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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Прошу народних  

депутатів у суворій 
відповідності з усіма 

регламентними 
процедурами негайно 

розпочати розгляд 
внесеного мною 

законопроекту «Про 
Антикорупційний суд».

Слід зрозуміти:  
ворог у нас спільний

АКЦЕНТ. Верховна Рада закликала президента Польщі спіль-
но із Сеймом і Сенатом повернути в українсько-польські відно-
сини зваженість і доброзичливість, підтримавши 242 голосами 
постанову «Про заяву Верховної Ради України у зв’язку з ухва-
ленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до закону 
про Інститут національної пам’яті — Комісію з розслідування 
злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів».

У тексті йдеться про те, що ВР відкидає політику подвій-
них стандартів і нав’язування ідей колективної відповідальнос-
ті українського народу, спроби польської сторони прирівняти дії 
всіх борців за незалежність України до злочинів двох тоталітар-
них режимів ХХ століття — нацистського й комуністичного.

Парламентарії занепокоєні, що в Польщі розгортаються ан-
тиукраїнські настрої, створюється атмосфера тиску й заляку-
вання. Бувають і демонстративні акції знищення українських 
пам’ятників, напади на учасників релігійних урочистостей, чле-
нів української громади Польщі, заборони проведення культур-
них заходів та шовіністична риторика.

1 млрд грн
становили в січні продажі майна 

Фондом гарантування вкладів фізичних 
осіб і держпідприємствами через 

електронну систему ProZorro
ГОСТРА ТЕМА. «Урядовий кур’єр» вивчив плюси і мінуси нового 
законодавства про захист від домашнього насилля

Берегині, усвідомте:  
б’є — не означає любить!

Президент про невідкладне завдання нової сесії 
парламенту 
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Миколаївські чоловіки, 
які вижили  
у воєнному пеклі на 
Донбасі, допомагають 
побратимам 

ЗДОЛАННЯ

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про схвалення Експортної 
стратегії України («дорожньої 
карти» стратегічного розвитку 
торгівлі) на 2017 — 2021 роки»
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Навала заморожених
РИНОК. Експерти вважають, що задля зменшення кількості недобудов слід створити 
незалежний державний орган із контролю за зведенням осель

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Кількість недобудов, зокре-
ма й житлових, в Україні 

зростатиме щомісяця. Саме та-
ку думку висловлюють експерти 

ринку останніми тижнями. Так, 
нещодавно керуючий дирек-
тор компанії ARPA Real Estate 
Михайло Артюхов заявив, що 
віт чизняний будівельний ри-
нок слабко захищає інтереси по-
купців нерухомості й доволі лі-

берально визначає відповідаль-
ність компаній-забудовників.

Хотілося б уточнити: безпові-
дальність. Так, автор матеріалу 
минулими вихідними дізнався че-
рез свого колегу, що «накрився» 
черговий забудовник, який, до ре-

чі, зводив житло в районах, при-
леглих до столиці, й інвестори-фі-
зособи виявилися безпорадними. 
Що на них очікує найближчим ча-
сом — втрата  грошей і майбут-
ніх житлових площ чи ефектив-
не втручання держави в цей про-

цес — поки що ніхто не знає. «На-
ціональний банк України регулює 
діяльність усіх комерційних бан-
ків країни, моніторить їхню звіт-
ність, тоді як у будівельній 
галузі немає подібної схеми 
контролю від держави. 4
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті викликає Кулешу Наталію В’ячеславівну по 
кримінальному провадженню № 296/7656/16-к 
як обвинувачену у вчиненні злочину за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України в судове засі-
дання, яке відбудеться 19.02.2018 року о 10.30 
годині. Явка обвинуваченої обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

Дзержинський міський суд Донецької об-
ласті викликає Калину Сергія Анатолійовича  
по кримінальному провадженню № 591/3415/17  
як обвинуваченого у вчиненні злочину за ч. 1  
ст. 258-3 КК України в судове засідання, яке від-
будеться 19.02.2018 року о 09.00 годині. Явка 
обвинуваченого обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

Науково-виробниче підприємство 
«Люкс-Х» (товариство з обмеженою відпо-
відальністю) (ідентифікаційний код 31635720) 
повідомляє про зменшення розміру статутного 
капіталу. Претензії кредиторів приймаються за 
адресою: Україна, 61071, Харківська обл., місто 
Харків, провулок Новожанівський, будинок 11, 
телефон: (057)719-06-36.

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Магма Х» (ідентифікаційний код 
31939385) повідомляє про зменшен-
ня розміру статутного капіталу. Претен-
зії кредиторів приймаються за адресою: 
Україна, 61064, Харківська обл., місто 
Харків, Григорівське шосе, будинок 63, 
телефон: (057)719-06-36.

Втрачений паспорт 
громадянина України серії CO № 928537, 
виданий Подільським РУ ГУ МВС України 

в м. Києві 14 травня 2002 року на ім’я 
Головіної Тетяни Петрівни, 

з 04.01.2018 р., 
вважати недійсним.

Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області повідомляє, що за адресою: Донецька 
область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб 201, 19 
лютого 2018 року о 12.00 годині відбудеться 
судове засідання у кримінальному проваджен-
ні за обвинуваченням Мартиненка Юрія Михай-
ловича, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. В судове засідання викликається обвину-
вачений Мартиненко Юрій Михайлович (зареє-
стрований за адресою: Донецька область, Бах-
мутський район, м. Сіверськ, вул. Леніна, 39). У 
разі неможливості з’явитися до суду просимо 
повідомити про причини неможливості прибут-
тя в судове засідання. Справу розглядає коле-
гія суддів у складі: головуючого судді Брежне-
ва О. А., членів колегії – судді Конопленко О. С., 
Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області (84500, м. Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру, 5) розглядає кримінальну справу за 
обвинувальним актом відносно Мазурова Дми-
тра Володимировича, повідомленого про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі: Мазуров Дмитро 
Володимирович, 24.11.1977 року народження, 
який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Торез, вул. Миру, б. 55, кв. 1, викли-
кається на 20.02.2018 року о 09 годині 15 хви-
лин до суду, кабінет № 312, для участі у розгля-
ді справи по суті.

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

Суддя Н. М. Погрібна

В провадженні Жовтневого районно-
го суду м. Маріуполя Донецької області 
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) 
знаходиться кримінальне провадження за 
обвинуваченням Шашкіна Костянтина Ва-
лерійовича, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 
1 ст. 258-3 КК України, який викликається 
для участі в розгляді кримінального про-
вадження, що відбудеться 20 лютого 2018 
року о 09.30 годині, 26 лютого 2018 року 
о 10.00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, 
каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

В провадженні Жовтневого районно-
го суду м. Маріуполя Донецької облас-
ті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 
31) знаходиться кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Пилипенка Анато-
лія Миколайовича, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, який виклика-
ється для участі в розгляді кримінально-
го провадження, яке відбудеться 19 люто-
го 2018 року о 10.00 годині в приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Мета-
лургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Білопільський районний суд Сумської об-
ласті викликає Прокопенка Сергія Сергійови-
ча, який зареєстрований за адресою: смт Ків-
шарівка, буд. 33, кв. 193 Куп’янського району 
Харківської області, як відповідача у цивіль-
ній справі № 573/2289/17 за позовом Проко-
пенко Юлії Миколаївни до Прокопенка Сергія 
Сергійовича про розірвання шлюбу в судове 
засідання, яке відбудеться в приміщенні Бі-
лопільського районного суду о 10 год. 00 хв. 
16 лютого 2018 року. У випадку неявки в су-
дове засідання відповідача Прокопенка Сер-
гія Сергійовича, справа буде розглянута без 
його участі на підставі наявних доказів.

Адреса суду: Сумська область, м. Білопіл-
ля, вул. Шевченка, 17.

Суддя М. С. Черкашина

28 листопада 2017 року помер Гальський Климен-
тій Євгенович, у віці 88 років, що постійно мешкав за 
адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 10, 
кв. 31.

Спадкодавцем за життя було складено секретні 
заповіти, що посвідчені Войтовським B. C., приват-
ним нотаріусом Київського міського нотаріально-
го округу 04.11.2015 року за реєстровим № 4035 та 
06.04.2017 року за реєстровим № 757.

Відповідно до ч. 1 ст. 1250 ЦК України повідо-
мляю, що оголошення змісту вищевказаних запові-
тів відбудеться 22.02.2018 року об 11 год. 00 хв. у 
приміщенні, яке є робочим місцем приватного нота-
ріуса Войтовського B. C. за адресою: м. Київ, вул. Ма-
ла Житомирська, буд. 10, кв. 35.

На призначену дату оголошення змісту секретних 
заповітів, складених Гальським Климентієм Євгено-
вичем, викликаються його спадкоємці.

Приазовський районний суд Запорізької області 
(Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 
5, тел. (06133) 22160) викликає Чернишова Геннадія 
Миколайовича, 09.04.1970 р.н., зареєстрованого за 
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, 
с. Свердлове, вул. Грушевського, 33; як обвинуваче-
ного, у підготовче судове засідання, призначене на 
15 лютого 2018 року о 10.00 годині, по кримінально-
му провадженню № 22015160000000183 за обвину-
вальним актом відносно Чернишова Г. М., який об-
винувачується у вчиненні кримінального правопо-
рушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, в якому ваша участь обов’язкова. 

Колегія суддів: головуючий суддя Діденко Є. В., 
судді Пантилус О. П., Васильцова Г. А.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинувачену Катюху Олександру Володи-
мирівну (зареєстроване місце проживання: Доне-
цька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, кв. 42) у 
судове засідання для здійснення спеціального су-
дового провадження у кримінальному провадженні  
№ 2201605010000000113 від 01.06.2016 за обви-
нуваченням Катюхи О. В. у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, яке відбудеться 20.02.2018 року о 13.00 го-
дині в залі судового засідання Токмацького районно-
го суду Запорізької області за адресою: Запорізька 
область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі 
неявки обвинуваченої Катюхи О. В. кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за її відсутності.

 Суддя Коваленко П. Л.

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

мляє, що 15.02.2018 року о 15.00 годині відбудеться під-
готовче судове засідання у кримінальному провадженні 
№42015020420000199 за обвинуваченням Савенка Ген-
надія Олександровича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни, у приміщенні Вінницького міського суду Вінницької 
області (м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, 3-й поверх, 
зал с/з № 28).

В судове засідання викликається обвинувачений Са-
венко Геннадій Олександрович, 13.07.1969 року наро-
дження, який зареєстрований та проживає за адресою: 
АР Крим, м. Джанкой, вул. Московська, в/ч А2306.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Романчук Р. В., суддів Гриневича B. C., 
Воробйова В. В.

Страхова компанія «БРОКБІ3НЕС» повідомляє, що 
31.12.2017 р. закінчився строк дії довіреності № 457 
від 26.12.2016 р. Начальника Одеського управління 
компанії Лаврова Віктора Дмитровича.

З 01.01.2018 р. Лавров Віктор Дмитрович не має 
права вчиняти правочини (укладати і підписувати до-
говори, угоди тощо) та здійснювати інші дії від імені 
Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС».

Договори, угоди та ін. правочини, які укладені або 
вчинені Лавровим В. Д. після 31.12.2017 р. від іме-
ні Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС», будуть визна-
ні недійсними.

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове прова-
дження за кримінальним провадженням щодо Каба-
ція Володимира Васильовича, обвинуваченого за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, розгляд якого призначено на 
11.00 год. 19.02.2018 р.

Обвинуваченому Кабацію Володимиру Васильо-
вичу необхідно з’явитись до каб. № 15 Красноар-
мійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, 
вул. Європейська, 20, на 11.00 год. 19.02.2018 р.

Суддя В. А. Варибрус

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове прова-
дження за кримінальним провадженням щодо Петро-
польського Олександра Олександровича, обвинуваче-
ного за ч. 1 ст. 258-3 КК України, спеціальний судо-
вий розгляд якого відкладено на 13.00 год. 16 люто-
го 2018 року.

Обвинуваченому Петропольському Олександру 
Олександровичу необхідно з’явитись до зали судово-
го засідання № 6 Красноармійського міськрайонного 
суду Донецької області за адресою: 85302, Донецька 
область, м. Покровськ, вул. Європейська, 20, на 13.00 
год. 16 лютого 2018 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає Скороходова Валерія Володимирови-
ча, 22.05.1976 року народження як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 242/897/17 по обви-
нуваченню у вчиненні кримінального правопорушен-
ня за ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засідання, 
що відбудеться 19 лютого 2018 року о 10.00 годині 
в приміщенні Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: 85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, 39а. Явка обвинува-
ченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Кошля А. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області ви-
кликає Дацка Олександра Олеговича, 31.01.1962 року наро-
дження як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/8465/16-к по обвинуваченню у вчиненні кримінального 
правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засідан-
ня, що відбудеться 19 лютого 2018 року о 09.00 годині в примі-
щенні Добропільського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Бан-
кова, 39а. Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Кошля А. О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримі-
нальне провадження №242/3975/16-к за обвинуваченням Романова Рома-
на Миколайовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 364 КК України. Обвинувачений Романов Роман Миколайови-
ча, 24.09.1968 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Столбуна, буд. 3, викликається до суду на 10 годину 00 хвилин 20 люто-
го 2018 року (корп. № 1, каб. №12), для участі у підготовчому судовому засі-
данні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його 
у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спе-
ціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Михайлов Микола Петрович, 23.09.1959 р. н., РНОКПП 2181513010, зареєстрова-
ний за адресою: Донецька обл., Старобешівський р-н, смт Старобешеве, просп. Донецький, буд. 18, 
кв. 6, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5, КПК України, вам необхідно з’явитися 12.02.2018 з 09 год. 
00 хв. до 16 год. 00 хв. до каб. № 309 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь 
Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, який розташований за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, до слідчого Ліпари Дениса Романовича для 
відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручення вам письмового 
повідомлення про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у кримінальному проваджен-
ні №22017050000000224 від 08.07.2017, за ч. 1 ст.258-3 КК України у порядку ст. 290 КПК України 
при здійсненні спеціального досудового розслідування.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 31 січня 2018 р. № 38-р 
Київ

Про схвалення проекту листа  
Уряду України до Європейського 

інвестиційного банку  
щодо проекту «Механізм гарантування  
в рамках політики добросусідства ЄС»

Схвалити проект листа Уряду України до Європейського інвестиційного банку 
щодо підтвердження належності пропозиції про фінансування зазначеним Банком 
проекту «Механізм гарантування в рамках політики добросусідства ЄС» до сфери 
дії Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписаної  
14 червня 2005 року.

Уповноважити Міністра фінансів Данилюка Олександра Олександровича 
підписати зазначений лист.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 31 січня 2018 р. № 40-р 
Київ

Про передачу нерухомого майна  
у спільну власність територіальних громад 

Заставнівського району
Передати будівлю (літер А-2) та споруди (літер Б, Б1, В) по вул. Д. Галицько-

го, 1а, у м. Заставній (Чернівецька область), що розміщені на земельній ділянці 
площею 0,0793 гектара (кадастровий номер 7321510100:03:011:0086), у спіль-
ну власність територіальних громад Заставнівського району.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 31 січня 2018 р. № 42-р 
Київ

Про призначення члена наглядової ради 
Державного концерну «Укроборонпром»

Відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості управління об’єктами 
державної власності в оборонно-промисловому комплексі» призначити членом 
наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» Тетера Ентоні Джона.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 31 січня 2018 р. № 44-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  

від 14 травня 2015 р. № 444
На часткову зміну абзацу другого розпорядження Кабінету Міністрів Украї-

ни від 14 травня 2015 р. № 444 «Про підписання Протоколу між Кабінетом Мі-
ністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північ-
ної Ірландії про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Ка-
бінетом Міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Брита-
нії та Північної Ірландії щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеже-
ним доступом у сфері оборони» уповноважити заступника Голови Служби без-
пеки Пояркова Вадима Олександровича підписати Протокол між Кабінетом Мі-
ністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північ-
ної Ірландії про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Ка-
бінетом Міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Брита-
нії та Північної Ірландії щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеже-
ним доступом у сфері оборони.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 31 січня 2018 р. № 49-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  
від 11 лютого 2016 р. № 92

Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 
2016 р. № 92 «Про схвалення Концепції створення інтегрованої інформаційно-
аналітичної системи «Прозорий бюджет» (Офіційний вісник України, 2016 р.,  
№ 16, ст. 659), доповнивши його пунктом 3 такого змісту:

«3. Уповноважити державну установу «Відкриті публічні фінанси», що нале-
жить до сфери управління Міністерства фінансів, розробити та адмініструвати 
інтегровану інформаційно-аналітичну систему «Прозорий бюджет».».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 31 січня 2018 р. № 52-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок
Відповідно до статей 92, 122, 123 і 149 Земельного кодексу України надати 

дозвіл державній установі «Чорнобильський радіаційно-екологічний біосфер-
ний заповідник» на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, 
норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок загальною площею 226964,7 гектара (землі державної влас-
ності зони відчуження або зони безумовного (обов’язкового) відселення тери-
торії, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської ката-
строфи), що перебувають у постійному користуванні Державного агентства з 
управління зоною відчуження, розташованих на території зони відчуження та 
зони безумовного (обов’язкового) відселення в Іванківському та Поліському 
районах Київської області, з подальшим вилученням і наданням їх зазначеній 
установі із зміною цільового призначення у постійне користування для збере-
ження та використання біосферного заповідника.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ОГОЛОШЕННЯ

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

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

26 лютого 2018 року о 10-00 розпочнуться аукціонні торги з продажу необробленої деревини хвойних 
порід, а також техсировини для ВТП, балансів, будлісу, дров’яної деревини, рудсировини хвойних порід;

27 лютого 2018 року о 10-00 розпочнуться аукціонні торги з продажу необробленої деревини листяних 
порід, а також техсировини для ВТП (т/л, м/л), рудсировини (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:
Подати для реєстрації на біржі заяву з наступними документами:
— Нотаріально засвідчені копії установчих документів.
— Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (юридичної 

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

го податку).
— Довідка за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягів фактично переробленої нео-

бробленої деревини за попередній квартал.
— Довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписан-

ня договорів купівлі-продажу.
— Копію платіжного доручення, що підтверджує перерахування реєстраційного та гарантійного внеску. 
2. Сплатити:
- реєстраційний внесок у розмірі 500,00 грн. з урахуванням ПДВ на р/р № 26005500086817 в ПАТ «КРЕДІ 

АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 23243248, отримувач – ТБ «Київська агропромислова біржа»;
- гарантійний внесок (сплачується без урахування ПДВ) у розмірі п’ять відсотків від вартості 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 аукціонних торгів та перелік деревини, що виставляється на аукціонні торги, 
можна одержати за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, корп. 6Б, 5 поверх, 
(e-mail: office@agrostock.kiev.ua), а також з офіційного веб-сайту біржі www.visnik.kiev.ua . 

Зв’язатися зі службою підтримки щодо організації та проведення аукціонних торгів  можна за телефона-
ми: +38 044 230 95 49, +38 044 230 96 95. 

Прийом  заявок на загальний аукціон завершується  22 лютого 2018 року о 12-00.
Аукціонний Комітет з організації та проведення аукціонних торгів з продажу необробленої деревини

СУДОВА ПОВІСТКА 
про виклик до суду в кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання 15.02.2018 р. на 14.00 
год. обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року народження, зареєстрованого за адресою: 
с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області, вул. Набережна, буд. 103, який мешкав за адре-
сою: м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул. Дружби народів, 6/18, для участі в розгляді криміналь-
ного провадження № 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сергія Сергійовича у скоєнні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукраїнського міського суду 
за адресою: вул. Дружби народів, 3-«А», головуючим суддею Савіним О. І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дату та час для участі в розгляді даної справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю 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 унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача перед-

бачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК 
України, прокурора та захисника – статтею 324 КПК України, потерпілого – статтею 325 КПК України, цивіль-
ного позивача, цивільного відповідача та їх представників – статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, пе-
рекладача і експерта – статтею 327 КПК України.

Апеляційний суд міста Києва викликає Кролл Ассошіетс ЮК ЛЛП (Kroll Associates 
U.K. LLP). відомою адресою якого є: 02020412, Nexus Place, 25 Farringdon Street, 
London, EC4A4AB; АЛІКСПАРТНЕРС СЕРВІСЕЗ ЮК ЛЛП (ALIXPARTNERS SERVICES UK 
LLP), відомою адресою якого є: ОС397453, Нью Стріт Сквер 6 Лондон EC4A3BF, Спо-
лучене Королівство: Хоган Ловеллс Інтернешнл ЛЛП (Hogan Lovells International LLP), 
відомою адресою якого є: ОС323639, Atlantic House, Holborn Viaduct,  London EC1F 2 
FG, United Kingdom, у судове засідання, як відповідачів у справі за заявою представ-
ника Коломойського І.В. про забезпечення позову в справі за позовом Коломойсько-
го І.В. до Національного банку України, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Міністерства фінан-
сів України, Кролл Ассошіетс ЮК ЛЛП (Kroll Associates U.K. LLP), АЛІКСПАРТНЕРС 
СЕРВІСЕЗ ЮК ЛЛП (ALIXPARTNERS SERVICES UK LLP), Хоган Ловеллс Інтернешнл 
ЛЛП (Hogan Lovells International LLP), TOB «АСТЕРС КОНСАЛТ», ТОВ «АСТЕРС», ТОВ 
«АЛІКСПАРТНЕРЗ (УКРАЇНА)» про визнання недійсними договорів та припинення дій, 
в якій оголошено перерву розглядом на 09 годину 45 хвилин 21 лютого 2018 року.

Розгляд справи відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2а.
Ви зобов’язані повідомити про причини неявки.
Суд роз’яснює, що у разі неявки за викликом до суду або неповідомлення про при-

чини неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних у ній да-
них та доказів.

Суддя Слюсар Т. А.

В провадженні Красноармійського міськ-
районного суду Донецької області (85302,  
м. Покровськ, вул. Європейська, 20) знахо-
диться кримінальне провадження віднос-
но обвинуваченого Іванчука Ігоря Івановича 
у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайон-
ного суду Донецької області від 4 січня 2018 
року справу було призначено до судового 
розгляду на підставі обвинувального акта у 
кримінальному провадженні відносно обви-
нуваченого Іванчука Ігоря Івановича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
проводиться в порядку спеціального судово-
го провадження.

Обвинувачений Іванчук І. І., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область,  
м. Донецьк, вулиця Червоноармійська, 30, 
викликається 20 лютого 2018 р. о 13 годині 
00 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в су-
довому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

В провадженні Красноармійського міськ-
районного суду Донецької області (85302,  
м. Покровськ, вул. Європейська, 20) знахо-
диться кримінальне провадження відносно 
обвинуваченого Вельбоєнка Андрія Михайло-
вича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайон-
ного суду Донецької області від 25 вересня 
2017 року справу було призначено до судо-
вого розгляду на підставі обвинувального ак-
та у кримінальному провадженні відносно об-
винуваченого Вельбоєнка Андрія Михайлови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
проводиться в порядку спеціального судово-
го провадження.

Обвинувачений Вельбоєнко A. M., останнє 
відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Донецьк, вулиця Незалежності, буд. 15, кв. 
62, викликається 19 лютого 2018 р. о 09 годи-
ні 00 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в 
судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Красноармійський міськрайонний суд До-
нецької області повідомляє, що о 09.30 годині 
20 лютого 2018 року призначено судовий роз-
гляд по кримінальному провадженню за обви-
нуваченням Церковнікова Федора Володими-
ровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому на 
підставі ухвали суду від 26.04.2017 року здій-
снюється спеціальне судове провадження.

Обвинуваченому Церковнікову Федору Во-
лодимировичу, 08.05.1979 р.н., який прожи-
ває за адресою: м. Донецьк, вул. Пухова, буд. 
3, кв. 8, необхідно з’явитись до зали судово-
го засідання № 5 Красноармійського міськра-
йонного суду Донецької області за адресою: 
м. Покровськ, вул. Європейська, 20 Донецької 
області.

З моменту опублікування повістки про ви-
клик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження обвину-
вачений Церковніков Ф.В. вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Бородавка К. П.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне проваджен-
ня № 227/1059/17 (1-кп/227/71/2018) за обвинуваченням Гільванової Нурії Загі-
рівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

4 вересня 2017 року колегією суддів Добропільського міськрайонного суду  
Донецької області в складі: головуючого судді Тимофєєвої Г. Л., суддів Корнєє-
вої В. В., Хоменка Д. Є., постановлено ухвалу про здійснення спеціального судо-
вого провадження та про призначення підготовчого судового засідання у кримі-
нальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за № 42016050000000857 від 23 серпня 2016 року відносно Гільванової Нурії За-
гірівни, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

15 січня 2018 року на підставі рішення зборів суддів та розпорядження № 7 
від 15 січня 2018 року протоколом повторного автоматизованого розподілу су-
дової справи між суддями замінено головуючого суддю колегії суддів з Тимофє-
євої Г.Л. на Мацишин Л.С.

Обвинувачена Гільванова Нурія Загірівна, 28 березня 1982 року народження, 
останнє місце реєстрації якої: вул. Зарічна, буд. 252, кв. 29, м. Харцизьк Донецької 
обл., викликається на 20 лютого 2018 року о 10 год. 00 хв. до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі в розгляді кримінального прова-
дження. Головуючий суддя Мацишин Л. С., судді Корнєєва В. В., Хоменко Д. Є.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22016080000000022 (номер справи 
1-кп/243/339/2017) за обвинуваченням Бороніна Юрія Юрійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  
Мірошниченко Л. Є. викликає обвинуваченого Бороніна Юрія Юрійови-
ча, 14.10.1980 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: За-
порізька обл., смт Новомиколаївка, вул. Пролетарська, 7, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 18 лютого 2018 року о 09 годині 00 
хвилин у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає 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 ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове 
провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42017050000000789 (номер спра-
ви 1-кп/243/818/2017) за обвинуваченням Клешньова Олександра Іва-
новича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мірош-
ниченко Л. Є. викликає обвинуваченого Клешньова Олександра Івано-
вича, 14.11.1958 року народження, який зареєстрований та проживає 
за адресою: м. Горлівка, пров. Леніна, 233, кв. 57, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 20 лютого 2018 року о 13 годині 10 хвилин у 
залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

На розгляді в Пологівському районному суді Запорізької області пе-
ребуває кримінальне провадження за обвинуваченням Малахова О. Л., 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, по якому відповідно до ухвали колегії суддів Пологівсько-
го районного суду Запорізької області від 23.01.2018 року в справі  
№ 324/585/17 (1-кп/324/13/2018) здійснюється судове провадження.

Колегія суддів Пологівського районного суду Запорізької області  
під головуванням судді Каретник Ю. М. викликає як обвинуваченого 
Малахова Олексія Леонідовича, який народився 2 вересня 1974 року 
в РФ, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Докучаєвськ, 
вул. Мельникова, 16/5, до суду (Запорізька область, м. Пологи, вул. Єд-
ності, 28 (тел.: (06165) 2-30-76), для участі у підготовчому судовому за-
сіданні в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 22016050000000251 від 16.11.2016 року, 
що відбудеться о 09.00 год. 27 лютого 2018 року в залі судових засідань 
Пологівського районного суду Запорізької області.

Особа, що викликається, зобов’язана заздалегідь повідомити про не-
можливість з’явлення на виклик суду.

Згідно з протоколом № 30-01/18 Загальних зборів учасників ТОВ 
«Прайм Бізнес Компані» від 30.01.2018 р. прийнято рішення щодо при-
пинення Товариства з обмеженою відповідальністю «Прайм Бізнес 
Компані» (код ЄДРПОУ 40698723, адреса: 08132, Київська обл. Киє-
во-Святошинського району, місто Вишневе, вулиця Машинобудівників, 
1-Г, оф. 8/11) шляхом його ліквідації у добровільному порядку. Лікві-
датором призначено Магдича Павла Володимировича. Заяви кредито-
рів приймаються протягом двох місяців від дня публікації даного ого-
лошення.

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

Обвинувачений Левенець Ігор Вікторович, який народився 16 трав-
ня 1981 року, зареєстрований за адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 40, 
кв. 304, відповідно до вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 16.02.2018 року о 10 годині 
00 хвилин у залі судових засідань №130 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судово-
му засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.
Оболонський районний суд м. Києва викликає Буравцова Максима 

Павловича, останнє відоме місце проживання: вул. Павлова, 8, кв. 2,  
м. Світловодськ, Кіровоградська обл., як відповідача по цивільній спра-
ві за позовом Буравцової Аліни Володимирівни до Буравцова Максима 
Павловича, третя особа: Служба у справах дітей Оболонської районної 
у м. Києві державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 17 квітня 2018 р. о 17.00 год. у примі-
щенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
М. Тимошенка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Київський районний суд м. Одеси викликає як відповідачку Кан-
ську Тетяну Павлівну по справі за позовом Магазінера Дениса Олек-
сандровича до Канської Тетяни Павлівни, Ващенка Артура Анато-
лійовича про визнання удаваним договору дарування. Судове засі-
дання відбудеться 15 березня 2018 року о 15.00 годині за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, зала судових засідань 251. У випадку 
неявки відповідачки зазначена справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Огренич І. В.
Солом’янський районний суд м. Києва викликає Бельмасову Інну 

Сергіївну (остання відома адреса якої є: вул. Василенка, 13, кв. 108, 
м. Київ, 03124), яка є відповідачем по цивільній справі 760/12567/17 
(2/760/351/18) за позовом Бельмасова Сергія Володимировича до 
Бельмасової Інни Сергіївни про розірвання шлюбу, у судове засідання 
на 19.02.2018 року об 11 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз, 10Б, каб. №57.

У разі неявки до суду оголошення вважається належним повідомлен-
ням і справу буде розглянуто по суті у вашу відсутність за наявними в 
ній матеріалами.

Суддя Усатова І. А.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бардашевсько-
го Віктора Володимировича та Бардашевського Олега Вікторовича як об-
винувачених у кримінальному провадженні № 296/12587/15-к по обвину-
ваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у підготовче 
судове засідання, що відбудеться 12 лютого 2018 року об 11.00 год. у 
приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Державне агентство резерву України  
оголошує аукціон з реалізації масок медичних, бинтів медичних,  

пульсоксиметрів, апаратів штучної вентиляції легень (портативних), 
насосів інфузійних для дозованого введення лікарських засобів.
Аукціон відбудеться 02 березня 2018 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону:  

Горошко І. Я. (235-17-42), Холодило О. В. (235-60-87).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на 

офіційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.           
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1  -6 -2  +3 Черкаська -1  -6 -2  +3
Житомирська -1  -6 -2  +3 Кіровоградська 0  -5 0  +5
Чернігівська -2  -7 +2  -3 Полтавська -1  -6 -2  +3
Сумська -3  -8 +2  -3 Дніпропетровська -1  -6 0  +5
Закарпатська +2  -3 +1  +6 Одеська +2  -3 +4  +9
Рівненська 0  -5 -2  +3 Миколаївська -2  +3 +2  +7
Львівська 0  -5 -2  +3 Херсонська +2  -3 +1  +6
Івано-Франківська +2  -3 +2  -3 Запорізька +1  -4 +1  +6
Волинська 0  -5 -2  +3 Харківська -2  -7 -2  +3
Хмельницька +1  -4 -2  +3 Донецька -1  -6 0  +5
Чернівецька -2  +3 -2  +3 Луганська -1  -6 -2  +3
Тернопільська 0  -5 -2  +3 Крим 0  +5 +6  +11 
Вінницька -2  +3 0  +5 Київ -2  -4 -1  +1
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7 лютого 2018 року святкує 75-річний ювілей 
відомий вчений В’ячеслав Іванович БОРИСОВ, 
академік-секретар відділення кримінально-пра-
вових наук НАПрН України, директор Науково-до-
слідного інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В.В. Сташиса.

Шановний В’ячеславе Івановичу! Прийміть щи-
росердні привітання з нагоди Вашого ювілею! До-
ля подарувала Вам навчати студентів і аспірантів 
найскладнішої справи — судити людей. Протягом 
десятиліть Ви гідно виконуєте свою місію талано-
витого педагога, вченого, громадянина,  форму-
ючи своїм прикладом у майбутніх юристів високі професійні й моральні 
якості.  

Бажаємо Вам повноцінного довголіття в оточенні рідних, близьких дру-
зів і здібних учнів.

В. Шакун, В. Голіна, А. Бойко, Б. Головкін, В. Василевич,  
В. Женунтій, О. Кулик, Ю. Левченко. 

Акція «Серце до серця» 
допомогла дітям

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. У Вінниці відбулася офіційна передача медичного об-
ладнання, придбаного за результатами  XII обласного етапу Всеу-
країнської благодійної акції «Серце до серця». З метою допомоги 
дітям із порушенням зору в області зібрали  понад 297 тисяч гри-
вень, що стало другим результатом серед регіонів країни. Цим ко-
штом для Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні придбали 
апарат для лікування та відновлення зору  та два апарати для стабі-
лізації і лікування короткозорості.

За словами завідуючої офтальмологічним відділенням лікарні Оль-
ги Маковської, це обладнання є  вкрай  необхідним. «Приміром осо-
бливість апарата «Амбліокор» в тому, що лікування проходить без 
стресу. Дитина дивиться мультик, а в цей час пристрій з допомогою 
датчиків знімає інформацію про роботу очей, одночасно фіксуючи 
енцефалограму мозку. При цьому зображення на екрані зберігаєть-
ся тільки під час  «правильного зору» і зникає, тільки-но воно пере-
стає бути чітким. Таким чином  пристрій ніби спонукає мозок підсві-
домо скорочувати періоди неконтрастного  зору. Це оптимізує робо-
ту нейронів кори мозку, а зір при цьому суттєво покращується. Три, 
п’ять, максимум десять сеансів — і дитині повертається стовідсотко-
вий  зір», — розповіла вона. 

МАНТРИ І МАНДРИ. Український мультиінструментальний 
інді-гурт ATMASFERA здобув престижну американську пре-
мію RoundGlass Music Awards 2018 в номінації «Гурт року». 
Ця нагорода  визначає найпрогресивніших виконавців, музи-
ка яких змінює світ на краще. 

— Для нас отримати нагороду RoundGlass Music Awards 
— справжня несподіванка. Адже подав заявку на участь наш 
друг, Віктор Булига, директор Рівненського міжнародного кі-
нофестивалю «Місто мрії» нас не попередивши. Та  найбіль-
ше нас здивувала концепція премії. Ця нагорода відзначає не 
тільки музику, а й месенджі, які ця музика транслює всесві-
ту. Премія об’єднує музикантів навколо проблеми екологічної 
та духовної свідомості людства. А це той напрям, в якому ми 
сьогодні працюємо. І отримати звання «Гурт року» — це не-
величкий маячок зверху, що ми рухаємось правильним шля-
хом, — зазначають музиканти на офіційному сайті гурту. 

На розгляд журі премії був представлений кліп ATMASFERА 
«На глибині» (In the Depth), відзнятий в Норвегії та в україн-

ських Карпатах позаторік. Колектив тво-
рить музику в жанрі world- та indie-yoga 
music. В ній  поєднуються інструмен-
ти з усього світу, етнічні мотиви з су-
часним звучанням, а мова біль-
шості пісень — це санскрит та тек-
сти древніх мантр. Творчість гурту 
зосереджена навколо внутрішньо-
го світу людини, її глибинних пере-
живань та почуттів.

На жаль, останнім часом гурт 
можна частіше почути на закордонних 
концертних майданчиках, ніж в Україні. 
Однак, за словами музикантів, вони за-
раз активно готуються до туру міста-
ми України, і зовсім скоро їхню музи-
ку можна буде почути у Львові, Києві, 
Запоріжжі та Одесі.

ФОТОФАКТ

На Полтавщині відкрили зимову наукову 
предметну школу

      Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ОСВІТА. Незвичайна шко-
ла розташована на базі ди-
тячо-юнацького оздоровчо-
го табору «Еколог» у Зіньків-
ському районі, а навчаються 
там вихованці Полтавського 
обласного еколого-натураліс-
тичного центру учнівської мо-
лоді, переможці та призери 
предметних олімпіад природ-
ничого напряму, юні дослідни-
ки Малої академії наук (МАН) 

України та відмінники навчан-
ня. Вони там готуються до 
проведення науково-дослід-
ницьких  і експериментальних 
робіт у системі МАН й участі в 
предметних олімпіадах. 

Відповідно, викладають у 
цій предметній школі науково-
педагогічні працівники пол-
тавських вишів із вченими 
ступенями та званнями. 

— На базі табору діти від-
починуть, поспілкуються та 
актуалізують набуті знан ня. 
Сподіваюся, щороку кількість 

учнів у цій школі збільшувати-
меться, бо ми створили умови 
для їхнього розвитку і комуні-
кації, — повідомила директор 
департаменту освіти і науки 
Полтавської облдержадміні-
страції Олена Харченко. 

А обдаровану юнь тим ча-
сом  годують п’ять  разів на 
день, балують  солодощами, 
свіжими овочами та фрукта-
ми, возять на екскурсії.

Навчання в школі здійсню-
ється за напрямками: систе-
матика та екологія тварин, бо-

таніка з основами екології, за-
гальна біологія та фізіологія 
людини; неорганічна та орга-
нічна хімія. Щодня — 3—4 па-
ри, а після обіду — конкурси, 
квести та ігри. Зимовий за-
їзд триває лише 17 днів, про-
те учням цього вистачає. Най-
більше дітей приїжджає з 
Полтави, Полтавського райо-
ну, Горішніх Плавнів та Мир-
города. Наразі  там відпочи-
вають і навчаються 100 осіб. 
Влітку відпочили й удоскона-
лили знання 554 дитини. 

У Сумах запрацювала нова сироварня
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

СТАНДАРТИ. Цех з пере-
робки молока відкрився в 
обласному центрі невипад-
ково.  На його потужностях 
— а це близько 2 тонн про-
дукції на добу — працівни-
ки виготовлятимуть насам-
перед сичужні сири голланд-
ської, англійської, швейцар-
ської груп (Гауда, Чеддер, 

Маздамер, Рикотта тощо), а 
також вершкове масло.

Як наголосив заступ-
ник голови Сумської ОДА 
Микола Подопригора, но-
ве виробництво конче по-
трібне місту та області. На-
самперед тут будуть реалі-
зовувати молоко сільсько-
господарські підприємства 
різних форм власності, що 
розташовані неподалік об-
ласного центру, а місцеві 

жителі матимуть змогу ку-
пувати високоякісну молоч-
ну продукцію.

До того ж підприємство 
може стати базовим для 
спеціалізованого навчан-
ня та консультацій охоло-
дження та переробки мо-
лока, розвитку сироваріння 
та будівництва сирних це-
хів, у яких зацікавлені пред-
ставники бізнесу Сумщини. 
На підприємстві створені 

всі умови, аби сири і мас-
ло відповідали європей-
ським стандартам. Облад-
нання виготовлене із су-
часних матеріалів та комп-
лектуючих вітчизняного ви-
робництва, камери для до-
зрівання і зберігання сирів 
оснащені стелажами, холо-
дильними установками, в 
яких автоматизовано під-
тримується необхідний мі-
кроклімат.

ВІТАННЯ!


