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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Нині більшість країн 

Ради Безпеки ООН і ті, 
хто підтримує Україну, 

твердо наголошують 
на абсолютній 

необхідності 
миротворчої  

місії ООН».

ВЯЧЕСЛАВ МАРЧЕНКО, 
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ І УЧАСНИКІВ АТО: 
 «Система супроводу 
українського 
військового вийшла  
на етап удосконалення»
Як відомо, завдяки зусиллям Президента Украї-

ни, волонтерів, громадських об’єднань, всієї україн-
ської спільноти 27 грудня і 24 січня з ворожого полону  
з ОРДЛО повернулося 74 українці. Серед них — кіборги, 
бійці, які брали участь в АТО, громадські активісти й во-
лонтери. Цим людям випала нелегка доля бранців проро-
сійських найманців. Держава прийняла рішення виплати-
ти їм грошову компенсацію по 100 тисяч гривень. Як це від-
буватиметься, розповів журналістові «УК» заступник го-
лови Державної служби у справах ветеранів і учасників 
АТО Вячеслав МАРЧЕНКО.

— Постановою КМУ № 38 від 31.01.2018 «Деякі питан-
ня соціальної підтримки осіб, звільнених з полону» визна-
чено порядок виплати одноразової грошової допомоги роз-
міром 100 тисяч гривень. Нагадаю, ці люди мають протя-
гом шести місяців з моменту звільнення звернутися із за-
явою до управління соцзахисту населення за місцем по-
стійної чи тимчасової реєстрації. До заяви додається копія  
документа, що посвідчує особу, чи посвідчення особи  
без громадянства, копія довідки про присвоєння реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків.  
Особи, внесені до списку, сформованого СБУ, отри- 
мають компенсацію за перебування в полоні. 

2,2%
становило, за оперативними даними 
Мінекономрозвитку, зростання ВВП 

України в 2017 році

РЕФОРМА. Новий патруль працює ефективно,  
але охорону водойм ще треба кардинально посилити

Хто зловить  
рибного браконьєра

Президент про реальний крок до деескалації 
спровокованого РФ конфлікту на Донбасі
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УКРАЇНА І СВІТ

Дерегуляція роботи перевізників, 
раціональне і прозоре використання 
бюджетного фінансування 
відновлення українських доріг мають 
стати основними пріоритетами галузі

ТРАНСПОРТ

Інколи важко вловити 
різницю в поняттях «друзі» 
та «союзники». Проте у 
сучасній геополітиці вона 
істотна
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Ветерани тримають стрій! 
ПАМ’ЯТЬ. 29 років тому останній радянський солдат зали-

шив Афганістан. Закінчилася моторошна війна, від якої по-
страждало багато українських родин: близько 160 000 наших 
співвітчизників не з власної волі пройшли через це випробу-
вання, 12 000 українців залишилися скаліченими, 3380 не по-
вернулися. Українські родини досі оплакують цю важку втрату.

Своїм безпосереднім обов’язком уряд вважає забезпечення 
підтримки й належного соціального захисту воїнів-інтернаціо-
налістів, які свого часу опинилися на передовій в Афганістані, 
а в часи становлення незалежності України — на передовій за-
хисту державних цінностей і державного устрою. Таку позицію 
висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі 
з активістами руху воїнів-афганців. 

«Ми зустрічаємося, щоб згадати ті важки часи, згадати всіх, 
кого немає з нами. Під час Революції гідності, під час російської 

агресії ви всі прийшли на порятунок держави. Треба сказати і 
про волонтерський рух, у якому воїни-інтернаціоналісти взяли 
активну участь. Завжди в моєму серці повага до вас», — зво-
рушливо сказав Володимир Гройсман.

Останнім часом уряд зробив певні кроки у розв’язанні про-
блем, з якими стикаються ветерани. Серед них навчання у ви-
щих і професійно-технічних закладах, забезпечення житлом 
воїнів, які отримали інвалідність, і пільги для сімей загиблих. 
Учасники зустрічі зазначили, що уряд не залишив без опрацю-
вання жодного питання, порушеного воїнами-інтернаціоналіс-
тами на торішній зустрічі.

«Воїни-афганці стали невід’ємною складовою нашої військо-
вої історії. Українське суспільство високо цінує цей досвід», — 
наголосив Прем’єр, після чого нагородив воїнів почесними гра-
мотами із врученням пам’ятних знаків.
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ДОКУМЕНТИ

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє, що 
розгляд цивільної справи № 369/6144/17 за позовом ТОВ «УПРАВЛЯЮЧА 
КОМПАНІЯ  «КОМФОРТ СЕРВІС» до Косенка Артема Володимировича про 
стягнення заборгованості з оплати послуг з утримання будинку та прибу-
динкової території відбудеться 19.02.2018 о 12 год. під головуванням суд-
ді Волчко А.Я. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засідання справа буде розглядатись за їх 
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання як об-
винувачену Геліконову Зою Вікторівну, 20.06.1962 року народження, уро-
дженку м. Черкаси, росіянку, громадянку України, зареєстровану за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Боженка, 5, кв. 29.

Судове засідання відбудеться 21 лютого 2018 року о 15 год. 45 хв. у при-
міщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал №2.

Суддя С.М. Бащенко

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянка України Просандєєва Юлія Вікторівна, 10.10.1993 р.н., що заре-
єстрована за адресою: Донецька область, Старобешівський район, місто Комсо-
мольське, буд. 7, кв. 14, на підставі ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України вам не-
обхідно з’явитись 20.02.2018 року та 21.02.2018 року о 09 год. 00 хв. до 2 управлін-
ня (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях, до слідчого Назарука А.Д. за адресою: Донецька область, м. Марі-
уполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для ознайомлення з матеріалами кримі-
нального провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при 
здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22017050000000288 за ч. 1 ст.258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або 
ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Клименка Бо-
риса Степановича по цивільній справі за позовом Вольського Валерія Марато-
вича до Іващенка Сергія Івановича, Клименка Бориса Степановича, треті особи, 
які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору — приватний нотарі-
ус Київського міського нотаріального округу Сергеєв Олександр Олександрович, 
приватного нотаріуса Біляєва Володимира Олександровича про визнання права 
власності на 1/2 частину квартири.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідача: Клименка Бориса Сте-
пановича: м. Київ, вул. Кіквідзе, 1, кв. 2. Судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потехіна, буд. 14-а, каб. 
№ 31 – 20 лютого 2018 року о 16 год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без учас-
ті відповідача.             Суддя А. В. Новак

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області (вул. Д. Галицького, 22, м. Дуб-
но Рівненської області) викликає в судове засідання на 10 годину 00 хвилин 26 берез-
ня 2018 року, 10 годину 00 хвилин 27 березня 2018 року, 13 годину 00 хвилин 16 квіт-
ня 2018 року, 13 годину 00 хвилин 17 квітня 2018 року, 13 годину 00 хвилин 18 квітня 
2018 року, 13 годину 00 хвилин 19 квітня 2018 року, обвинуваченого Зарембо Андрія 
Анатолійовича, 11 березня 1988 року народження, уродженця м. Сургут Тюменської 
області Російської Федерації, зареєстрованого: вул. Волинської Дивізії, буд. 31, кв. 62, 
м. Рівне Рівненської області, Україна, останнє відоме місце перебування: вул. Чехова, 
49, м. Сургут Тюменської області Російської Федерації, у кримінальному провадженні  
№ 12012190080000136 відносно Зарембо Андрія Анатолійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України.

Відповідно до ст. ст. 297-5, 323 КПК України з моменту опублікування повістки про 
виклик обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її містом.

Суддя Р. В. Ралець

Запрошення до участі в торгах
 16 лютого 2018

 Україна
 Другий Проект з передачі електроенергії (ППЕ-2) 

 Закупівля апаратного та програмного забезпечення з метою впровадження 
Балансуючого ринку
 Кредит №: 8462-UA

 Запрошення до торгів №: UE/5
  1. Цьому Запрошенню до участі в торгах передують Загальне повідомлен-

ня про закупівлю за даним проектом, яке було опубліковано в UN business 
online, ref. No. WB3184-07/15, а також Запрошення до участі в торгах, опублі-
коване в газеті «Урядовому кур’єрі» від 19 вересня 2017 року № 175.

 2. Уряд України отримав кредит Міжнародного банку реконструкції та роз-
витку (МБРР) та Фонду чистих технологій (ФЧТ) у доларах США на покриття 
витрат по Другому Проекту з передачі електроенергії та має намір використа-
ти частину коштів цього кредиту для платежів за договором(ами), укладени-
ми в результаті даної закупівлі «Закупівля апаратного та програмного забез-
печення з метою впровадження Балансуючого ринку».

 3. Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренер-
го» виконує роль агента по впровадженню проекту та запрошує надати за-
печатані тендерні пропозиції від правомочних учасників торгів на поставку та 
впровадження програмного забезпечення з метою впровадження Балансую-
чого ринку.

Лот 1:  Система Балансуючого ринку та Система ринку допоміжних послуг, 
Система Адміністратора розрахунків 

Лот 2: Система адміністратора комерційного обліку 
 4. Торги будуть проводитися з використанням процедури міжнародних 

конкурсних торгів (МКТ) відповідно до керівних положень Світового банку: 
Закупівлі за позиками МБРР та кредитами МАР, виданих в січні 2011 року та 
переглянутих в липні 2016 року, і відкриті для всіх учасників, що мають право 
участі, як це визначено в даних керівних положеннях, та які відповідають на-
ступним мінімальним кваліфікаційним критеріям:

- Мінімальний середньорічний оборот: 
Лот 1: 8 млн. доларів США
Лот 2: 11 млн. доларів США
 розраховується як сума засвідчених платежів, отриманих за договорами, 

які продовжуються або завершені, протягом останніх трьох (3) років.
- Учасник торгів повинен продемонструвати доступ до або наявність фінан-

сових ресурсів, таких як ліквідні активи, невитрачені реальні активи, кредитні 
лінії та інші фінансові кошти, відмінні від будь-яких інших авансових платежів 
за контрактами для задоволення таких вимог:

(i) вимога щодо руху грошових коштів:
Лот 1: 1,5 млн. доларів США
Лот 2: 3,5 млн. доларів США
та
(ii) загальні вимоги щодо руху грошових коштів, необхідних для цього 

контракту, і поточні зобов’язання.
- Участь в контрактах у якості підрядника, генпідрядника підрядника або 

субпідрядника, щонайменше, в одному (1) контракті протягом останніх вісім 
(8) років, кожен з яких на суму щонайменше: 

Лот 1: 7 млн. доларів США
Лот 2: 8 млн. доларів США
або двох (2) контрактів загальною величиною щонайменше як зазначено 

вище, які були успішно і по суті завершені і які подібні до запропонованих По-
ставки та Монтажу. Подібність має ґрунтуватися на фізичних обсягах, склад-
ності, методах / технології або інших характеристиках, як описано в Розділі VI, 
Вимог Замовника.

 5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати додаткову ін-
формацію від Державного підприємства «Національна енергетична компанія 
«Укренерго» і ознайомитися з тендерною документацією за адресою, вказа-
ною нижче з 09:00-17:00. Друга передтендерна зустріч буде проводитися 20 
лютого 2018 року о 10:00 за київським часом.

 6. Повний комплект тендерної документації англійською мовою може бути 
придбаний зацікавленими учасниками торгів за наданням письмової заяви на 
вказану нижче адресу і після оплати грошового внеску у розмірі 500 (п’ятсот) 
дол. США, що не відшкодовується, або в еквіваленті у гривні (з урахуванням 
ПДВ та без урахування всіх банківських комісій, в тому числі банків кореспон-
дентів, які повинен сплатити учасник торгів при здійснені платежу; Учасник 
самостійно розраховує розмір всіх банківських комісій). Платіж повинен бути 
зарахований на розрахунковий рахунок Замовника:

  Для нерезидентів (USD):
  Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
 ЄДРПОУ 00100227
 Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
 вул. Симона Петлюри, 25
  Банк отримувача: АТ «Укрексімбанк»
 Україна, 03150, м.Київ, вул. Горького,127
 П/р 26002050066033
 МФО 322313
 SWIFT: EXBS UA UX
 Назва банку-кореспондента:
 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
 NEW YORK, USA
 Номер рахунку банка-кореспондента: 04094227
 SWIFT: BKTR US 33
  Для резидентів України (UAH):
 Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
 ЄДРПОУ 00100227
 Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
 вул. Симона Петлюри, 25
 П/р 26008010066033
 АТ «Укрексімбанк»
 МФО 322313
  Учасник повинен вказати призначення платежу: «Оплата Тендерної доку-

ментації за Пакетом UE/5 ППЕ-2»
 При надходженні оплати суми, що не відшкодовується, документи будуть 

негайно відправлені кур’єром. Замовник не несе відповідальності за їх втрату 
або надходження із запізненням. 

 7. Тендерні Пропозиції повинні бути доставлені за вказаною нижче адре-
сою не пізніше 09:45 за київським часом 16 березня 2018 року. Пропозиції по-
винні мати забезпечення. Необхідне забезпечення становить:

 Лот 1: 80 000,00 дол. США
 Лот 2: 200 000,00 дол. США
 Пропозиції, подані із запізненням, будуть відхилені. Конкурсні пропозиції 

будуть розкриті у присутності представників учасників торгів, які виявлять ба-
жання бути присутніми за вказаною нижче адресою о 10:00 за київським ча-
сом 16 березня 2018 року.

 8. Увага потенційних учасників звертається на (I) той факт, що вони будуть 
зобов’язані підтвердити в своїх Пропозиціях, що все програмне забезпечення 
або ліцензоване належним чином або було вироблено Учасником і (II) пору-
шення цієї вимоги вважається шахрайством, яке може привести до визнання 
неправомочності присудження контрактів, які фінансуються Світовим банком. 

 Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» 
 Кому: пану Віктору Лисих
Вулиця: Симона Петлюри, 25
Номер кабінету: 450
Місто: Київ
Індекс: 01032
Країна: Україна
Телефон: +38 044 238 30 14, +38 044  238 38 05
Факс: +38 044  238 39 81
Адреса електронної пошти: procurement_office@ua.energy
Електронні адреси, які мають стояти в копії:  Lyssykh.VV@ua.energy; 
gojnik.uv@ua.energy

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 7 лютого 2018 р. № 59 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 9 серпня 2017 р. № 653

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 653 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті для покращення стану автомобільної дороги загального користування держав-
ного значення М-03 Київ — Харків — Довжанський на ділянці Чугуїв — Ізюм — 
Слов’янськ» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2106) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 7 лютого 2018 р. № 59
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  
від 9 серпня 2017 р. № 653

1. У назві та постановляючій частині постанови слова «на ділянці Чугуїв — Ізюм 
— Слов’янськ» виключити.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для по-
кращення стану автомобільної дороги загального користування державного значен-
ня М-03 Київ — Харків — Довжанський на ділянці Чугуїв — Ізюм — Слов’янськ, за-
твердженому зазначеною постановою:

1) у назві та пункті 1 Порядку слова «на ділянці Чугуїв — Ізюм — Слов’янськ» ви-
ключити;

2) пункт 3 після слова «Донецькій» доповнити словом «, Полтавській», а після 
слів «замовника робіт з» — словами «будівництва, реконструкції, капітального та»;

3) пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:
«4. Бюджетні кошти використовуються для проведення будівництва, реконструк-

ції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального 
користування державного значення М-03 Київ — Харків — Довжанський.

5. Спрямування бюджетних коштів здійснюється відповідно до переліку об’єктів 
будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомо-
більної дороги загального користування державного значення М-03 Київ — Харків 
— Довжанський та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування у 2018 році згід-
но з додатком.»;

4) доповнити Порядок пунктами 51—53 такого змісту:
«51. Видатки, пов’язані з будівництвом та реконструкцією об’єктів, здійснюються 

відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офі-
ційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

52. Розроблення проектно-кошторисної документації на виконання робіт та за-
твердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюється відповід-
но до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

53. Прийняття об’єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до Порядку при-
йняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 
2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).»;

5) додаток до Порядку викласти в такій редакції:

«Додаток 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 59)

ПЕРЕЛІК 
об’єктів будівництва, реконструкції, капітального  

та поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування 
державного значення М-03 Київ — Харків — Довжанський  

та обсяги бюджетних коштів  
для їх фінансування у 2018 році

Найменування об’єкта  
та його місцезнаходження

Обсяг  
фінансування, 
тис. гривень

Введення в експлуатацію
дороги,  

кілометрів
мосту, 

пог. метрів
Донецька область

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
М-03 Київ — Харків — Довжанський  
(на м. Ростов-на-Дону),  
км 686 + 000 — км 702 + 000

50 000

М-03 Київ — Харків — Довжанський  
(на м. Ростов-на-Дону),  
км 702 + 000 — км 717 + 000

1 000

_______
Разом за підрозділом «Об’єкти капітально-
го ремонту автомобільних доріг»

51 000

Об’єкти поточного середнього ремонту  
автомобільних доріг
М-03 Київ — Харків — Довжанський  
(на м. Ростов-на-Дону),  
км 655 + 000 — км 666 + 500

100 000 11,5

М-03 Київ — Харків — Довжанський  
(на м. Ростов-на-Дону),  
км 676 + 300 — км 686 + 000

100 000 9,7

_______
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного 
середнього ремонту автомобільних доріг»

200 000 21,2

Разом за розділом «Донецька область» 251 000 21,2
Полтавська область

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг

Реконструкція автомобільної дороги  
Київ — Харків — Довжанський  
(на м. Ростов-на-Дону) на ділянці  
км 193 + 000 — км 197 + 000 
(км 191 + 400 – км 197 + 000)

50 002 5,6

Реконструкція автомобільної дороги 
Київ — Харків — Довжанський 
(на м. Ростов-на-Дону) на ділянці  
км 197 + 000 — км 202 + 000

165 002 4,83

Будівництво мосту через р. Сула на  
км 204 + 965 під час реконструкції автомо-
більної дороги Київ — Харків — Довжан-
ський (на м. Ростов-на-Дону)

94 002 222,1

Реконструкція автомобільної дороги Ки-
їв — Харків — Довжанський (на м. Ростов-
на-Дону) на ділянці  
км 202 + 000 — км 207 + 000

172 014 5,036

Реконструкція автомобільної дороги Ки-
їв — Харків — Довжанський (на м. Ростов-
на-Дону) на ділянці  
км 207 + 000 — км 210 + 000

131 976 2,851

Будівництво шляхопроводу через залізни-
цю на км 208 + 400 автомобільної дороги 
Київ — Харків — Довжанський  
(на м. Ростов-на-Дону)

23 795 60

_______
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва 
та реконструкції автомобільних доріг»

636 791 18,317 282,1

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
М-03 Київ — Харків — Довжанський  
(на м. Ростов-на-Дону) (окремими ділян-
ками)

200 000 4,1

_______
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного 
середнього ремонту автомобільних доріг»

200 000 4,1

Разом за розділом «Полтавська область» 836 791 22,417 282,1
Харківська область

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Шляхопровід з підходами на 
км 553 + 506 автомобільної дороги  
М-03 Київ — Харків — Довжанський  
(на м. Ростов-на-Дону)

80 000 97,6

_______
Разом за підрозділом «Об’єкти капітально-
го ремонту автомобільних доріг»

80 000 97,6

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
М-03 Київ — Харків — Довжанський  
(на м. Ростов-на-Дону),  
км 516 + 200 — км 646 + 200

832 209 113,5

_______
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного 
середнього ремонту автомобільних доріг»

832 209 113,5

Разом за розділом «Харківська область» 912 209 113,5 97,6
Усього 2 000 000 157,117 379,7».

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «Міхайлов та інші проти України»

(CASE OF MIKHAYLOV AND OTHERS v. UKRAINE)
(Заява № 80643/12 та 10 інших заяв)

Стислий виклад рішення від 11 січня 2018 року
До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скар-

жились за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість досудового тримання їх під вартою. 
Деякі заявники також скаржилися за іншими положеннями Конвенції. Розглянувши 
їх, Європейський суд визнав їх прийнятними та дійшов висновку, що вони також вка-
зують на порушення Конвенції.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його прак-
тики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість досудового тримання під 
вартою у цих справах була надмірною та констатував порушення пункту 3 статті 5 
Конвенції. Європейський суд також дійшов висновку про порушення інших скарг від-
повідно до його усталеної практики.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у 

зв’язку з надмірною тривалістю досудового тримання під вартою;
4. Постановляє, що було порушення Конвенції щодо інших скарг відповідно до 

усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку);
5. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну ва-
люту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

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

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

Корюківський районний суд Чернігівської області ви-
кликає Бондаря Анатолія Мироновича як відповідача по 
цивільній справі № 736/100/18 за позовом Моложона 
Олександра Михайловича до Бондаря Анатолія Мироно-
вича про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування жилим приміщенням, в судове засідання на 
02 березня 2018 року на 10 год. 00 хв.

Адреса суду: м. Корюківка Чернігівської області, вул. 
Шевченка, 66, зал № 1, суддя Кутовий Ю. С.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере 
участь у справі, передбачені ст. 223 ЦПК України. У ра-
зі неявки відповідача справа буде розглянута за його від-
сутності на підставі наявних у справі доказів.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Петюшеву Нану Миколаївну як обвинувачену на 09 
год. 15 хв. 28 лютого 2018 року у справі за обвину-
ваченням Петюшевої Нани Миколаївни, 18.03.1958 
року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3,  
каб. 40.

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

Суддя Бірса О. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Іллічова Миколу Миколайовича як обвинуваче-
ного на 09 год. 00 хв. 28 лютого 2018 року у справі 
за обвинуваченням Іллічова Миколи Миколайовича, 
09.09.1980 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Сергієн-
ка, 3, каб. 40.

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

Суддя Бірса О. В.

ТОВ «МУЛЬТІ КЛІМА», 

код ЄДРПОУ 35196971, повідомляє 

про свою ліквідацію за рішенням учасника, 

згідно протоколу № 1 від 07 лютого 2018 року. 

Претензії кредиторів приймаються 

протягом двох місяців з дати публікації 

оголошення за юридичною адресою: 

03150 м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 5-в, 

секція 3, офіс 29.

Кагарлицький районний суд Київської обл. (адреса суду: 
09200, Київська обл., м. Кагарлик, вул. ВОЛОДИМИРА ВЕ-
ЛИКОГО, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться    20.02.2018 о 10:30 до Коротков Сергій Воло-
димирович (останнє відоме місце реєстрації: 09263, Київська 
обл., Кагарлицький р-н, с. Липовець, вул. 8-го Березня, буд. 
32) справа № 368/1586/17, суддя Іванюта Т. Є.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання. 

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Лаєвської Інни Валеріїв-
ни у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України., яка ви-
кликається для участі у розгляді кримінального про-
вадження, яке відбудеться 01.03.2018 року о 09.40 
год., 26.03.2018 р. о 10.00 год., 04.04.2018 р. о 09.30 
год. в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,  
пр-т Металургів, 31 (каб. приймальня).

Суддя Н. П. Кір’якова

Київський районний суд м. Харкова викликає Вовченка Ва-
лерія Борисовича, останнє відоме місце реєстрації за адресою:  
м. Одеса, ж/м «Радужний»,713, кв. 103, та Науменко Олену Іва-
нівну, останнє відоме місце реєстрації за адресою: м. Харків, вул. 
Н. Ужвій, 74, кв. 18, як відповідачів по справі за позовом Шала-
гіна Івана Валерійовича до Шалагіна Дмитра Валерійовича, Вов-
ченка Валерія Борисовича, Науменко Олени Іванівни про визна-
ння договору купівлі-продажу недійсним та стягнення суми в су-
дове засідання під головуванням судді Д. В. Нев’ядомського на 
07.03.2018 р. о 12.00 за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 
7-Б, каб. 13. У разі неявки особи, яка викликається, справу бу-
де розглянуто за її відсутності на підставі наявних доказів. Як-
що явка неможлива з поважних причин, особа, яка викликаєть-
ся, зобов’язана повідомити про це суд завчасно.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто 
Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за кри-
мінальним провадженням відносно Гордієнка Тараса Івано-
вича, який обвинувачується у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 28, ч. 3 
ст. 15, ч. ст. 258 КК України, Швець Олени Костянтинівни, 
Лифенка Олексія Володимировича, який обвинувачується 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачені Гордієнко Тарас Іванович, Швець Олена 
Костянтинівна, Лифенко Олексій Володимирович виклика-
ються на 09 квітня 2018 року на 11.00 годину до Орджоні-
кідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької об-
ласті для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове прова-
дження за кримінальним провадженням щодо Они-
щенка Івана Олександровича, обвинуваченого за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, судовий розгляд якого відкла-
дено на 13.00 год. 19 березня 2018 року.

Обвинуваченому Онищенку Івану Олександровичу 
необхідно з’явитися до зали судового засідання № 6 
Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: 85302, Донецька область, м. По-
кровськ Донецької області, вул. Європейська, 20 на 
13.00 год. 19 березня 2018 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/3587/17 за обвинуваченням Сойнікової Т. Д. за ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Сойнікова 
Тамара Дмитрівна, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Житомир-
ська, буд. 15, кв. 6, викликається до суду на 15 годину 00 
хвилин 06 березня 2018 року (корп. № 1, каб. № 12) для 
участі у судовому засіданні. 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 судо-
вого провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 242/3056/15-к) за обвинуваченням Дузенка Олексан-
дра Вікторовича, 12 березня 1981 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 берез-
ня 1981 року народження, що мешкає за останньою відомою 
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Генерала Анто-
нова, 5/104, викликається на 13 березня 2018 року на 09.30 
годину до Добропільського міськрайонного суду Донецької 
області, кабінет № 7, для участі у підготовчому судовому за-
сіданні по кримінальному провадженню. 

Суддя Кошля А. О.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням відносно 
Дибова Едуарда Вікторовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК 
України.

Обвинувачений Дибов Едуард Вікторович викли-
кається на 19 березня 2018 року на 09.00 годину до 
Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі в розгляді спра-
ви по суті.

Суддя Щербіна Л. В.

В Овідіопольському районному суді Одеської області суд-
дею Козирським Є. С. 19.03.2018 року о 10.00 год. буде слу-
хатися цивільна справа № 509/4891/17 за позовом Органу 
опіки та піклування в особі Овідіопольської районної дер-
жавної адміністрації в інтересах малолітньої Кандіболоцької 
Анастасії Вадимівни до Кандіболоцької (Цицюрської) Тетя-
ни Юріївни про позбавлення батьківських прав. Овідіополь-
ський районний суд Одеської області пропонує Кандіболоць-
кій (Цицюрській) Тетяні Юріївні надати заперечення та всі на-
явні у неї докази у справі особисто або через представни-
ка. У разі неявки Кандіболоцької (Цицюрської) Тетяни Юрі-
ївни в судове засідання справа може бути розглянута за її 
відсутності.

Київський окружний адміністративний суд ви-
кликає Громадську раду доброчесності у судове за-
сідання, що призначене на 23 лютого 2018 р. об 11 
год. 00 хв. у справі № 826/10049/17 за позовом Вовка 
П. В. до Громадської ради доброчесності, третя осо-
ба: Вища кваліфікаційна комісія суддів України про 
визнання протиправним та скасування висновку та рі-
шення, яке відбудеться за адресою: м. Київ, бул. Лесі 
Українки, 26, під’їзд 1, поверх 6.

Суддя Виноградова О. І.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 

відповідача Аль Турка Рафата Гасана у судове засі-

дання, що призначено на 02 квітня 2018 року на 12 

годину 30 хвилин по цивільній справі за позовом 

Скальської Юлії Леонідівни до Аль Турка Рафата Га-

сана про визнання шлюбу недійсним (зал № 35, пр. 

Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

Згідно з протоколом № 09/02-18 Загальних зборів 
учасників ТОВ «Пулярес» від 09.02.2018 р. прийнято 
рішення щодо припинення Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Пулярес» (08132, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київ-
ська, буд. 8, оф. 8, код ЄДРПОУ 40686456) шляхом 
його ліквідації у добровільному порядку. Ліквідато-
ром призначено Васильченка Максима Юрійовича. 
Заяви кредиторів приймаються протягом двох міся-
ців від дня публікації даного оголошення.

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

Згідно з протоколом № 07/02-2018 Загальних зборів учасників ТОВ 
«Еріада Сталь» від 07.02.2018 р. прийнято рішення щодо припинення 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Еріада Сталь» (08141, Ки-
ївська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Госпо-
дарська, 1, оф. 6, код ЄДРПОУ 40499655) шляхом його ліквідації у до-
бровільному порядку. Ліквідатором призначено Барчана Григорія Юхи-
мовича. Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців від дня 
публікації даного оголошення.

Згідно з протоколом № 05-02-18 Загальних зборів учасників ТОВ 
«Прайм Левел» від 05.02.2018 р. прийнято рішення щодо припинен-
ня Товариства з обмеженою відповідальністю «Прайм Левел» (08132,  
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносо-
ва, 1-Б, оф.16, код ЄДРПОУ 40400691) шляхом його ліквідації у добро-
вільному порядку. Ліквідатором призначено Полухіну Наталю Олексан-
дрівну. Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців від дня 
публікації даного оголошення.

Згідно з Протоколом № 4 Загальних зборів Учасників ТОВ «ЦЕНТР РОЗВИ-

ТКУ ДИТИНИ «ЦІКАВИНКА» від 08 лютого 2018 року прийнято рішення щодо 
ліквідації (припинення) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ «ЦІКАВИНКА» (Код за ЄДРПОУ - 37855932, міс-
цезнаходження: 04112, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Дегтярівська, буд. 
48, оф. 609-3) шляхом його ліквідації у добровільному порядку. Ліквідато-
ром призначено Ройко Надію Іванівну. Заяви кредиторів приймаються про-
тягом двох місяців від дня публікації даного оголошення.

Ірпінський міський суд викликає Роговську Світ-
лану Іванівну як відповідачку по справі за позовом 
Першого заступника прокурора Київської області в 
інтересах держави в особі Кабінету Міністрів Украї-
ни до Роговської Світлани Іванівни, треті особи: Мі-
ністерство екології та природних ресурсів України, 
Національний природний парк «Голосіївський» про 
витребування земельної ділянки з чужого незакон-
ного володіння, в судове засідання, яке відбудеть-
ся 12.03.2018 р. о 09 год. 30 хв. в приміщенні Ірпін-
ського міського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мі-
неральна, 7. У разі неявки справу буде розглянуто у 
відсутності відповідачки.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учас-
ники процесу вважаються належним чином повідо-
мленими про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Ірпінський міський суд викликає Демидова Анто-
на Олександровича як відповідача по справі за по-
зовом Першого заступника прокурора Київської об-
ласті в інтересах держави, уповноваженим органом 
якої є Кабінет Міністрів України, до Демидова Анто-
на Олександровича, треті особи: Міністерство еколо-
гії та природних ресурсів України, Національний при-
родний парк «Голосіївський» про витребування зе-
мельної ділянки з чужого незаконного володіння, в 
судове засідання, яке відбудеться 06.03.2018 р. о 14 
год. 00 хв. в приміщенні Ірпінського міського суду за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неяв-
ки справу буде розглянуто у відсутності відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учас-
ники процесу вважаються належним чином повідо-
мленими про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Ірпінський міський суд викликає Ягоду Юлію Ле-
онідівну як відповідачку по справі за позовом Пер-
шого заступника прокурора Київської області в ін-
тересах держави в особі Кабінету Міністрів України 
до Ягоди Юлії Леонідівни, треті особи, які не заявля-
ють самостійні вимоги на предмет спору на стороні 
позивача: Міністерство екології та природних ресур-
сів України, Національний природний парк «Голосі-
ївський» про витребування земельної ділянки з чу-
жого незаконного володіння, в судове засідання, яке 
відбудеться 06.03.2018 р. о 15 год. 00 хв. в примі-
щенні Ірпінського міського суду за адресою: м. Ір-
пінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде 
розглянуто у відсутності відповідачки.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учас-
ники процесу вважаються належним чином повідо-
мленими про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

В провадженні Галицького районного суду міста 
Львова (колегія суддів у складі головуючого судді 
Волоско І. Р., суддів Лялюк Є. Д., Зубачик Н. Б.) знахо-
диться кримінальне провадження про обвинувачен-
ня Харченка Бориса Олександровича у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 
12.03.2018 року об 11.30 год. Попереджаємо Хар-
ченка Бориса Олександровича, 22.03.1978 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Львівська 
обл., Жовківський р-н, с. Мервичі, вул. Куликівська, 
15 , що у випадку вашої неявки в судове засідання на 
вищевказані дату і час, справу буде розглянуто у ва-
шій відсутності на підставі наявних доказів у матері-
алах справи.

Ірпінський міський суд викликає Коваля Артема Григоровича як від-
повідача по справі за позовом Першого заступника прокурора Київської 
області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Ко-
валя Артема Григоровича, треті особи: Міністерство екології та природ-
них ресурсів України, Національний природний парк «Голосіївський» 
про витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння, 
в судове засідання, яке відбудеться 27.02.2018 р. о 14 год. 00 хв. в при-
міщенні Ірпінського міського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінераль-
на, 7. У разі неявки справу буде розглянуто у відсутності відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники процесу вва-
жаються належним чином повідомленими про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Ірпінський міський суд викликає Байдюка Дмитра Дмитровича як 
відповідача по справі за позовом Першого заступника прокурора Ки-
ївської області в інтересах держави, уповноваженим органом якої є Ка-
бінет Міністрів України, до Байдюка Дмитра Дмитровича, треті особи: 
Міністерство екології та природних ресурсів України, Національний 
природний парк «Голосіївський» про витребування земельної ділянки 
з чужого незаконного володіння, в судове засідання, яке відбудеться 
05.03.2018 р. о 12 год. 30 хв. в приміщенні Ірпінського міського суду за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде роз-
глянуто у відсутності відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники процесу вва-
жаються належним чином повідомленими про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Ірпінський міський суд викликає Радченко Раїсу Георгіївну як відпо-
відачку по справі за позовом Першого заступника прокурора Київської 
області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Рад-
ченко Раїси Георгіївни, треті особи: Міністерство екології та природних 
ресурсів України, Національний природний парк «Голосіївський» про 
витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння, в су-
дове засідання, яке відбудеться 27.02.2018 р. о 15 год. 00 хв. в примі-
щенні Ірпінського міського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінераль-
на, 7. У разі неявки справу буде розглянуто у відсутності відповідачки.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники процесу вва-
жаються належним чином повідомленими про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 
досудового розслідування 

Підозрюваний Жигайлов Микола Володимирович, 02.05.1975 р.н., 
громадянин Російської Федерації, зареєстрований за адресою: Росій-
ська Федерація, Бєлгородська область, м. Будівельник, вул. Жуко-
ва, буд. 17, кв. 37, на території України зареєстрований за адресою:  
м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд. 50-А, кв. 14, відповідно до вимог  
ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 21 лю-
того 2018 року о 10 год. 00 хв. до слідчого СВ УСБУ в Одеській облас-
ті Артемчука П.А. за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, каб. № 217, 
р.т. (048) 779-25-32, для надання доступу та ознайомлення з матеріала-
ми спеціального досудового розслідування № 22015160000000151 від 
21.05.2015 за ст. 14 ч. 1, ст. 27 ч. 3, ст. 258 ч. 2, ст. 14 ч. 1, ст. 27 ч. 3, ст. 
146 ч. 2, ст. 14 ч. 1, ст. 27 ч. 3, ст. 115 ч. 2 пп. 11, 12 КК України.

Ірпінський міський суд викликає Євстєфєєва Владислава Миколайо-
вича як відповідача по справі за позовом Першого заступника проку-
рора Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів 
України до Євстєфєєва Владислава Миколайовича, треті особи: Мініс-
терство екології та природних ресурсів України, Національний природ-
ний парк «Голосіївський» про витребування земельної ділянки з чужого 
незаконного володіння, в судове засідання, яке відбудеться 01.03.2018 р. 
о 15 год. 00 хв. в приміщенні Ірпінського міського суду за адресою:  
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде розглянуто у 
відсутності відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники процесу вва-
жаються належним чином повідомленими про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Ірпінський міський суд викликає Клімук Світлану Сергіївну як відпо-
відачку по справі за позовом Першого заступника прокурора Київської 
області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Клі-
мук Світлани Сергіївни, треті особи: Міністерство екології та природних 
ресурсів України, Національний природний парк «Голосіївський» про 
витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння, в су-
дове засідання, яке відбудеться 02.03.2018 р. о 12 год. 30 хв. в примі-
щенні Ірпінського міського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінераль-
на, 7. У разі неявки справу буде розглянуто у відсутності відповідачки.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники процесу вва-
жаються належним чином повідомленими про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза
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Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22016240000000002 (номер спра-
ви 1-кп/243/130/2018) за обвинуваченням Олєйні-
кової (Станіславської) Ірини Вадимівни у вчиненні  
кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р.В. викликає як обвинува-
чену Олєйнікову (Станіславську) Ірину Вадимівну,  
яка зареєстрована за адресою: Харківська область, 
м. Харків, вул. Сочинська, будинок № 73, квартира  
№ 7, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
15 березня 2018 року о 13 годині 00 хвилин у залі су-
дового засідання № 06.

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 Р. В. Кузнецов

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) знаходиться криміналь-
не провадження № 4201505000000046 (номер спра-
ви 1-кп/243/41/2018) за обвинуваченням Сталенно-
го Владислава Юрійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т.А. викликає як обвинуваче-
ного Сталенного Владислава Юрійовича, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Перемоги, будинок № 162, квартира № 47, у 
судове засідання, яке відбудеться 12 березня 2018 
року о 13 годині 00 хвилин у залі судового засідан-
ня № 19.

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 Т. А. Хаустова

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В провадженні Лисичанського міського суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 522/7276/17, внесене до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань № 22017160000000057 від 
10.03.2017 року, стосовно Петрака Ярослава Ярос-
лавовича, 16.01.1991 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-
3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне 
досудове розслідування в порядку, передбаченому  
ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Петрак Ярослав Ярославович 
мешкає за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаут-
ська, буд. 7, кв. 15.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лиси-
чанський міський суд Луганської області викликає 
Петрака Ярослава Ярославовича у судовий розгляд, 
який здійснюється в порядку спеціального судового 
провадження та відбудеться 06 травня 2018 року о 
09 годині 00 хвилин у залі судових засідань Лиси-
чанського міського суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегі-
єю суддів у складі: головуючого судді Березіна А. Г., 
суддів Старікової М. М., Шевченко О. В.

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

Обвинувачена по справі Ковінько Яна Василівна, 
01.09.1983 року народження, яка проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, проспект Россі-
ні, 6/30, викликається на судові засідання, які відбу-
дуться 21 лютого 2018 року о 08.30 год. та 14 берез-
ня 2018 року о 08.30 год., до суду для участі у роз-
гляді справи.

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

Суддя В. І. Старовецький

Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Прано  
Інвест» (код ЄДРПОУ 34414500 ) — арбітражним керуючим Сасіною 
К.О., що діє на підставі Постанови господарського суду від 08.11.2017 
р. по справі № 922/2998/16, відповідно до ст. 49 Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкру-
том», оголошується конкурс з визначення організатора аукціону з про-
дажу майна ТОВ «Прано Інвест». Письмові пропозиції від торгуючих ор-
ганізацій приймаються протягом семи календарних днів з дня цієї пу-
блікації на адресу ліквідатора ТОВ «Прано Інвест»: 61052, м. Харків, вул. 
Полтавський шлях, буд. 6, к. 10.

Згідно з протоколом № 06-02-18 Загальних зборів учасників ТОВ 
«Грейтвел» від 06.02.2018 р. прийнято рішення щодо припинення То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Грейтвел» (08132, Київська 
обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, 3А, 
оф. 22; Код ЄДРПОУ 40636630 ) шляхом його ліквідації у добровільно-
му порядку. Ліквідатором призначено Смирнова Валерія Олександро-
вича. Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців від дня пу-
блікації даного оголошення.

Втрачений кваліфікаційний  
сертіфикат, зареєстрований  

на ім’я Міхнєва Олексія  
Васильовича № 002321, серія АР, 

виданий 14.08.2012 р.  
з печаткою інженера- 

проектувальника, реєстраційний 
номер 2072, вважати недійсним.

Краматорський міський суд До-
нецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
04.05.2018 р. о 09.30 год. розглядає 
кримінальну справу за обвинува-
ченням Грошевого Романа Володи-
мировича за ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни. Явка обвинуваченого в судове 
засідання є обов’язковою.

Суддя Літовка В. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Го-
ловні Олексія Юрійовича у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Головня О. Ю., 
18.01.1987 року народження (зареєстрований за адресою:  
м. Миколаїв, вул. Іванова, 21), викликається на 02.03.2018 
року на 11.00 год. до суду, каб. № 10, для участі у розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

В провадженні судді Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області О. В. Стадченко зна-
ходиться кримінальне провадження № 233/5869/17 
за обвинуваченням Семенової Тетяни Вікторівни у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яка мешкає за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Міжнарод-
на, 40/12.

Суд викликає як обвинувачену Семенову Тетяну 
Вікторівну в підготовче судове засідання на 19 бе-
резня 2018 року о 09 годині 00 хвилин, яке відбу-
деться у приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, кор-
пус 2, каб. № 17.

Явка обвинуваченої в підготовче судове засідання 
є обов’язковою.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Сидоренку Олександру Валерійовичу, 

15.03.1965 року народження, уродженцю та зареєстровано-
му за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свобо-
ди, 31, кв. 16, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5  КПК Украї-
ни необхідно з’явитись 20.02.2018 о 10 год. 00 хв. в кабі-
нет № 314 слідчого відділу Управління СБ України в Тер-
нопільській області, до старшого слідчого в ОВС слідчо-
го відділу Управління СБ України в Тернопільській облас-
ті підполковника юстиції Слюсарчука В. В., за адресою: 
м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, тел. (0352) 279-
386, для проведення процесуальних дій у кримінально-
му провадженні  № 22018210000000001 від 10.01.2018, 
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого  ч. 1 ст. 258-3 КК України.

 Міловський районний суд Луганської обл. (адреса су-
ду: 92500, Луганська обл., смт Мілове, вул. Луначарсько-
го, 124) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

20.02.2018 о 09:00 до Паляничка Надія Іванівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 92522, Луганська обл., Мілов-
ський р-н, с. Зоринівка, вул. Залізнична, буд. 54) справа  
№ 418/989/17, суддя Гуцол М. П.

20.02.2018 о 09:30 до Бойко Олена Іванівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 91000, Луганська обл., Міловський 
р-н, с. Новострільцівка, вул. Радянська, буд. 7) справа  
№ 418/986/17, суддя Гуцол М. П.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті перебуває кримінальне провадження № 415/3319/16-к, 
внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
№ 22016130000000109 від 17.05.2016 року, стосовно Кравцової 
Вікторії Григорівни, 17 грудня 1959 року народження, обвинува-
ченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, яке здійснюється за відсутності обвинуваченої в порядку спе-
ціального судового провадження.

Обвинувачена Кравцова Вікторія Григорівна зареєстрована за 
адресою: Луганська область, місто Алчевськ, вул. Фрунзе, буд. 3.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський місь-
кий суд Луганської області викликає Кравцову Вікторію Григо-
рівну в судове засідання, яке відбудеться 01 березня 2018 року 
об 11 годині в залі судових засідань Лисичанського міського су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Лиси-
чанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів 
у складі: головуючої судді Старікової М. М., суддів Березіна А. Г., 
Калмикової Ю. О.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті перебуває кримінальне провадження стосовно Казацького 
Олександра Олександровича, 07.10.1982 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України, яке здійснюється за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Обвинувачений Казацький Олександр Олександрович за-
реєстрований за адресою: Луганська область, місто Сорокіне  
(м. Краснодон), вул. Баумана, 29.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський місь-
кий суд Луганської області викликає Казацького Олександра 
Олександровича в судове засідання, яке відбудеться 01 березня 
2018 року о 13 годині 30 хвилин за адресою суду: Луганська об-
ласть, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів 
у складі: головуючого судді Старікової М. М., суддів Березіна А. Г., 
Калмикової Ю. О.

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

області судді Юрченко С. О. знаходиться спеціальне кримі-
нальне принадження № 426/348/16-к стосовно Карпака Ан-
дрія Миколайовича, 29.12.1981 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст 258-3 КК України. Обвинувачений Карпак A. M. 
зареєстрований за адресою: Луганська область, Станично-
Луганський район, с. Макарове, вул. Артема, 50Г.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Карпака Андрія 
Миколайовича у судове засідання, яке відбудеться 22 берез-
ня 2018 року об 11 год. 00 хвил. в залі Сватівського район-
ного суду Луганської області, що розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Юрченко C. O., суддів Половинки В. О.,  
Попової О. М.

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

ської області судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне 
кримінальне провадження № 426/340/16-к стосовно Це-
венка Григорія Сергійовича, 09.01.1982 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 
1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Цевенко Г. С. за-
реєстрований та мешкає за адресою: Луганська область,  
м. Краснодон, кв. Баракова, 1/33.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Цевен-
ка Григорія Сергійовича у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 22 березня 2018 року об 11.30 год. в залі 
Сватівського районного суду Луганської області, що роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Юрченко C. O., суддів Полонинки В. О., 
Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачена Басова Єсенія Сергіївна, 16.11.1975 року 

народження, яка зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, м. Красний Луч, вул. Пирогова, 5, відповідно до ви-
мог ст. 297-5, 323 КПК України викликається у підготовче су-
дове засідання в порядку спеціального судового проваджен-
ня, яке призначено на 11 годину 30 хвилин 21 березня 2018 
року в приміщенні Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30, для участі у підготовчому судовому засідан-
ні як обвинувачена.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду пе-
редбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст. ст. 
139, 323 КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачена Захарова Ксенія Олексіївна, 25.04.1979 ро-

ку народження, зареєстрована за адресою: Луганська область, 
Станично-Луганський район, смт Петропавлівка, пров. Сєвєр-
ний, 12 відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається у підготовче судове засідання в порядку спеціального су-
дового провадження, яке відкладено на 11 годину 30 хвилин 05 
квітня 2018 року в приміщенні Біловодського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30, для участі у підготовчому судовому засідан-
ні як обвинувачена.

Повістка про виклик обвинуваченої направлена їй за адре-
сою останнього місця проживання, а саме: вул. Республіканська, 
21/3, м. Щастя, Новоайдарський район, Луганська область.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду перед-
бачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст. ст. 139, 
323 КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Повістка про виклик обвинуваченого  
в підготовче судове засідання

Обвинувачений Мальгін Валерій Вікторович, 
08.05.1969 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання в поряд-
ку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться 30 березня 2018 року о 09 годині 30 хвилин 
в приміщенні Біловодського районного суду Луган-
ської області за адресою: вул. Луганська, 30 смт Бі-
ловодськ Луганської області, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені  
ст. ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської 
області від 18 липня 2017 року прийнято до провадження 
обвинувальний акт, внесений до єдиного державного ре-
єстру досудових розслідувань за № 2201613000000331 
відносно Сидоренко Світлани Анатоліївни у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Сидоренко 
Світлана Анатоліївна у судове засідання, яке відкладено 
на 21 березня 2018 року о 13 годині 00 хвилин та відбу-
деться у приміщені суду за адресою: вул. Луганська, буд. 
30, смт Біловодськ, Луганської області.

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

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Т. В. Кускова

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове 
засідання, по якому здійснювалося спеціальне досудове 

розслідування
Обвинувачений Макушенко Роман Володимирович, 

29.05.1981 року народження, відповідно до вимог ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня в порядку спеціального судового провадження, яке 
відбудеться 28 березня 2018 р. о 13 годині 00 хвилин 
в приміщенні Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені  
ст. ст. 139, 323 КПК України.

Суддя В. А. Карягіна

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Ликов Сергій Валерійович, 05.07.1970 року 

народження, РНОКПП 2575320612, який зареєстрований за 
адресою: вул. Тельмана, буд. 46, смт Ольгинка, Волновась-
кий район, Донецька область, на підставі ст. ст. 133, 135, 
297-5 КПК України вам необхідно з’явитись 27.02.2018 р. з 
09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. до каб. № 303 слідчого відді-
лу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, який зна-
ходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
А. Нільсена, буд. 33, до слідчого Олешка Артема Олексан-
дровича для відкриття та ознайомлення із матеріалами кри-
мінального провадження, вручення вам письмового повідо-
млення про підозру, обвинувального акта та реєстру мате-
ріалів у кримінальному провадженні № 22014050000000316 
від 13.10.2014, за ч. 1 ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 
КПК України при здійсненні спеціального досудового розслі-
дування.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Киє-
ва перебуває кримінальне провадження відносно Булгакова 
Дмитра Віталійовича, обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, 
ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 
ст. 437 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликаєть-
ся Булгаков Дмитро Віталійович, 20.10.1954 року народжен-
ня, обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27,ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437,  
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбу-
деться 05 березня 2018 року о 09.30 год. в приміщені 
Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. П. Шутова, 1, каб. 8, під головуванням судді Курової О. І.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
1-кп/761/1768/2017 за обвинуваченням Блюденова 
Анатолія Олександровича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України, згідно Єдиного державного реєстру до-
судових розслідувань за № 42015110350000211 від 
15.07.2015 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 01.03.2018 ро-
ку о 16 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 501.

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

Суддя Л. Л. Щебуняєва
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2  -7 +2  -3 Черкаська -2  -7 +2  -3
Житомирська -2  -7 +2  -3 Кіровоградська 0  -5 -2  +3
Чернігівська 0  -5 +2  -3 Полтавська 0  -5 +2  -3
Сумська 0  -5 +2  -3 Дніпропетровська 0  -5 -2  +3
Закарпатська -2  -7 -2  +3 Одеська +2  -3 +1  +6
Рівненська -2  -7 +2  -3 Миколаївська +2  -3 0  +5
Львівська -2  -7 +2  -3 Херсонська +2  -3 +1  +6
Івано-Франківська -3  -8 -2  +3 Запорізька +2  -3 0  +5
Волинська -2  -7 +2  -3 Харківська -1  -6 +2  -3
Хмельницька -2  -7 +2  -3 Донецька 0  -5 -2  +3
Чернівецька -3  -8 -2  +3 Луганська -1  -6 +2  -3
Тернопільська -2  -7 +2  -3 Крим -1  +4 +3  +8 
Вінницька -2  -7 +2  -3 Київ -2  -4 -1  +1
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У Сєверодонецьку 
провели «Джип-спринт» 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПЕРЕГОНИ. Саме так назвали відкриті спортивні зимові автомо-
більні змагання на пересіченій місцевості. До заходу долучилися по-
над 100 спортсменів із Сєверодонецька, Рубіжного, Новоайдара, Ли-
сичанська, Новопскова, Краматорська та Слов’янська. Траса, на якій 
змагалися учасники, кільцеподібна, завдовжки понад 4,5 кілометра. 
Кожен мав пройти її три-чотири рази. Переможців визначили у трьох 
номінаціях-класах: стандарт (автомобілі з повним приводом), спорт 
(автомобілі з повним приводом, підготовлені під ралі-рейди), UTV та 
ATV (підготовлені квадроцикли). «Проводячи такі змагання, ми пока-
зуємо, що Луганщина цілком безпечна для спортсменів. Це чудовий 
захід, який надихає та згуртовує людей. 35 екіпажів —  справжніх фа-
натів своєї справи з Луганської та Донецької областей взяли  участь у 
цьогорічному «Джип-спринті». Сподіваюся, що незабаром до змагань 
долучаться й учасники з інших областей», — вважає заступник голо-
ви Луганської ОДА Ольга Лішик.

Безпекою опікуються 
відеокамери

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ПИЛЬНУЙ! У Слов’янську закінчили встановлення 12 «розумних» 
камер, а отже, місто також приєдналося до загальнообласної програ-
ми «Безпечна Донеччина». Відеокамери відтепер фіксують рух авто-
мобілів та пересування людей на головних напрямках, передають ін-
формацію на монітори чергових і попереджають звуковим сигналом 
про виявлені правопорушення. Тобто «всевидяче око» має здатність 
розпізнати і відстежувати пересування розшукуваного зловмисника, 
виявляти викрадені автомобілі і відповідно реагувати на загрози для 
життя містян. Оскільки інформація з камер надходить до Єдиного ана-
літичного сервісного центру, що в Маріуполі, протягом 15 секунд, ін-
телектуальне відеоспостереження дає змогу досить оперативно реа-
гувати на події, запобігати правопорушенням та розкривати злочини. 

Спеціально розроблене програмне забезпечення, встановлення ві-
деокамер, відкриття кол-центру поліції 102 дало змогу істотно подба-
ти про безпеку жителів населених пунктів у прифронтовій Донеччи-
ні. Адже крім Слов’янська, понад 60 «розумних» камер нині працю-
ють у різних містах.

Про бурштин без криміналу
НАДБАННЯ. Геологічна служба України відзначила 100-річчя 
від заснування 

Ольга ЛОБАРЧУК 
для «Урядового кур’єра»

Одну з найдавніших ін-
ституцій у Східній 

Європі з проголошенням 
Україною незалежності 
посилила 25 років тому су-
міжна інституція — Дер-
жавна комісія України по 
запасах корисних копа-
лин (ДКЗ). Не лише з наго-
ди цих ювілейних дат, а й 
завдяки непересічним на-
працюванням у цих стра-
тегічних сферах України 
чернівецьке видавництво 
«Букрек» видало нещо-
давно книжку «Родовища 
бурштину України та їх ге-
олого-економічна оцінка». 
Автори — академік, голо-
ва ДКЗ Георгій Рудько та 
кандидат геологічних на-
ук Станіслав Литвинюк — 
уперше комплексно і все-

бічно дослідили дражливу 
для України тему, яка вже 
встигла стати криміналь-
ною. Цією працею науков-
ці доводять: унікальні за 
якісними характеристика-
ми та особливостями заля-
гання ці давні природні де-
ревні смоли можуть заго-
ювати рани не лише ялиць 
та смерек, як це було ти-
сячоліття тому, внаслідок 
чого й утворився бурштин, 
а й «полікувати» економі-
ку держави. Але для цьо-
го необхідно створити від-
повідне правове поле, вра-
хувати всі законодавчі мо-
менти у процесі видобутку 
напівдорогоцінного каме-
ню, його експорту, подба-
ти про екологічну безпе-
ку довкілля в районі роз-
роблення родовищ — і це 
один з особливо важливих 
чинників. 

Ажіотажний попит на 
український бурштин роз-
почався на початку ниніш-
нього тисячоліття в Єв-
ропі, Китаї і на Близько-
му Сході завдяки тому, що 
саме наш «горілий камінь» 
має найбагатшу палітру 
відтінків (до 200) — від бі-
лого й сонячного до бла-
китного й гранатового. Ви-
користовують його в меди-
цині, ювелірній промисло-
вості та інших галузях.

Твердий камінь споти-
кання для цього м’якого 
цінного каменю  — в ґрун-
товності розроблення пра-
вового поля і правил гри 
насамперед на нашо-
му внутрішньому ринку, 
оскільки на догоду дале-
ко не державницьким ін-
тересам у чинному зако-
нодавстві не визначено на-
віть юридичного поняття 

«старатель», його відносин 
з державними інституція-
ми, пунктами прийому си-
ровини зокрема. Їх легаль-
ної мережі в Україні нема 
й досі.

Автори наукової моно-
графії пропонують клю-
чові моменти до законо-
давства, наголошують на 
незворотних екологічних 
проблемах, якщо це при-
родне багатство й нада-
лі крутитиметься лише на 
чорних ринках і на чорно-
му видобутку. 

Одне слово, названа 
вище наукова праця буде 
цікавою не лише для на-
уковців, юристів, фахів-
ців, студентів, а й пере-
січного зацікавленого чи-
тача, адже вона — ваго-
ме слово в розвитку гео-
логічної служби України 
та Європи.

В Ужгороді спалили Мару
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ПРОВОДИ ЗИМИ. «Ужго-
родська палачінта» — одне 
з найвідоміших гастрономіч-
них свят на Закарпатті. Йо-
го назва, в якій фігурує часто 
вживане в краї слово «пала-
чінта» (з угорської перекла-
дається як млинець), промов-
ляє сама за себе. А оскільки 
млинці готують на сковорідці, 
то й цей кулінарний предмет 
місцеві називають не інакше 
як палачінтовка.

Цими вихідними в облас-
ному центрі свято відбуло-
ся уже вдев’яте, і його учас-
никами в Боздоському пар-
ку стали тисячі ужгородців, 
гостей міста. Приходили са-
мі і з сім’ями, щоб поласува-
ти млинцями та іншими стра-
вами, які поширені на Закар-
патті й відображають смако-
вий колорит краю. 

У програмі —  виступи са-
модіяльних артистів, спор-
тивні змагання, розваги на 
свіжому повітрі. Але центром 
уваги повсякчас залишали-
ся млинці, якими міг поласу-
вати кожен охочий. Борош-
няні сонця подавали з дже-
мом, чорницею і брусницею, 
м’ясом, печінкою, сиром, 
сметаною, грибами... Кулі-
нарне журі, яке очолив фіна-
ліст телешоу «МайстерШеф» 
Володимир Троцький, оціню-
вало здобутки кулінарів за 
багатьма критеріями: сма-
ком, подачею, оформленням 
столу.

Волонтерська організа-
ція «Рух підтримки закар-
патських військових» обла-
штувала окремий намет — 
«Бліндаж». Страви від до-
бродійників розходилися 
швидко, а виручені кошти 
повністю підуть на задово-
лення потреб захисників Ві-
тчизни на сході. 

Переможець конкурсу, 
яким стала команда «Гриль 
Чемпіон», отримав у нагоро-
ду «Золоту палачінтовку». 
Виготовлена вручну коваля-
ми, вона як художній витвір 
прикрасить інтер’єр їхнього 
закладу і нагадуватиме про 
переможну участь у фести-
валі.

На святі не обійшлися й без 
феєричного шоу, яке проде-
монструвала команда «вог-
ненних майстрів». Заверши-
лася «Ужгородська палачін-
та», як і в попередні роки, 
спаленням Мари. Цим самим 
учасники свята дали симво-
лічний старт Масляній, що в 
обрядовості слов’ян означає 
символічне прощання із зи-
мою й очікування весни. 

Після символічного спалення опудала Мари додалося весняного настрою

У наметі «Бліндаж» готували, збираючи кошти  
для закарпатських військових


