
 ЦІНА ДОГОВІРНА 
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 23 липня 2018 року
USD 2644.6104 EUR 3086.2603 RUB 4.1655 / AU 323925.10 AG 4035.68 PT 211039.91 PD 234312.48

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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«АНТОНОВ» 
співпрацюватиме  
з Боїнгом

ФАРНБОРО-2018. На авіасалоні українці уклали угоду  
з американською компанією та визначили напрями співпраці 
з літакобудівниками Швейцарії й Туреччини 

Міністр міжнародного розвитку Канади про підтримку 
миру й безпеки в Україні та у цілому регіоні  

У світі полюбляють 
наше зерно

ЕКСПОРТ. У 2017/2018 маркетинговому році українські аграрії 
поставили на зовнішні ринки 39,4 млн тонн зернових культур на 6,4 
млрд доларів США. Найбільшими покупцями українського зерна у 
цей період стали Єгипет (на $724 млн, 11,4%), Китай (на $594 млн, 
9,3%), Іспанія (на $459 млн, 7,2%), Індонезія (на $375 млн, 5,9%) та 
Нідерланди (на $348 млн, 5,5%).

У розрізі культур було експортовано: кукурудзи — 17,8 млн тонн на 
$2,86 млрд (Китай — 16,4%, Єгипет — 13,6%, Нідерланди — 12,2%); 
пшениці – 17,2 млн тонн на $2,83 млрд (Індонезія — 13,3%, Єгипет 
— 11,8%, Бангладеш — 8,7%); ячменю — 4,3 млн тонн на $0,64 млрд 
(Саудівська Аравія — 41,2%, Китай — 19,3%, Лівія — 6,6%).

Перевезення 99% зернових відбувалося морським транспортом 
(39 млн тонн). Найбільше відвантажили порти Чорноморська (22%), 
Одеси (19%), Южного (19%) та Миколаєва (18%). 306 тисяч тонн 
(0,8%), повідомляє прес-служба Мінагрополітики, було експортова-
но залізничним транспортом та майже 80 тисяч тонн (0,2%) — ав-
томобільним.

ЦИТАТА ДНЯ

МАРІ-КЛОД БІБО:

ЦИФРА ДНЯ

12,301 млрд м3

становлять запаси природного газу в 
українських підземних сховищах. Від 

початку сезону закачування (9 квітня) 
вони зросли на 65,45% 

«Канада зобов’язується 
надавати до 50 мільйонів 

доларів щорічно на 
підтримку соціально-
економічних програм 
для розбудови міцної 

і підзвітної 
демократії».

Пшениця потребує нового 
стандарту

НОРМИ. У Мінагрополітики 
спільно з технічним комітетом 
стандартизації, представника-
ми галузевих асоціацій та укра-
їнської науки за підтримки про-
екту IFC «Реформування інвес-
тиційного клімату» розпочато 
перегляд державного стандар-
ту ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. 
Технічні умови». Стандарт слу-
гує одним із ключових доку-
ментів, який встановлює вимо-
ги до зерна пшениці на україн-
ському зерновому ринку. Впер-
ше широке обговорення ключо-
вих змін у стандарті відбулося 
під час засідання робочої групи 
з питань функціонування ринку 
зерна.

«Рішення щодо перегля-
ду стандарту зумовлене не-
обхідністю його оновлення 
— для оптимізації виробни-
цтва, зберігання та перероб-

ки зерна пше-
ниці. Під час 
опрацювання 
нової редак-
ції обов’язкове 
збалансування 
та врахуван-
ня інтересів ві-
тчизняного ви-
робника, бо-
рошномельної 
та хлібопекарської галузей, а 
також створення сприятливих 
умов ведення бізнесу й між-
народної торгівлі», — пояснює 
заступник міністра аграрної 
політики і продовольства Оле-
на Ковальова.

Фахівці розглядають пропо-
зиції щодо зменшення кількості 
класів непродовольчого зерна, 
а також обговорюють коригу-
вання окремих показників якос-
ті пшениці, наближення до між-

народних вимог щодо цієї куль-
тури.

Оновлену версію докумен-
та загалом буде орієнтовано 
на врахування потреб зерно-
вого ринку, зокрема виробни-
ків збіжжя, переробної галузі та 
компаній, які торгують зерном. 
Перший розгляд, повідомляє 
прес-служба відомства, відбу-
деться у вересні на засіданні 
техкомісії «Зернові культури та 
продукти їх переробки».

Перемога в Москві приємніша вдвічі 
Юрій МЕДУНИЦЯ, 
«Урядовий кур’єр» 

ЗВИТЯГА. Цими вихідни-
ми дзвони столиці РФ мали б 
сумно відзвучати за розбити-
ми вщент надіями тамтешніх 
шанувальників боксу. Адже в 
самому центрі Москви, в мане-
жі СК «Олімпійський», україн-
ський боксер Олександр Усик 
виборов у складному поєдин-
ку в росіянина Мурата Гассіє-
ва всі чотири пояси чемпіона 
світу в першій важкій вазі — 
WBO, WBC, WBA, IBF. Крім то-
го, його плечі прикрасив пояс 
журналу The Ring, а довершив 
здобутки кубок непереможно-
го свого часу Мухаммеда Алі. 

Досі про такі перемоги й ре-
галії ми могли лише мріяти. 
І ось уперше мрії перетвори-
лися на дійсність. Олександр 
Усик став першим україн-
ським і четвертим у світі абсо-

лютним чемпіоном світу, який 
володіє чотирма чемпіонськи-
ми поясами.

А найбільше втішає те, що 
наш земляк з окупованого Ро-
сією Криму став абсолютним 
чемпіоном світу в епіцентрі по-
ширення того самого «руско-
го міра», який приніс стільки 
горя нашій країні. Тим приєм-
ніше було бачити синьо-жов-
ті прапори на трибунах, які ви-
кликали у протилежної сторо-
ни напади безсилої люті, бо ж 
заарештовувати за такий вияв 
прихильності до України полі-
ція того вечора наказу не ма-
ла. А російські вболівальни-
ки ще до оголошення суддів-
ського рішення в розпачі зали-
шали манеж. Що й виявилося 
найкращою відповіддю скеп-
тикам, які напередодні бою ви-
лили на Олександра Усика чи-
мало відер критики й звинува-
чень у «зраді». 

Одразу після бою Олек-
сандр Усик зробив коротку, 
але дуже зворушливу заяву: 
«Україно, миленька-рідна, дя-
кую тобі за підтримку! Я їду 
додому з кубком та ще з поя-
сами. Усім добра!»
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Президент Aviall Services, Inc. Ерік Страфел і президент ДП «АНТОНОВ» Олександр Донець (праворуч) в салоні Ан-178
3
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оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ 
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ 

СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
В провадженні Херсонського міського суду  

Херсонської області перебуває кримінальне прова‑
дження №12015230000000454 за обвинуваченням 
Анісіна Івана Миколайовича, 23.02.1991 р.н., Горбу‑
нова Олександра Миколайовича, 27.02.1984 р.н., за 
ч. 3 ст. 187 КК України.

Херсонський міський суд Херсонської облас‑
ті повідомляє потерпілу Фоміну Марину Микола‑
ївну, 26.02.1978 року народження, останнє відоме 
місце проживання: м. Запоріжжя, вул. Пархоменка, 
24, кв. 65, потерпілу Масловську Марину Вікторівну, 
19.03.1980 року народження, останнє місце прожи‑
вання: Херсонська область, Каховський район, с. Ко‑
робки, вул. 40 років Перемоги, 6, кв. 2, відповідно 
до ч. 1 ст. 325 КПК України, що судове засідання по 
вищевказаному кримінальному провадженню відбу‑
деться 09.08.2018 року о 15 год. 15 хв. у приміщенні 
Херсонського міського суду Херсонської області за 
адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, зала 
судового засідання 908.

Суддя Г. С. Смирнов

Обвинувачений Філін Ігор Віталійович, 07.11.1988 р.н., 
останнє відоме місце проживання: Донецька область,  
м. Маріуполь, провулок Ризький, 80, викликається до 
Приазовського районного суду Запорізької області (За‑
порізька область. Приазовський район, смт Приазов‑
ське. вул. Пушкіна, 5, тел.(06133) 23813) для участі в су‑
довому засіданні на 10:00 годину 09 серпня 2018 року, у 
кримінальному провадженні № 22015050000000008 що‑
до обвинувачення Філіна І. В. у вчиненні кримінальних 
правопорушень — злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258‑3, 
ч. 1 ст. 263 КК України. Справа розглядається у складі 
колегії суддів: головуючого судді Пантилус О. П., суддів  
Васильцової Г. А., Діденко Є. В.  Участь обвинуваченого в 
судовому засіданні обов’язкова. Наслідками неприбуття 
обвинуваченого за викликом без поважних причин або 
неповідомлення про причини неприбуття, згідно ст.ст. 
139, 323 КПК України, є накладення грошового стягнен‑
ня, примусовий привід, а також здійснення спеціально‑
го судового провадження у відсутності обвинувачено‑
го. З моменту опублікування повістки про виклик у газе‑
ті «Урядовий кур’єр» обвинувачений вважається належ‑
ним чином ознайомленим з її змістом. 

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су‑

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До‑
бровольського, буд. 2) знаходиться окреме доручен‑
ня суду з кримінальних справ м. Портимау (Порту‑
галія) стосовно вручення судових документів обви‑
нуваченому Яніву Володимиру, 01 грудня 1964 року 
народження.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинуваче‑
ного Яніва Володимира, останнє відоме місце меш‑
кання якого: м. Горлівка, вул. Маршала Москален‑
ка, 19/2 у судове засідання, яке відбудуться 31 лип‑
ня 2018 року о 13 годині 15 хвилин у залі судового 
засідання № 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.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су‑

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До‑
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016050000000797 (номер справи 
1‑кп/243/81/2018) за обвинуваченням Князєва Олек‑
сандра Віталійовича у вчиненні кримінального пра‑
вопорушення, передбаченого ст. 258‑3 ч. 1 КК Укра‑
їни.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинуваче‑
ного Князєва Олександра Віталійовича, який зареє‑
стрований за адресою: Донецька область, м. Горлів‑
ка, вул. 60 років СРСР, будинок № 41, квартира № 2, 
у судове засідання, яке відбудеться  01 серпня 2018 
року о 16 годині 30 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.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«УКРКОМУНБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

F75G30143
Нежиле (вбудоване) приміщення №2, загальною площею 106,2 кв. м.,  
розташоване за адресою м. Рубіжне, вул. 30 років Перемоги, буд. №6  
та  основні засоби у кількості 59 одиниць

F75G30144
Легковий (універсал) автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER, 2004 року,  
номер кузова JMBXRCU5W4U006327, номер державної реєстрації №ВВ2021ВІ, 
об’єм двигуна 2,4

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

Перші відкриті торги (аукціон) – 01.08.2018
Другі відкриті торги (аукціон) – 10.08.2018
Треті відкриті торги (аукціон) – 21.08.2018
Четверті відкриті торги (аукціон) – 31.08.2018

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону             

www.prozorro.sale

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб‑сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/assets‑selling 

Втрачені:  

свідоцтва про реєстрацію машин АБ №413862, 

АБ №624164, ЕА №021959,

ЕА №036920, ЕА №036917, ЕА №047166 

та номерні знаки 54730 АА, 56919 АА, 

вважати недійсними.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає Федотова 
Михайла Вікторовича, 21.06.1969 року народження в судове за‑
сідання у кримінальному провадженні № 1‑кп/ЗЗ1/9/2018 за об‑
винуваченням Федотова Михайла Вікторовича у скоєнні кримі‑
нальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28,  
ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться 06.08.2018 року о 10 го‑
дині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, ву‑
лиця Олександрівська, 6, зал № 1. 

Суддя Стратій Є. В.

 Каховський міськрайонний суд Херсонської області у зв’язку 
з розглядом кримінального провадження за обвинуваченням 
Іоргова Миколи Васильовича, 27.01.1981 року народження,  
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258 ч. З КК України, викликає обвинуваченого Іоргова Мико‑
лу Васильовича. Судове засідання відбудеться 20 вересня 2018 
oб 11.00 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул. Меліто‑
польська, 172, каб. № 27.

Суддя Г. В. Подіновська

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізь‑
кої області знаходиться обвинувальний акт у кримінальному 
провадженні відносно Маманазарова І. А. у вчиненні криміналь‑
ного правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258‑3 
КК України.

Як обвинувачений викликається Маманазаров Ігор Алімович, 
22.05.1964 р.н., в судове засідання, яке призначене на 10 год. 
00 хв. 13 серпня 2018 року та відбудеться в приміщенні Бер‑
дянського міськрайонного суду Запорізької області за адресою: 
вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока С. М.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)  
майна АКБ «НОВИЙ» 

F03G30434 Будівлі та споруди виробничої бази.
F03G30435 Будівлі та споруди виробничої бази
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/ 

електронного аукціону: www.prozorro.sale. Умови продажу: 
http://www.fg.gov.ua/not‑paying/liquidation/208‑akb‑novyy/ 

38637‑asset‑sell‑id‑175035
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціо‑

ну 31.07.2018 р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електро‑
нного аукціону: точний час початку проведення відкритих торгів (аук‑
ціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб‑сайті  
www.prozorro.sale.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Дудіна Ми‑
колу Миколайовича, 28.10.1991 року народження, обвинуваченого 
у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, по обвину‑
вальному акту, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за  
№ 42016220000001040 від 24.11.2016 року, справа №644/6463/17‑к, 
провадження №1‑кп/644/638/17, в підготовче судове засідання, призна‑
чене на 31 липня 2018 року о 10 годині 00 хвилин, головуючий суддя Гор-
чакова О. І. Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою:  
м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2‑ї П’ятирічки), 18 (корпус №2 суду), зал су‑
дового засідання 5.

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

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судо‑
ве засідання (провадження №335/8559/15‑к, 1‑кп/335/13/2018) обви‑
нуваченого Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н. останнє відо‑
ме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27. кв.19 по криміналь‑
ному провадженню № 42014080000000272 за обвинуваченням Серби В. І. 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 27,  
ч. 2 ст. 365 КК України, яке відбудеться 31 липня 2018 року о 09‑00 го‑
дині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107‑Б.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін‑
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом. 

Суддя Шалагінова А. В.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL30392-F11GL30396
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Право вимоги за кредитними 
договорами.

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:  17.08.2018 

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/ 
not‑paying/liquidation/118‑delta/ 
38631‑asset‑sell‑id‑175029

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL30231-F11GL30272
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Право вимоги  
за кредитними договорами.

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 07.09.2018 

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/ 
not‑paying/liquidation/118‑delta/ 
38626‑asset‑sell‑id‑175024

Оголошення 
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів АТ «Дельта Банк»: 
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL30273- F11GL30337 
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Право вимоги за кредитними 
договорами.

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 13.09.2018 

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/ 
not‑paying/liquidation/118‑delta/ 
38666‑asset‑sell‑id‑175262

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL30338-F11GL30391
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Право вимоги за кредитними  
договорами.

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 14.09.2018

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/ 
not‑paying/liquidation/118‑delta/ 
38663‑asset‑sell‑id‑175155

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 
(код ЄДРПОУ — 19199961)

 Повідомляємо, що з 1 серпня 2018 року змінюються окремі тарифи та 
тарифні плани на послуги Інтернет і Телефонії для існуючих абонентів  —  
фізичних та юридичних осіб. Також змінюються умови надання або‑
нентського обладнання для існуючих абонентів фізичних осіб.

 Детальна інформація — за телефоном (044) 507 00 00 або 177 
(з телефонних ліній Vega).

Галицьким ВП ГУ НП у Львівській області викликається Світлик Гали‑

на Володимирівна, 27.09.1972 року народження на 28 липня 2018 ро‑

ку на 10:00 год. до СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області в кабі‑

нет № 36 за адресою: м. Львів, вул. Мартовича, 2, для вручення обви‑

нувального акта та ознайомлення з  матеріалами кримінального про‑

вадження.

Посвідчення адвоката 
серійний номер АІ 443517 

(номер посвідчення 5362/10), 
видане Радою адвокатів  

Київської області 24.07.2015 
Тимощуку Сергію  
Олександровичу,  

вважати недійсним
 у зв’язку з втратою. 

Фрунзенський районний суд  
м. Харкова повідомляє Погорело‑
ва Романа, що 16 липня 2018 ро‑
ку прийнято заочне рішення  по 
цивільній справі за позовом Ко‑
валенко Олени Іванівни до По‑
горелова Романа про розірван‑
ня шлюбу.

Суддя О. В. Горпинич

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за 
адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а, тел. 
05549‑4‑26‑60) повідомляє Котляревського Михайла Григоровича, 19 лип‑
ня 1976 року народження, зареєстрованого за адресою: Херсонська об‑
ласть, Скадовський район, смт Лазурне, вул. Шевченка, 37, по криміналь‑
ному провадженню № 12014230000000681 за фактом скоєння Котлярев‑
ським Михайлом Григоровичем кримінального правопорушення, передба‑
ченого ст. 368 ч. 5 КК України, як обвинуваченого, що 28.09.2018 року о 13:00 
год., 03.10.2018 року о 13:00 год., 12.10.2018 року о 13:00 год. відбудеть‑
ся спеціальний судовий розгляд в складі колегії суддів: головуючого судді  
Матвєєвої Н. В., суддів Ведяшкіної Ю. В., Чирського Г. М., в якому Ваша 
участь є обов’язковою, ухилення від явки на виклик суду (неприбуття на 
виклик без поважної причини більш як два рази) обвинуваченого, відпо‑
відно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є підставою для здійснення спеціально‑
го судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Ващук Володимир Олександрович, 17.06.1988 
р.н, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. То‑
рецьк, вул. Толстого, б. 55, кв. 3, на підставі ст.ст. 133, 135, 297‑
5 КПК України, Вам необхідно з’явитися  28, 30 та 31  липня 2018 
року у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до кабіне‑
ту № 3 3‑го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчо‑
го відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької 
області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, до 
слідчого в особливо важливих справах Ковальова С. С., за адре‑
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 
буд. 56‑А для проведення слідчих (процесуальних) дій за Вашою 
участю у кримінальному провадженні №22018050000000057 від 
05.04.2018 року за підозрою Вас у вчиненні кримінального пра‑
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258‑3 КК України.

 Втрачене свідоцтво  

про реєстрацію машини 

серія ЕЕ № 041520 на комбайн  

зернозбиральний 

CASE ІН AXIAL‑FLOW 6140,  

заводський номер: 

YGG014276, видане  

Держсільгоспінспекцією в м. Києві 

на ім’я ТОВ «ЛEOH ПЛЮС»,  

вважати недійсним.

НКРЕКП інформує про відкриття прова‑
дження у справі №826/8935/18 за позовом 
TOB «Харків збут» до НКРЕКП про визна‑
ння протиправною та нечинною постанови 
НКРЕКП від 06.04.2017 р. № 491 «Про затвер‑
дження Порядку розрахунку та встановлення 
ставки внесків на регулювання» в частині та 
визнання дій протиправними та зобов’язання 
вчинити певні дії, підготовче засідання у якій 
призначено на 01.10.2018 о 16:00 в примі‑
щенні Окружного адміністративного суду  
м. Києва за адресою: 01051, м. Київ, вул. Бол‑
бочана Петра, 8, корпус 1, зал судових засі‑
дань № 9.
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оголошення

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +14 +19 +23 +28 Черкаська +14 +19 +23 +28
Житомирська +14 +19 +23 +28 Кіровоградська +14 +19 +23 +28
Чернігівська +14 +19 +23 +28 Полтавська +14 +19 +23 +28
Сумська +14 +19 +23 +28 Дніпропетровська +14 +19 +24 +29
Закарпатська +14 +19 +24 +29 Одеська +17 +22 +27 +32
Рівненська +14 +19 +22 +27 Миколаївська +17 +22 +28 +33
Львівська +14 +19 +21 +26 Херсонська +17 +22 +28 +33
Івано-Франківська +14 +19 +21 +26 Запорізька +17 +22 +28 +33
Волинська +14 +19 +22 +27 Харківська +14 +19 +24 +29
Хмельницька +14 +19 +22 +27 Донецька +14 +19 +24 +29
Чернівецька +14 +19 +21 +26 Луганська +14 +19 +24 +29
Тернопільська +14 +19 +21 +26 Крим +16 +21 +25 +30
Вінницька +14 +19 +23 +28 Київ +16 +18 +25 +27

Укргiдрометцентр

Життя  
всупереч 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ДОЛЯ ДОНБАСУ. Збірник «Жити всупереч: проблеми ци
вільного населення під час війни на Донбасі» містить розпові
ді про проблеми, з якими стикається цивільне населення через 
обстріли міст, селищ та сіл, розміщення військової техніки у зо
нах проживання цивільного населення. Шість авторів — пред
ставники  правозахисних організацій, що входять до націо
нальної коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» — 
ретельно документували події останніх років на сході України. 

«Війна — це не лише бойові дії. Війна — це долі простих гро
мадян, життя яких повністю змінилося за останні чотири роки. 
Наше дослідження саме про такі долі, пошуки шляхів, як їм жи
ти далі. Сподіваємося, що підсумки дослідження стануть час
тиною дискусії про те, як нам долати наслідки війти і будувати 
стійкий мир у нашій країні», — зазначає одна з авторів пред
ставник кризового медіацентру «Сіверський Донець» Олена 
Нижельська.

Як писали книжку? Спершу автори робили довгі інтерв’ю 
з представниками цивільного населення, які постраждали і 
страждають під час збройного конфлікту. Згадала Олена жін
ку, в якої з трьох залишилося двоє дітей. Їхала вона вдвох з 
9річною донькою на скутері, аж раптом у них влучив  снаряд: 
у мами відірвало ногу, дитина загинула миттєво.  «Ми не могли 
залишити цю жінку без уваги, допомагаємо їй оформити інва
лідність», — розповідає Олена Нижельська. 

Так збирання матеріалу переросло в допомогу людям: ко
мусь порадою, комусь матеріально. А ще напрацювали цілий 
перелік рекомендацій для установ і організацій, які можуть 
вплинути на розв’язання проблем. 

Фестиваль завершився.  
Хай живе фестиваль!
ПоДІя. Кіномитці запевняли, що із задоволенням повернуться 
в Україну для зйомок нових фільмів

Наталія ШЕВЧУК 
 для «Урядового кур’єра»

Минулої суботи відбулась уро-
чиста церемонія закриття 9-го 

Одеського міжнародного кінофести-
валю. Дев’ять днів ОМКФ-2018  про-
минули в шаленому темпі: цілоден-
ні й значною мірою ексклюзивні пока-
зи кінострічок, творчі та виробничі зу-
стрічі, світські вечірки. І ось нарешті 
завершальний захід.

«Ми могли насолодитися подією, 
яка  свідчить про те, що Україна пе-
ребуває в  європейському та світо-
вому культурному контексті,  мис-
лить і розвивається, — заявив зі сце-
ни  Одеської опери міністр культури 
України Євген Нищук. Професійний 
акторський досвід дав змогу цьому 
почесному гостеві фестивалю впев-
нено додати: — Розумію, що дуже ба-
гато відбувається не у світлі софітів, 
а за лаштунками, тому хотів би по-
дякувати всій команді за плідну ро-
боту». 

До речі, ця команда, як зазначила 
президент ОМКФ Вікторія Тігіпко, 
складалася з понад 300 професіоналів 
і 200 волонтерів. Одеський кінофес-
тиваль найбільший  у Східній Європі 
(близько 150 тисяч переглядів щоріч-
но), тому він має для держави не лише 
культурне, а й економічне значення. 
Підрахунки цього року ще не завер-
шено, але торік цей захід залучив до 
бюджету міста, області та країни май-
же 750 мільйонів гривень. Що ж стосу-
ється найближчих планів… 

«Гості нашого фестивалю приї-
жджають в Україну знімати кіно, — 
розповіла Вікторія Тігіпко. — Режи-
сер  Даріуш Яблонські вже  цієї осе-
ні почне знімати фільм в Одесі — 30 
знімальних днів.  Це дасть мільйон єв-
ро  бюджету міста і, звичайно, матиме 
економічний ефект для країни». 

Про бажання  більше співпрацюва-
ти з Україною та  знімати тут говори-
ла і Дар’я Жук, режисер білорусько-
го фільму «Кришталь», який завою-
вав Гран-прі ОМКФ-2018.  Вона юною 
переїхала у США й поєднує роботу на 
американському телебаченні з про-
дюсуванням власних фестивальних 
фільмів. 

«Ми сусіди з Україною, але в галузі 
кінематографа ви пішли набагато да-
лі, нам є чого повчитися», — зізнала-
ся режисер. У компліментах ОМКФ 
розсипалася і зоряна гостя уславле-
на британська акторка Жаклін Біссет. 
Отримавши «Золотого Дюка» (місце-
вий аналог Оскара) за внесок у кіне-
матограф, вона зізналася, що мріяла 
повернутися в Одесу вже як член жу-
рі. «Адже те, що мені вручили цю на-
городу, ще не означає, що мене від-
правили на пенсію?» — пожартувала 
актриса. 

І трохи про оцінки цьогорічного жу-
рі. Найкращим  фільмом  ОМКФ-2018  
у міжнародній програмі, на думку 
професіоналів, став «Жаль» грець-
кого режисера Бабіса Макрідіса, йо-
го відзначили і за найкращу режису-
ру. Спеціальним дипломом журі від-
значило стрічку «Поророка» Конс-
тантина Попеску, а за кращу  актор-
ську роботу нагородили Віктора Пол-
стера з бельгійської «Дівчини», герой 
якого трансформується в дівчину-ба-
лерину. 

Можуть похвалитися успіхами і 
представники вітчизняної кіногалузі. 

Дипломи ФІПРЕССІ завоювали 
«Дельта» (режисер  Олександр Те-
чинський) та короткометражка  «Маг-
нітна буря» Ігоря Ганського. «Дель-
ту» (історію життя простих людей у 
дельті Дунаю) журі визнало найкра-
щою стрічкою національної програ-
ми, а серед короткометражок відда-
ло першість «В радості, і тільки в ра-
дості» Марини Рощиної (головна геро-
їня — молоденька мати-одиначка, яка 
намагається поєднати материнство і 
особисте життя). 

У  конкурсі європейських докумен-
тальних фільмів  перемогли «Домашні 
ігри» Аліси Коваленко, де тема жіно-
чого футболу сусідить з історією ро-
динних зв’язків. 

За найкращу акторську роботу в 
національній програмі нагородили 
Анастасію Пустовіт (бунт і чуттєвість  
у стрічці «Коли падають дерева» Ма-
рисі Нікітюк), а за кращу режисуру 
— Тоню Ноябрьову («Герой мого ча-
су», трагікомічна і філософська істо-
рія одного провінціала, який пробує 
підкорити Київ).

«Коли відмовлялися підтримати мої 
творчі задуми, я завжди уявляла цей 
момент, — з гумором зазначила ре-
жисер, тримаючи свою першу кон-
курсну нагороду. —  Такі люди є і в  
цьому залі. Підходьте, сфотографує-
мося. А тим, хто підтримав, величезне 
спасибі! Треба просто бути чесними, 
мати власний унікальний голос і зні-
мати кожен фільм як останній». 

Додамо, що серед короткометра-
жок спеціальне згадування отримали 
«Зв’язок» Жанни Озірної та пласти-
лінова анімація «Про Марка Львовича 
Тюльпанова, який розмовляв з квіта-
ми» Дани Кавеліної. 

Переможців оголошено, але кіно-
критикам і глядачам все ще є про що 
написати та що обговорити. І це пре-
красно. Триватимуть зйомки нових 
стрічок, а ми чекатимемо на наступ-
ний ОМКФ — десятий ювілейний.
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Спеціальну гостю  кінофестивалю 
британську актрису Жаклін Біссет  
було відзначено «Золотим Дюком»  
за внесок у кіномистецтво

Шановні абоненти!
З 01.08.2018 ПрАТ «Датагруп» впроваджує нові тари-

фи (тарифні плани) на послуги з доступу до мережі Інтернет за 
технологією PON для юридичних осіб та фізичних осіб — під-
приємців с. Агрономічне Вінницької області. Детальну інформа-
цію про нові тарифи та умови їх застосування розміщено на сайті  
www.datagroup.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також і за номером те-
лефону контакт-центру 0 800 211 000.

Ґран-прі 9-го Одеського міжнародного кінофестивалю шляхом глядацького голосування отримав фільм «Кришталь» 
(кадр з фільму — праворуч) режисера Дар’ї Жук (на фото ліворуч)
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