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Про здобутки  
і проблеми — вголос 
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ. Потенціал розвитку аграрної галузі в нас 
великий, але вона не може бути єдино розвиненою в Україні

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр» 

Напередодні літа  пер-
ший  заступник міні-

стра аграрної політики та 
продовольства Максим 
Мартинюк провів онлайн-
конференцію, на якій відпо-
вів на запитання журналіс-
тів та пересічних громадян. 

Та спершу посадовець 
повідомив, що станом на 
30 травня посіяно 7066,6 
тисячі гектарів ранніх 
зернових та зернобобо-
вих культур. Хоч поча-
ли пізно, аграрії вклали-
ся в оптимальні для сівби 
строки.

Зокрема посіяно: ярої 
пшениці — 167,3 тисячі 

га; ячменю — 1502,4 тися-
чі; вівса — 191 тисячі; го-
роху — 418,3 тисячі; куку-
рудзи на зерно — 4531,8 
тисячі; гречки — 90,6 ти-
сячі (сівба триває); проса 
— 36,7 тисячі (сівба три-
ває), 281,6 тисячі га цукро-
вих буряків, 5610,6 тисячі 
га соняшнику і 1681,6 ти-
сячі га сої.

Щодо  озимих, то стан їх-
ньої перезимівлі чи не най-
кращий за всю історію спо-
стережень. А з огляду на те 
що весняну посівну прове-
дено в запланованому об-
сязі та в оптимальні термі-
ни, міністерство про-
гнозує цьогорічний 
урожай на рівні по-
над 60 мільйонів тонн. 

Президент про оголошення десятиліття української 
мови, заходи з її захисту, популяризації та всебічного 
розвитку  

Технології 
гарантують якість  

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО. Усі шляхи, які нині будують, при-
йматимуть в експлуатацію лише після тестів на якість виконаних ро-
біт. «За халтуру платити не будемо, — сказав Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман  під час ознайомлення з перебігом ремонту ділянки 
траси М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, час-
тина якої в межах Тернопільської та Вінницької областей входить до 
транспортного коридору Go Highway. — Немає сумніву, що та якість 
робіт, яка вже закладається в технологічний процес, дає змогу отри-
мати гарантію».

В Україні є «дороги, які побудував уряд Гройсмана, і дороги, які 
ще побудує уряд Гройсмана. До нас дороги будували кілометрами, 
ми ж будуємо тисячами кілометрів. І за п’ять років усі обласні центри 
буде з’єднано хорошими дорогами. На це потрібно близько 300 мі-
льярдів гривень. За п’ять років це реальна цифра, — цитує Прем’єра 
департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріа-
ту КМУ. — Ми почали сезон відновлення доріг. Цього року обсяг бу-
де збільшено. Я задоволений підходами, які побачив. Об’їжджатиму 
всю Україну, щоб бачити, як реалізуються програми нашого уряду».

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

11,489 млрд грн
становив залишок коштів на єдиному 

рахунку Держказначейства на 1 червня. 
Це вдвічі більше, ніж місяць тому  

«Головне,  
що тримає націю,  

забезпечує  
її прогрес,  

— українська  
мова».
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Прикарпатський цемент зміцнює 
наші реформи 

РЕГІОН. Робоча поїздка 
Президента Петра Порошен-
ка на Івано-Франківщину ма-
ла й гуманітарне, і технічне 
спрямування. Глава держа-
ви привітав зі святом Остан-
нього дзвоника випускників 
Ямницького ліцею Ямницької 
об’єднаної територіальної гро-
мади, взяв участь у церемонії 
відкриття нового лікувально-
го корпусу Прикарпатського 
центру репродукції людини, на 
його очах і за безпосередньої 
участі запустили третю техно-
логічну лінію виробництва це-
менту на підприємстві «Івано-
Франківськцемент». Він ви-
клав своє бачення змін у кра-
їні під час роботи форуму ре-
гіонального розвитку «Мож-
ливості розвитку гірських те-
риторій в умовах реформи де-
централізації».  

Говорили про те, що нині тур-
бує людей на місцях, зокрема 
про децентралізацію як скла-
дову реформування країни та 
відсіч російським окупантам 
на сході.  «Відкидаю дві край-
нощі на шляху до миру. Будь-
які інші пропозиції прийнятні. 
Крайнощі щодо ура-патріотич-
ної ідеї авантюрного військо-
вого наступу, який потребува-
тиме життів мільйонів україн-
ських героїв. І друга ідея — ка-
пітуляція. Мир на російських 
умовах, коли ми маємо пода-
рувати українську землю. Доки 
я Президент, жодного клапти-
ка української землі ми не від-
дамо нікому», — запевнив Пе-
тро Порошенко Ямницьку гро-
маду, а разом із нею і все наше  
суспільство. Першим кроком у 
цьому напрямі стане рішення 
Ради Безпеки ООН про миро-

творчу місію на сході України, 
повідомляє департамент прес-
служби АП.

«Щойно приходять на наше 
запрошення миротворці з усьо-
го світу, то російські окупацій-
ні війська йдуть геть з України. 
І далі нам не треба ніякої до-
помоги. Ми всередині України 
дуже швидко порозуміємося. 
Якби тільки не було держави-
агресора», — наголосив Пре-
зидент.

А працювати в нас вміють, 
що й довели главі держави на 
цементному заводі. Його ви-
робництво — лакмусовий па-
пірець розбудови держави, з 
цього починаються і дороги, і 
будівництво. Тому Президент 
схвалює розвиток бізнесу зо-
крема в гірських районах. І це 
не популізм, а нагальна потре-
ба регіону. 

Країна отримала нові морські 
ворота

ІНФРАСТРУКТУРА. Рекон-
струкцію Одеського морського 
вокзалу, яку здійснювали за 
дорученням уряду, нарешті за-
вершено.  «Це був непростий 
проект, складність якого поля-
гала в тому, що він перший та-
кий в Україні. Тому це був ви-
клик для проектувальників, 
конструкторів і будівельників. 
Але попри проблеми, Одеська 
філія Адміністрації морських 
портів упоралася з поставле-
ним урядом завданням: те-
пер маємо нові морські воро-
та», — заявив  за підсумками 
візиту на об’єкт віце-прем’єр-
міністр Володимир Кістіон.

Він зауважив, що були 
скептики, які закидали, що бу-
дівля Морського вокзалу пе-
ретворюється на типовий дов-
гобуд. «Новий фасад Одесь-
кого морського вокзалу — це 

сучасна конструкція (до речі, 
у світі таких лише дві), яка під 
дією вітру створює ефект хви-
лі. Тематично, правда?» — 
резюмував віце-прем’єр.

Цього року в модерніза-
цію української інфраструкту-
ри залучать 90 мільярдів гри-
вень. Це будуть інвестиції в 
автодороги, залізницю, аеро-
порти і, звичайно, порти, роз-
повів в Одесі під час відкриття 
Ukrainian ports forum-2018 Во-
лодимир Кістіон.

«Уряд усіляко підтримує про-
екти державно-приватного 
партнерства, які сприяють за-
лученню інвестицій для модер-
нізації українських портів. Уже 
зараз у портах одеського ре-
гіону на різній стадії реалізації 
перебувають шість інвестицій-
них проектів», — зазначив по-
садовець. Адже морські порти 
відіграють ключову роль у роз-
витку економіки, забезпечую-
чи до 45% експортно-імпортних 
операцій зовнішньої торгівлі.

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
du

m
sk

ay
a.

ne
t



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

ОГОЛОШЕННЯ

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

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі су-
дових засідань №40, 12 червня 2018 року об 11.00 год. від-
будеться розгляд кримінального провадження по обвинува-
ченню Жарка Сергія Олександровича, 19 січня 1982 року на-
родження, у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачен-
ня: обвинувачений Жарко Сергій Олександрович та захис-
ник Гавриленко Микола Кирилович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини немож-
ливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі: головуючого 
судді Каленяка Р. А., суддів Бойка В. М., Волошина С. В.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обви-
нуваченого Янакі Миколу Леонтійовича, 02.08.1969 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: вул. Бала-
клавська, 41, кв. 8, Сімферополь, АР Крим) у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 15 
годині 00 хвилин 13 червня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Го-
лосіївського районного суду міста Києва за адресою: 03127, 
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, каб. 22 (головуючий 
суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опу-
блікування оголошення, обвинувачений вважаться належ-
ним чином ознайомлений з його змістом.

В Шевченківському районному суді м. Ки-
єва 14.06.2018 року о 09.00 год. відбудеться 
судовий розгляд кримінального проваджен-
ня відносно Шукальського Валентина Воло-
димировича, який обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається Шукаль-
ський Валентин Володимирович.

У разі неявки обвинуваченого до суду, ого-
лошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового проваджен-
ня.

Суддя Лінник О. П.

Запорізьке обласне територіальне відді-
лення Антимонопольного комітету України 
повідомляє: на офіційному веб-сайті Анти-
монопольного комітету України http://www.
amc.gov.ua (суб-сайті територіального від-
ділення у розділі «До уваги суб’єктів госпо-
дарювання») розміщено інформацію (ви-
могу) для:

– ТОВ «Тера-ЛТД» (юридична адреса: 
вул. Академіка Кримського, 27, м. Київ, 
03680, код за ЄДРПОУ 39998322);

– ПП «Адора» (юридична адреса: вул. 
Корольова, буд. 12, кв. 5, м. Слов’янськ, 
Донецька обл., 84112, код за ЄДРПОУ 
31349261).

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бєлоусова Михайла Миколайовича, 
26.11.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Фрук-
това, 1-б ) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 08 годині 45 хвилин 12.06.2018 р.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
каб. 19, під головуванням судді Бородія В. М.

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

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 
годині 00 хвилин 15 червня 2018 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 601, обвинуваченого Гелюха Анатолія Юрі-
йовича, 15 вересня 1979 року народження, у рамках 
кримінального провадження № 22014000000000338, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 17 травня 2014 року, за ознаками вчинен-
ня кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.

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

Суддя Є. О. Мартинов

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Мустецова Вадима Анатолійови-
ча, 25.12.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Горького, 12/3, с. Петрівка, Красно-
гвардійський р-н, АР Крим) за вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
о 15 годині 30 хвилин 13 червня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника ГІотєхіна, 
14-А, каб. 22 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування оголошення, обвинувачений вважаться 
належним чином ознайомлений з його змістом.

В провадженні Красноармійського міськрайонного су-
ду Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Європей-
ська, 20) знаходиться кримінальне провадження відносно 
обвинуваченого Іванчука Ігоря Івановича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду До-
нецької області від 4 січня 2018 року справу було призна-
чено до судового розгляду на підставі обвинувального ак-
та у кримінальному провадженні відносно обвинувачено-
го Іванчука Ігоря Івановича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке проводиться в порядку спеціального судового прова-
дження.

Обвинувачений Іванчук І.І., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Донецьк, вулиця Червоноар-
мійська, 30, викликається 8 червня 2018 р. о 14 годині 30 
хвилин до суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за ма-
теріалами кримінального провадження № 425/1658/17, 
1-кп/425/292/17, на підставі обвинувального акта відносно 
Жигуліна О.В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О.В. необхідно прибути до су-
дового засідання, яке відбудеться 15 червня 2018 року о 09 
год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Пащенка Юрія Олексійовича, 21.05.1961 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Перво-
майськ, кв-л 60 років СРСР, буд. 9, кв. 52, за матеріалами 
кримінального провадження № 425/1486/17, 1-кп/425/60/18, 
на підставі обвинувального акта відносно Пащенка Ю.О. за ч. 
1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Пащенку Ю. О. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 14 черв-
ня 2018 року об 11 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжансько-
го міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Миру, 34.

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

Суддя Я. M. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченої

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачену 
Горбенко Олену Вікторівну, 02.07.1968 року народження, за-
реєстровану за адресою: Луганська область, м. Золоте (4), 
вул. Красноармійська, 5/58, за матеріалами кримінального 
провадження № 425/1770/17, 1-кп/425/68/18, на підставі об-
винувального акта відносно Горбенко О.В. за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинуваченій Горбенко О.В. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 14 червня 2018 
року о 12 год. 05 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченої справу буде розгляну-
то за її відсутності.

Суддя Я. M. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченої

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваче-
ну Скнаріну Лілію Григорівну, 05.07.1972 року народжен-
ня, зареєстровану за адресою: Луганська область, м. Крас-
ний Луч, вул. П. Морозова, 2А, за матеріалами криміналь-
ного провадження № 420/118/17, 1-кп/425/69/18, на підставі 
обвинувального акта відносно Скнаріної Л.Г. за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинуваченій Скнаріній Л.Г. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 12 червня 2018 
року о 12 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченої справу буде розгляну-
то за її відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Філатову Євгенію Володимирівну, 
15.11.1955 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 13 червня 2018 року о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
16, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Говорушку Кирилу Анатолійовичу, 

09.01.1993 року народження, уродженцю та зареєстро-
ваному за адресою: Луганська область, м. Брянка, вул. 
Шахтарської дивізії, 22, кв. 1, на підставі ст.ст. 133, 135 
та 297-5  КПК України, необхідно з’явитись 11.06.2018 о 
10 год. 00 хв. в кабінет № 314 слідчого відділу Управління 
СБ України в Тернопільській області, до старшого слідчо-
го в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тер-
нопільській області підполковника юстиції Слюсарчука 
В.В., за адресою: м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, 
тел. (0352) 279-386, для проведення процесуальних дій у 
кримінальному провадженні  № 22016210000000017 від 
22.09.2016, за підозрою у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повістка про виклик обвинуваченого
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області ви-

кликає як обвинуваченого Рудіка Павла Миколайовича, 
29.04.1965 р.н., який мешкав за адресою: Харківська об-
ласть, смт Дворічна, вулиця Заводська, будинок № 33, для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань за № 12014220370000485 
від 26.03.2014 року за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України та повідо-
мляє, що судове засідання відбудеться 11 червня 2018 року 
об 11.00 год. у приміщенні № 1 Куп’янського міськрайонно-
го суду Харківської області за адресою: Харківська область, 
місто Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поважні причини 
неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передба-
чені статтями 139, 223 КПК України. У разі неявки обвину-
ваченого до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя О. О. Волчек

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду 
Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 
20) знаходиться кримінальне провадження відносно обвину-
ваченого Вельбоєнка Андрія Михайловича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області від 25 вересня 2017 року справу було призна-
чено до судового розгляду на підставі обвинувального акта у 
кримінальному провадженні відносно обвинуваченого Вель-
боєнка Андрія Михайловича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
проводиться в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Вельбоєнко A. M., останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, м. Донецьк, вулиця Неза-
лежності, буд. 15, кв. 62, викликається 8 червня 2018 р. о 
13 годині 00 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в судо-
вому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне провадження 
№ 426/10756/18 відносно Надьон Зінаїди Гаврилівни, 
22.07.1947 р.н., зареєстрованої за адресою: м. Луганськ, 
обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Надьон Зі-
наїду Гаврилівну в судове засідання, яке відбудеться 13 
червня 2018 року о 14.00 год. у залі Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючий суддя Скрипник С. М., судді Юрченко С. О., 
Осіпенко Л. М.

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

області — судді Осіпенко Л.М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/22/16-к стосовно Корнета Іго-
ря Олександровича, 29.04.1973 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Корнет І. О. 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. П.Ткаченка, буд. 31.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Корнета Ігоря 
Олександровича в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 13 червня 2018 року о 14.00 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

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

області — судді Осіпенко Л.М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/4973/16-к стосовно Філіпчен-
ка Олександра Миколайовича, 31.05.1972 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України. Обвинувачений Філіпченко О. М., зареє-
стрований за адресою: Луганська область, м. Перевальськ, 
вул. Литовська, буд. 2, кв. 131.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Філіпченка Олек-
сандра Миколайовича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 14 червня 2018 року о 09.30 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голо-
вуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко C. O., Попо-
вої О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області — судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/1536/17 стосовно Лаптєвої Ле-
сі Михайлівни, 11.03.1976 року народження, обвинуваченої у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Лаптєва Л.M., зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, м. Краснодон, кв-л Лю-
тикова, буд. 26, кв. 53.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Лаптєву Лесю 
Михайлівну в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
14 червня 2018 року о 10.30 год. у залі Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голо-
вуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко С. О., Поло-
винки В. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває кримінальне провадження  

№ 426/13449/18 відносно Череватого Андрія Миколайовича, 12.05.1964 р.н., зареєстрованого за адресою:  
м. Луганськ, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Череватого A. 
M. у судове засідання, яке відбудеться 11 червня 2018 року о 10.30 год. у залі Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя Скрипник С. М., судді Попова О. М., По-
ловинка В. О.

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

в докторантуру та аспірантуру
В докторантуру за спеціальністю 222 Медицина (14.03.02 Патологічна анатомія).
В очну денну аспірантуру за спеціальностями: 221 Стоматологія (14.01.22 Стоматологія); 222 Медицина 

(14.01.01 Акушерство та гінекологія, 14.01.02 Внутрішні хвороби, 14.01.03 Хірургія, 14.01.06 Урологія, 14.01.07 
Онкологія, 14.01.11. Кардіологія, 14.01.13 Інфекційні хвороби, 14.01.15 Нервові хвороби, 14.01.16 Психіатрія,  
14.01.21 Травматологія та ортопедія, 14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія, 14.01.38 Загальна 
практика – сімейна медицина); 224 Технології медичної діагностики та лікування (14.01.23 Променева ді-
агностика та променева терапія); 228 Педіатрія (14.01.10 Педіатрія).

В очну вечірню аспірантуру за спеціальностями: 091 Біологія (03.00.15 Генетика); 222 Медицина 
(14.01.01 Акушерство та гінекологія, 14.01.03 Хірургія, 14.01.04 Серцево-судинна хірургія, 14.01.06 Уро-
логія, 14.01.09 Дитяча хірургія, 14.01.11. Кардіологія, 14.01.15 Нервові хвороби, 14.01.18 Офтальмологія, 
14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія, 14.01.36 Гастроентерологія, 14.01.38 Загальна практика – 
сімейна медицина, 14.02.03 Соціальна медицина, 14.03.02 Патологічна анатомія); 224 Технології медичної 
діагностики та лікування (14.01.39 Клінічна лабораторна діагностика); 228 Педіатрія (14.01.10 Педіатрія).

Для участі у конкурсі подаються такі документи: заява на ім’я ректора, особовий листок по обліку кадрів 
з фотокарткою, копія диплома, копія сертифіката про присвоєння звання лікаря-спеціаліста, копія трудо-
вої книжки, характеристика з місця роботи, автобіографія, медична довідка (форма 086/о); копія паспор-
та (стор. 2,3,11), копія ідентифікаційного коду, реферат за спеціальністю та перелік опублікованих науко-
вих праць (ксерокопії). 

Особи, які вступають до докторантури подають ксерокопії опублікованих наукових праць, копію дипло-
ма кандидата медичних наук і розгорнутий план дисертаційної роботи.

Адреса академії: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, НМАПО імені П. Л. Шупика, відділ аспірантури та 
клінічної ординатури (к. 404, 405). 

Прийом документів: 05 червня - 15 червня 2018 р. 10-00 – 13-00; 14-00 – 16-00.
Ректор 
академік НАМН України       Ю. В. Вороненко
професор
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ОГОЛОШЕННЯ

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/262/18 за 
обвинуваченням Андріксона С.В. за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Андріксон Сергій Вікторович, 12.12.1976 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Калмикова, 31/97, викликається до суду на 
11 годину 00 хвилин 8 червня 2018 року (корп. № 1, каб. 
№12), для участі у підготовчому судовому засіданні. Ухилен-
ня від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення 
його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового 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  
№ 242/897/17) за обвинуваченням Скороходова Валерія Во-
лодимировича, 22.05.1976 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Скороходов Валерій Володимирович, 
22.05.1976 року народження, останнє відоме місце мешкан-
ня: Донецька область, м. Макіївка, м-н Зелений, 7/151, ви-
кликається на 25 червня 2018 року о 14.30 годині до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет 
№ 3, для участі в підготовчому судовому засіданні по кримі-
нальному провадженню. 

Головуючий суддя Кошля А. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 296/8465/16-к) за обвинуваченням Дацка Олександра 
Олеговича, 31.01.1962 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Дацко Олександр Олегович, 31.01.1962 
року народження, останнє відоме місце реєстрації: Доне-
цька область, м. Донецьк, вул. Лазаренка, 36/7, викликаєть-
ся на 25 червня 2018 року о 13.00 годині до Добропільсько-
го міськ районного суду Донецької області, кабінет № 3, для 
участі в підготовчому судовому засіданні по кримінальному 
провадженню. 

Головуючий суддя Кошля А. О.

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

Обвинувачені Максименко Максим Миколайович, 
05.02.1978 року народження, Масловський Олександр Еду-
ардович, 09.01.1962 року народження, викликаються на 8 
червня 2018 року об 11.30 годині до суду, каб. № 14, для 
участі в розгляді справи.

Головуючий по справі суддя Бакуменко А. В., склад коле-
гії суддів Сухоручко Ю. О., Нейло І. М.

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

СУДОВА ПОВІСТКА  
про виклик до суду в кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судові засідання 12.06.2018 р. на 
10.00 год. та 13.06.2018 р. на 10.00 год. обвинуваче-
ного Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: с. Воєвод-
ське Арбузинського району Миколаївської області, 
вул. Набережна, буд. 103, який мешкав за адресою: 
м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул. Друж-
би народів, 6/18, для участі в розгляді кримінального 
провадження № 486/939/16-к по обвинуваченню То-
фана Сергія Сергійовича у скоєнні кримінальних пра-
вопорушень, 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 від-
будеться в приміщенні Южноукраїнського міського 
суду за адресою: вул. Дружби народів, 3-«А», голо-
вуючий суддя Савін 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 су-
ду згідно зі статтею 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбуван-
ня покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії 
закону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військо-
ві події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом 
тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі то-
що;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охо-
рони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю 
за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад;

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 унеможливлю-

ють з’явлення особи на виклик. 
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-

ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені 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 Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників – статтею 326 КПК України, свід-
ка, спеціаліста, перекладача і експерта – статтею 327 
КПК України.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду 

Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 42016221320000111 (номер справи 1-кп/243/551/2018) 
за обвинуваченням Толстих Ігоря Євгеновича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області Хаустова Т. А. викликає обвинуваченого Толстих 
Ігоря Євгеновича, який проживає за адресою: Донецька 
область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, будинок № 13, 
квартира № 3, у судові засідання, які відбудуться 8 черв-
ня 2018 року об 11 годині 45 хвилин, 26 червня 2018 ро-
ку об 11 годині 45 хвилин, 18 липня 2018 року о 10 годи-
ні 30 хвилин у залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів 
до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має 
право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/
або ухвалу про накладення на нього грошового стягнен-
ня в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Захисник обвинуваченого Толстих І. Є. в криміналь-
ному провадженні – адвокат Мелконян Лідія Григорівна, 
яка знаходиться за адресою: Харківська область, м. Хар-
ків, пл. Першого Травня, будинок № 1, квартира № 39, 
тел. 067-542-32-88.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Потелещенка 
Олексія Олександровича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/11834/16-к 
за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Потелещенка Олексія Олександро-
вича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 15 червня 2018 
року об 11.00 годині.

Суддя О. М. Попова

Старобільський районний суд Луганської області 
викликає Бубнова Олексія Петровича, який мешкає 
за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Миру, 
20, кв. 3, як обвинуваченого в підготовче засідання 
по кримінальному провадженню ЄУН № 431/1948/18, 
провадження № 1-кп/431/181/18 за обвинуваченням 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 14 черв-
ня 2018 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 
Миру 38-«а».

Суддя Олійник С. В.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Обухова 
Максима Аркадійовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/1534/17-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Обухова Максима Аркадійовича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 15 червня 2018 року об 11.15 
годині.

Суддя О. М. Попова

Державне агентство резерву України оголошує  
аукціон з реалізації масок медичних

Аукціон відбудеться 25 червня 2018 р. о 15.00 
год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за про-
ведення аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), Холо-
дило О. В. (235-60-87).

Детальна інформація про умови проведен-
ня аукціону розміщена на офіційному веб-сайті 
Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-

ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бондаренко 

Олену Миколаївну як обвинувачену в судове засідан-

ня по кримінальній справі № 426/11562/17-к за обви-

нувальним актом у кримінальному провадженні сто-

совно Бондаренко Олени Миколаївни за ч. 1 ст. 258-3 

КК України на 15 червня 2018 року о 10.30 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Акімова Оле-
га Костянтиновича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/11527/17-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Акімова Олега Костянтиновича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 15 червня 2018 року об 11.30 
годині.

Суддя О. М. Попова

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Петюшеву Нану Миколаївну як обвинувачену на 09 
год. 30 хв. 14 червня 2018 року по справі за обви-
нуваченням Петюшевої Нани Миколаївни, 18.03.1958 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 
40.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Бірса О. В.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-

ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Юрова Юрія 

Павловича як обвинуваченого в судове засідання по 

кримінальній справі № 426/1592/17 за обвинуваль-

ним актом у кримінальному провадженні стосовно 

Юрова Юрія Павловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України 

на 15 червня 2018 року о 10.45 годині.

Суддя О. М. Попова

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як обвинуваченого Томілова Станісла-
ва Вікторовича (останнє відоме місце реєстрації: 
Луганська область, м. Луганськ, вул. Кленова, 11) 
у судове засідання з розгляду кримінальної справи 
№428/13412/18 за обвинуваченням Томілова Ста-
ніслава Вікторовича за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 333 КК 
України, яке відбудеться 12 червня 2018 року о 13 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Друж-
би Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Іллічова Миколу Миколайовича як обвинуваче-
ного на 09 год. 00 хв. 16 червня 2018 року по 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, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бірса О. В.

Втрачені суднові документи: 

Свідоцтво про право власності та Свідоцтво про право плавання 

під державним прапором України на судно Bayliner 265 BR, 

з бортовим номером UA 4208 KV, зареєстровані 

на Шайхета Ігоря Олеговича, вважати недійсними.

Втраченi документи: 

— Свiдоцтво про право плавання пiд державним прапором України  

(судновий патент) РА 06383 на судно «НIКА АЗОВ»,  

вiд 10.11.2004 р., 

та свiдоцтво про право власностi СЕ 06383, вiд 10.11.2004 р., 

на судно «НIКА АЗОВ», що були видані Грачу Євгену Вiталійовичу,  

вважати недiйсними.

Втрачений судновий квиток 

на човен «Прогрес № 4», 

реєстраційний бортовий номер 

УПБ 295 К, виданий на ім’я 

Коваля Володимира Олексійовича, 

вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво 
про базову загальну середню 

освіту, видане в 2017 році 
Цюрупі Анастасії Василівні 

спеціалізованою школою №210 з 
поглибленим вивченням 

російської мови Оболонського 
району, вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України Піса-
ришена Олександра Володимировича, 11.01.1983 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: вул. Ювілей-
на, 6/2, м.Брянка, Луганська область, у судове засідання, яке 
відбудеться 19 червня 2018 року о 14 год. 20 хв. у залі судо-
вих засідань Тернопільського міськрайонного суду за адре-
сою: м.Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му 
поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Пісаришена О. В. у судове 
засідання, оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Багрій Т. Я.

Заява про наміри планованої діяльності 
Згідно зі ст. 11 Закону України «Про екологіч-

ну експертизу», Фізична особа Рафіков Олександр  
Рафкатович проводить консультації з громадськістю 
по питанню оцінки впливів планованої діяльності на 
навколишнє середовище по об’єкту. Проєктом перед-
бачається установка МЗАСГ «Шельф 1-5Н 1/1/100-2 
LPG» на АЗС за адресою: Луганська обл., м. Рубіж-
не, вул. Трудова, 5а. Проектні роботи виконує про-
ектна організація ТОВ «Рубежстрой проект». При ви-
конанні будівельно-монтажних робіт передбачається 
здійснення всіх природоохоронних заходів. Роботи з 
будівництва запроектованого об’єкта будуть прове-
дені протягом 2018-2019 років. Письмові зауважен-
ня, пропозиції та рекомендації прошу надсилати у 
місячний строк за адресою: 93011, Луганська обл.,  
м. Рубіжне, пл. Володимирська, 2.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 
годині 00 хвилин 14 червня 2018 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 601, обвинуваченого Пальчука Валерія Васи-
льовича, 27 квітня 1958 року народження, у рамках 
кримінального провадження № 42016010000000283, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 16 грудня 2016 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України.

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

Суддя Є. О. Мартинов

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1244/2018 за обвинуваченням Тихонова А. В. 
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2  
ст. 28, ст. 112, ч. 3 ст. 15 п.п. 5,6,8,11,12, ч. 2 ст. 2, ст. 
115, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1  
ст. 258-3 КК України, згідно з Єдиним дер-
жавним реєстром досудових розслідувань за  
№ 22017000000000217 від 07.06.2017 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 
підготовче судове засідання по вищевказаному криміналь-
ному провадженню відбудеться 18.06.2018 року о 08 год. 30 
хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. 513.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 296/7349/17 за обвинуваченням 
Панька Романа Григоровича, 07.04.1974 року народження, Байрачного Андрія 
Миколайовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григоровича, Байрачного Андрія 
Миколайовича в підготовче судове засідання на 8 червня 2018 року о 13 годині 
00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ло-
моносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області знаходиться 
кримінальне провадження № 12014050220001798 (єд. унік. № 554/2161/18, проваджен-
ня № 1-кп/243/540/2018) за обвинуваченням Комарова Олександра Юрійовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Комаров Олександр Юрійович, 25.10.1985 р.н., уродженець м. Гор-
лівка Донецької області, який мешкає за адресою: Україна, Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Чаадаєва, 12, кв. 1, викликається в підготовче судове засідання по справі, при-
значене на 8 червня 2018 року об 11.15 год.

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

Суддя І. М. Мінаєв

16 червня 2018 року о 10.00 год. у приміщенні приватного нотаріуса 
Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області Зін-
ченко О. А. за адресою: місто Біла Церква, бульвар Олександрійський, 
буд. 12, приміщення 1 Київської області, відбудеться оформлення спад-
кових прав на майно померлого 10 жовтня 2017 року Сторчоуса Олек-
сандра Івановича.

Прошу всіх осіб, які мають право на спадкування, звернутися по 
оформлення спадкових прав.
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Корабель набирає хід
ПРИВІД ДЛЯ ГОРДОСТІ. Український карикатурист 
Ігор Лук’янченко, який співпрацює з «Урядовим кур’єром», 
готується до персональної виставки в Бельгії

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +10  +15 +23  +28
Житомирська +10  +15 +22  +27
Чернігівська +9  +14 +21  +26
Сумська +9  +14 +21  +26
Закарпатська +11  +16 +23  +28
Рівненська +10  +15 +22  +27
Львівська +10  +15 +22  +27
Івано-Франківська +10  +15 +22  +27
Волинська +10  +15 +22  +27
Хмельницька +10  +15 +22  +27
Чернівецька +10  +15 +22  +27
Тернопільська +10  +15 +22  +27
Вінницька +10  +15 +23  +28

Oбласть Нiч День

Черкаська +10  +15 +23  +28
Кіровоградська +10  +15 +23  +28
Полтавська +10  +15 +23  +28
Дніпропетровська +10  +15 +23  +28
Одеська +10  +15 +23  +28
Миколаївська +10  +15 +23  +28
Херсонська +10  +15 +23  +28
Запорізька +10  +15 +23  +28
Харківська +9  +14 +21  +26
Донецька +9  +14 +22  +27
Луганська +8  +13 +20  +25
Крим +10  +15 +22  +27
Київ +13  +15 +24  +26
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Петров Максим Олександрович, 31.01.1984 року наро-
дження, який проживає за адресою: Донецька область, місто Харцизьк, 
вулиця Радянська, будинок № 7, квартира № 26, на підставі ст.ст. 297-5, 
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 06.06.2018, 07.06.2018, 
08.06.2018 року у період часу з 09.00 до 18.00 годин до старшого слідчого 
першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької об-
ласті Чапланова А.В., за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Румянцева, 4 «а», каб. 112, для проведення за Вашою участю слідчих дій 
у кримінальному провадженні 42017050000000670 від 22.08.2017 за ч. 1 
ст. 258-3 КК України — вручення Вам повідомлення про підозру, допиту як 
підозрюваного, закінчення досудового розслідування та відкриття Вам ма-
теріалів кримінального провадження, та вручення копії обвинувального ак-
та, відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.   

Повістка про виклик. Підозрювана Цибульник Ірина Олександрів-
на, 02.01.1957 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК Украї-
ни викликається о 10 год. 00 хв. 7 та 8 червня 2018 року до старшого 
слідчого в ОВС ГСУ СБ України Фролова P.M. у каб. 111 за адресою: 
м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-256-99-58), для вручення 
повідомлення про підозру від 21.09.2017 та проведення слідчих і про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 22017000000000352 
за підозрою Цибульник І.О. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Одночасно повідомляємо, що ухвалою Дзер-
жинського районного суду Донецької області від 29.05.2018 надано 
дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування віднос-
но вас у вказаному кримінальному провадженні.

12 жовтня 2017 року колегією суддів Добропільського міськрайон-
ного суду Донецької області в складі: головуючого судді Мацишин Л.C., 
суддів Тітової Т.А., Корнєєвої В.В., постановлено ухвалу про при-
значення підготовчого судового засідання у кримінальному прова-
дженні відносно Устінова Дмитра В’ячеславовича, 15 серпня 1980 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Устінов Дмитро В’ячеславович, 15 серпня 1980 
року народження, останнє місце реєстрації якого: вул. Тушинська, 
буд. 8, кв. 5, місто Донецьк, викликається на 13 червня 2018 року 
о 10 год. 00 хв. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, 
для участі у розгляді кримінального провадження. 

Головуючий суддя Мацишин Л.C., судді Тітова Т.А., Корнєєва В.В.

Голосіївська РДА в місті Києві запрошує Фонссуо Пелап Трезор 

д’Акен на Комісію з питань захисту прав дитини, де розглядатиметь-

ся питання про доцільність позбавлення його батьківських прав від-

носно малолітнього сина, 2016 р.н.

Засідання відбудеться 06.06.2018р. о 16.00 год. у приміщенні Го-

лосіївської РДА: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, каб. №415.

Майстер карикатури 

Ігор Лук’янченко (праворуч) 

надихнув очільника громади 

Бухаута Коена Тсіжена

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

Темою 14-го Міжнарод-
ного конкурсу карика-

тури імені Георга ван Ра-
ємдонка організатори об-
рали «Вихід». Таланови-
тий український карика-
турист Ігор Лук’янченко 
своє бачення намалював у 
формі перевернутого кора-
бля, який мав би потонути, 
та завдяки винахідливо-
му весляреві утримується 
на плаву. Журі припала до 
вподоби ця робота. І в під-
сумку Ігор посів перше міс-
це. Це було торік у жовтні 
в затишному бельгійсько-
му містечку Бухаут непо-

далік Брюсселя. Організа-
тор конкурсу Рональд Вай-
нштейн забезпечив пере-
можцеві пізнавальну про-
граму, під час якої україн-
ський карикатурист позна-
йомився з очільником гро-
мади Бухаута Коеном Тсі-
женом. Вони зустрілися на 
місцевому ярмарку й серед 
іншого обговорили деталі 
майбутньої виставки. Ігор 
отримав пропозицію пред-
ставити більше робіт са-
ме завдяки першій премії у 
престижному міжнародно-
му конкурсі, який вже дав-
но став візитівкою майже 
15-тисячного містечка. 

Анонсуючи майбутній 
захід, запланований на по-

чаток жовтня, організато-
ри зазначають, що стиль 
Ігоря Лук’янченка барвис-
тий і різнобарвний. Він по-
чав писати в дитинстві, а 
здобувши освіту в Харків-
ському національному уні-
верситеті радіоелектроні-
ки, співпрацював із засоба-
ми масової інформації. Ни-
ні Ігор співпрацює з «Уря-
довим кур’єром», ілюстру-
ючи часом несподівані для 
карикатуриста теми. 

В активі художника по-
над 10 тисяч малюнків у 
понад 100 виданнях. А ще 
більш як 30 високих наго-
род, серед яких перший 
приз конкурсу карикату-
ри імені Георга ван Раєм-

донка. А серед недавніх 
здобутків — перше місце 
на VI Міжнародному кон-
курсі карикатури «Час — 
гроші 2018. Криптовалю-
та: біткойн та інші». Разом 
з перемогою Ігор отримав 
бронзового «Рудого Пань-
ка», а виставку-презента-
цію робіт провели в Пол-
таві на День сміху 1 квіт-
ня. Охочих покепкувати з 
нового явища на валютно-
му ринку не бракувало, то-
му на вересень запланова-
но ще одну виставку в міс-
ті, яке небезпідставно на-
зивають столицею вітчиз-
няної карикатури — за-
вдяки відомому фестива-
леві «Карлюка».

Часу на роздуми не було
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

МУЖНІЙ ВЧИНОК. Було 
вже по обіді, коли Олександр 
Кажукало, учень 8 класу Шпо-
лянського навчально-вихов-
ного комплексу №2, разом із 
трьома товаришами повер-
тався додому. Раптом на до-
розі з’явилася схвильована 
жінка, яка кликала на допо-
могу. У ставку, за її словами, 
тоне людина, а допомогти їй 
вибратися нікому. Не розду-
муючи хлопці побігли до во-
ди. Оглядаючи Червоний став 
(так називається місцева во-
дойма) вони не одразу помі-
тили дівчину, яка потопала, а 
лише тоді, коли вона з остан-

ніх сил змогла випірнути й го-
лосно гукнути. До неї від бе-
рега було метрів з 15—20. 

Часу вагатися не було. Пер-
шим кинувся у воду Олек-
сандр. Він швидко підплив зза-

ду й захопив знесилену дівчину 
так, щоб вона не потягла його 
самого на дно, й доплив із нею 
до східців, де чекали товариші.

Уже на березі хлопці заспо-
коїли перелякану дівчину, яка 
ніяк не могла оговтатися від 
потрясіння, і жінку, яка й по-
кликала юних рятувальників, 
допомогли 20-річній шполян-
ці прийти до тями. 

Смілий вчинок не залишив-
ся поза увагою професійних 
рятувальників. Дізнавшись 
про дії Олександра Кажукала 
під час порятунку життя лю-
дини, управління ДСНС Укра-
їни в Черкаській області вису-
нуло кандидатуру хлопця на 
участь у Всеукраїнській акції 
«Герой-рятувальник року».

Врятована дівчина безмежно вдячна Олександрові 
за сміливий вчинок
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