовою Шевченка й Франка. 
Керівник НСПУ подякував 
словацькому майстрові пера 
за популяризацію української 
літератури за кордоном. 

Було презентовано книж-
ку про одного з найвідомі-
ших творців сучасної укра-
їнської літератури на Закар-
патті Юрія Керекеша. Увече-
рі відбувся великий літера-

турний захід. Наступного дня 
«Карпатська ватра» на різних 
локаціях тривала зустрічами з 
поетами і письменниками, які 
читали власні твори та пре-
зентували нові видання.

Альма-матер Пулюя та Горбачевського 
постала в Тернополі у бронзі

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗРУЙНОВАНА ІСТОРІЯ. У 
Тернополі врочисто відкрили 
бронзовий макет будівлі пер-
шої державної гімназії. Зна-
чущість цього для обласного 
центру велика. Місто під час 
Другої світової війни було зни-
щено, втрачено багато цінних 
яскравих пам’яток архітекту-
ри, історії, культури. Гімназія, 
яка простояла 119 років, теж 
під канонадою вибухів зазна-
ла цілковитої руйнації.

Цей навчальний заклад у 
XIX — на початку XX століття 
був форпостом вищої освіти в 
Тернополі. Тут свого часу на-
вчалося чимало тих, хто зго-
дом прославив Україну у світі. 
Серед цієї плеяди фізик Іван 
Пулюй, біохімік, перший єв-
ропейський міністр охорони 
здоров’я Іван Горбачевський, 
державні діячі правники Си-
дір Голубович, Станіслав Дні-
стрянський, літератор і вида-
вець Володимир Барвінський, 

композитор Денис Січин-
ський. Нині їхні імена — у на-
звах тернопільських вулиць, 
викарбували їх також на по-
стаменті бронзового макета 
першої гімназії. 

Знак встановили на тому 
місці, де була гімназія. Коли 
взялися тут за земляні роботи, 
то побачили залишки її фунда-
менту. Тож запланували зго-
дом відкрити частину підму-
рівку, а також зробити глобус 
з інформацією, куди випускни-
ків-гімназистів закинуло жит-
тя. Відтепер сюди продовжать 
туристський маршрут.

Бронзовий макет гімназії 
не вперше нагадав тернопо-
лянам і гостям обласного цен-
тру про втрачені пам’ятки. За-
ступник міського голови Лео-
нід Бицюра каже, що два роки 
тому міськрада ухвалила спе-
ціальну програму з охорони 
культурної спадщини. Серед 
іншого записали й пункт про 
спорудження бронзових ма-
кетів, які мали б відтворюва-
ти знищені об’єкти або пока-

зувати, який вигляд мали ко-
лись пам’ятки архітектури, що 
їх вдалося зберегти. 

Спочатку в бронзі постав 
давній вигляд Тернополя. 
Торік у вересні в середміс-
ті з’явилася міні-копія римо-
католицького парафіяльно-
го костелу Матері Божої Неу-
станної Помочі, який у 1950-х 
роках знесла радянська вла-
да. Є намір поставити бронзо-
ві макети зруйнованої міської 
ратуші та синагоги. Відтво-
рять у первозданному вигля-
ді й Надставну та церкву Різд-
ва Христового, старий замок.

Для відновлення цих та ін-
ших історичних об’єктів, буді-
вель у формі бронзових маке-
тів використовують кошти не 
лише з міської скарбниці, а й 
людей доброї волі. Скажімо, 
меценатами цього проекту ви-
ступили родини Маслівців та 
Дігаїв. Основна авторська гру-
па — скульптор Дмитро Му-
лярчук, архітектор Борис Со-
лонін та консультанти Тарас 
Циклиняк і Володимир Кріса. 

Зруйновану будівлю 
першої державної гімназії 
в Тернополі відтворили 
у бронзі

Книжки українською мовою авторів сусідніх із Закарпаттям областей, 
а також літераторів Словаччини, Угорщини, Румунії та Польщі  
привернули увагу гостей книжкової виставки «Літературне добросусідство»
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