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Військові-контрактники 
житимуть у гідних умовах

АКТУАЛЬНО. Міноборони розірве угоди з винними у невиконанні 
договорів і змусить їх відшкодувати збитки

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

В оборонному відомст ві 
вважають, що зрив дея-

кими будівельними компа-
ніями термінів завершен-
ня зведення казарм поліп-
шеного планування для вій-
ськовослужбовців за контр-
актом грає на руку росій-
ському агресору. Про це на 
брифінгу заявив заступ-

ник начальника Головного 
квартирно-експлуатацій-
ного управління Збройних 
сил Олександр Чергінець. 

Міноборони ініціює про-
цедури розірвання всіх угод 
із суб’єктами господарю-
вання, не спроможними ви-
конати взяті зобов’язання 
за проектом будівництва 
184 казарм поліпшено-
го планування для військо-
вослужбовців за контрак-

том, і відшкодування завда-
них збитків. Також за до-
рученням міністра оборони 
ведуть посилений контроль 
за об’єктами будівництва 
ЗСУ, повідомляє УНІАН.

«Залишаємо за собою 
право, надане законом, про 
внесення недобросовіс-
них компаній у відповід-
ні переліки суб’єктів гос-
подарювання, що порушу-
ють умови контрактів, і які 

не зможуть у подальшому 
брати участь у закупівлях 
Міноборони», — наголосив 
посадовець.

Цього року мали завер-
шити будівництво 129 ка-
зарм поліпшеного плану-
вання для контрактників. 
Загалом заплановано по-
будувати 184 об’єк ти за-
гальною кількіс-
тю 23 тисячі ліжко-
місць у 21 області. 

Президент про потребу створення 
відповідного міжвідомчого координаційного органу 
для мирної реінтеграції окупованих територій

ProZorro має чималу 
перспективу 

МЕТА. Розгортання платформи ProZorro стало вдалим анти-
корупційним кроком, запровадженим у секторі державних за-
купівель, а згодом і в напрямі розпорядження державними ак-
тивами. Про це сказав з нагоди дворіччя запуску платформи 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми фактично зруйнували систему змов під час державних 
закупівель. Це сотні мільярдів, які витрачали закрито, ніхто ні-
чого не знав. Іноді створювали механізми, які працювали на від-
кати, стимулювання хабарництва й неефективного використан-
ня ресурсів, — цитує слова глави уряду департамент інформа-
ції та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Через 
два роки ми можемо сказати, що система працює. Вона відкри-
та і публічна. Кожен громадянин, який може працювати в інтер-
неті, може подивитися, що і як закуповують за якими цінами».

Прем’єр-міністр наголосив, що сьогодні ProZorro — це не лише 
закупівлі, а й продаж нестратегічних активів у межах малої прива-
тизації. А згодом на цій платформі запрацюють прозорі аукціони 
оренди землі, закупівлі лісів, а також продажу ліцензій і дозволів 
на користування надрами, передусім в сегменті газовидобутку.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: 

ЦИФРА ДНЯ

37%
становило зростання українського 

експорту до Канади за п’ять місяців 
2018 року. Це підсумок чинності угоди 

про вільну торгівлю

«Не маємо 
зволікати жодної хвилини 

щодо формування 
консолідованої 

претензії України до Росії 
для відшкодування 
завданих збитків».

Історик, експерт із релігійних питань Олександр Палій:

«На фінішній прямій до томоса 
маємо бути мудрі, аки змії»

Наш час передавтокефаль-
ний і благодатний, точніше, 

заповітний, коли все хочеться 
запам’ятати, і бувають дні, ко-
ли все хочеться прожити та пе-
режити знову. Він особливий ще 
й тому, що гуртує дуже різних 
людей. 

Історика та експерта Олек-
сандра Палія авторка знає ду-
же давно. Бувала на презентації 
всіх його видань «Історії Украї-
ни» (веселої та мудрої книжки, 
яка спирається на літописи). В 
якийсь із періодів він як публі-
цист написав статтю, в якій од-
разу можна було впізнати пра-
вославного Київського патріар-
хату — прихильника Єдиної по-
місної церкви…

— Пам’ятаєш, ти у 2015 ро-
ці презентував свою «Історію 
України» в бібліотеці заповід-
ника Києво-Печерської лаври 
й сказав: в Україні вже розпо-
чався демонтаж Московсько-
го патріархату. Минуло три ро-
ки, сьогодні на Володимирській 
гірці — делегація Вселенського, 
і всі обіцяють надання томоса. 
То ти знав про демонтаж?
— Я розумів, що коли є моральна 
дірка, тоді тіло стає лише обкла-
динкою, за ним не стоїть зміст. 
Залишається форма. Я бачив, на-
скільки деформована й деградо-
вана церковна і єрархія та ліде-
ри РПЦ, наскільки вона прогнила 
всередині, що вона суне до сво-
го фіналу. Ткачов, Охлобистін, 

Фролов — це не маргінес, не ви-
няток, це мейнстрим РПЦ. Тож 
як я можу вірити в майбутнє цієї 
церкви? Така церква не може іс-
нувати довго, вона або вироджу-
ється, або розпадається.

— Ми зможемо збудувати щось 
нове, нерадянське, те, що не по-
вторить РПЦ із найгіршими її ри-
сами?
— Я бачу в Київському патріарха-
ті багато мудрих та щиро вірую-
чих людей, і вірю, що нова помісна 
церква стане потужним мораль-
ним авторитетом у суспільстві. 
Вартість остаточної конструкції 
залежить від ціни кожної людини, 
яку вона вкладає у це будівництво. 
Зрештою, те, що Константинополь 

перебирає на себе статус матері-
церкви, дає змогу й нам отримати 
утвердження церкви як серйозно-
го морального авторитету.

Сьогодні церква навіть в умо-
вах розділення є поряд з армією 
та волонтерами однією з трьох 
інституцій, яким суспільство до-
віряє найбільше, тож уявімо, як 
покращиться її статус, якщо во-
на ставатиме сильнішою. Тоді 
її голос у всіх питаннях, не ли-
ше в питанні ідентичності, а й у 
соціальних, ставатиме сильні-
шим. Вона буде сильнішою у пи-
таннях, пов’язаних із щоденним 
життям людей, із лікуванням со-
ціальних хвороб: девіацій, гріхів. 

А для Константинополя це 
можливість абсолютно по-

новому заявити про себе в то-
му світі, який дехто назвав пос-
тхристиянським, де церква 
ослаблена різноманітними лібе-
ралізмами. Я сам ліберал, лібе-
ралізм — це ключ від поняття 
«свобода», але не те, що під ньо-
го заводять зараз. Те, що нам ни-
ні нав’язують, — це не лібера-
лізм ХІХ століття, це просто мо-
ральне розкладення. Якби бать-
кам лібералізму ХІХ століття 
розказали, що таке сьогодні лі-
бералізм, вони, мабуть, у шоку 
були б, тому що лібералізм — це 
економічні, політичні й соціаль-
ні свободи, коли людина сама со-
бі господар тощо, а те, що 
зараз, — це зовсім інакше 
називається. 3
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Будівництво військового містечка в Одеській області для окремого батальйону морської піхоти 
командування Військово-Морських сил ЗСУ
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У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному 
провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розсліду-
вань за № 22018050000000012 від 17 січня 2018 року відносно 
Лезкано Ярослава Леопольдовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Лезкано Ярослава Леопольдо-
вича в підготовче судове засідання на 8 серпня 2018 року о 10 го-
дині 30 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівсько-
го міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному 
провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розсліду-
вань за № 22016150000000026 від 28.04.2016 року відносно Єре-
мєєва Петра Валерійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича 
в судове засідання на 8 серпня 2018 року о 15 годині 00 хвилин, 
яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костян-
тинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Шарія 

Анатолія Анатолійовича, 20.08.1978 року народження, як 

обвинуваченого в судове засідання по кримінальній спра-

ві за обвинуваченням Шарія Анатолія Анатолійовича у вчи-

ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4  

ст. 296 КК України, яке призначено на 13 год. 00 хв. 15 серп-

ня 2018 року.

Суддя О. В. Мєлєшак

Втрачені суднові 

реєстраційні документи 

на судно «Москва», 

№ --, з бортовим 

реєстраційним номером 

ua 5928 KV, судновласник 

Бородич А. С., 

вважати недійсними.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріупо-
ля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металур-
гів, 31) знаходиться кримінальне провадження за обвинува-
ченням Дриженка Артема Юрійовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ст. 258-3 ч. 1, ст. 263 ч. 1 
КК України, який викликається для участі в розгляді кримі-
нального провадження, що відбудеться 9 серпня 2018 року 
о 09.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

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

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігорович викликається на 8 
серпня 2018 року о 09.00 годині до Орджонікідзевського ра-
йонного суду міста Маріуполя Донецької області для участі в 
розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріаль-

ного округу Ширяєва Олена Володимирівна повідомляє про 

відкриття спадщини до майна померлої 3 березня 2018 року 

Отовчиць Ельміри. Спадкоємці, які бажають прийняти спад-

щину, можуть у строк до 3 вересня 2018 року звернутись до 

нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Робоче міс-

це нотаріуса зареєстровано за адресою: 10014, м. Житомир, 

майдан Соборний, 2/2, кв. №89. Тел. 0982011608.

Втрачений СБ № 022380 
від 15.04.2008р., на човен 
«Романтіка2»,ід. № 7449 

з двигуном «Вєтєрок 8М», 
ід. № 4034, реєстр. 

№ ХМЕ-0128-К, 
що належить Юрчуку 
Михайлу Івановичу, 
вважати недійсним.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріупо-
ля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 
31) знаходиться кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Михайлова Сергія Валерійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК Укра-
їни, який викликається для участі в підготовчому судовому 
засіданні, яке відбудеться 13 серпня 2018 року о 09.30 годи-
ні в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Мета-
лургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримінальне про-
вадження 1-кп/229/220/2018 за обвинуваченням Стратей-
чук Людмили Зіновіївни, 11.04.1962 р.н., за ознаками кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачена у справі: Стратейчук Л.З. (останнє ві-
доме суду місце проживання: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 
167, кв. 13) викликається на 10 серпня 2018 року об 11.45 
год. до суду, зал судових засідань № 2, для участі в підготов-
чому судовому засіданні.

Суддя В. О. Лебеженко

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізької 
області від 13.06.2018 року по кримінальному проваджен-
ню за обвинуваченням Охременка Артема Олексійовича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3 КК України, призначене підготовче судове засідання.

До суду як обвинувачений викликається Охременко Артем 
Олексійович. Судове засідання відбудеться 13.08.2018 року 
о 09.30 год. у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64.

Суддя Богомолова Л. B.

Втрачені суднові 

реєстраційні документи 

на судно «Крим», 

№ 6680501 з бортовим 

реєстраційним номером 

ДАП-8106-К, судновласник 

Макєєв В. М., 

вважати недійсними.

Відповідно до ухвали Білоцерківського міськрайонно-
го суду Київської області від 5 липня 2018 року по спра-
ві № 357/1103/18, суддя Ярмола О. Я., викликається дер-
жатель втраченого простого векселя Серії АА 1685398 від 
27.02.2013 року номінальною вартістю 2 086 446,00 грн, 
строк платежу 27.02.2018 року, векселедавцем якого є 
ТзОВ «Агрокомплект» (ЄДРПОУ 30496726, місцезнахо-
дження: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквир-
ське шосе, буд. 194, кімната 301), першим векселедержа-
телем є ТзОВ «Агроком» (ЄДРПОУ 30615677, місцезнахо-
дження: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквир-
ське шосе, буд. 192 «В»), другим векселедержателем є 
ТзОВ «Віртуал» (код ЄДРПОУ 31321890, місцезнаходжен-
ня: 40030, Сумська обл., місто Суми, вул. Пролетарська, 
буд. 71).

Держателя векселя просимо повідомити Білоцерків-
ський міськрайонний суд Київської області (09113, Київ-
ська область, м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7, суддя  
О. Я. Ярмола) у тримісячний строк з дня публікації про ви-
клик про свої права на вексель.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне 

провадження № 426/8736/2016-к стосовно Сурженка Михайла Вікторовича, 29.08.1964 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК 
України. Обвинувачений Сурженко Михайло Вікторович зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, кв-л 50-річчя Жовтня, б. 26, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської облас-
ті викликає Сурженка Михайла Вікторовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в 
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 14 серпня 2018 року о 10.30 годині 
в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне 

провадження № 426/4979/2016-к стосовно Ткаченко Валентини Григорівни, 13.12.1949 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 258-3 
КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Ткаченко Валентина Григорівна зареєстрована за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Сільгоспінституту, буд. 27, кв. 118.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області 
викликає Ткаченко Валентину Григорівну в підготовче судове засідання, яке розглядається в по-
рядку спеціального судового провадження та відбудеться 18 серпня 2018 року на 12.30 годину 
в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне 

провадження № 426/8739/2017 стосовно Петрозаводського Іллі Юрійовича, 02.08.1985 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 260 ч. 2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 
ч. 2 ст. 437 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, 
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Петрозаводський Ілля Юрійович зареє-
стрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Гагаріна, 14б/46.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області 
викликає Петрозаводського Іллю Юрійовича в судове засідання, яке відбудеться 13 серпня 2018 
року на 12.30 годину в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне 

провадження № 426/8742/2016-к стосовно Божича Дмитра Вікторовича, 05.02.1980 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110  
ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Божич Дмитро Вікторович зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Молодіжний, б. 18, кв. 314.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської облас-
ті викликає Божича Дмитра Вікторовича в підготовче судове засідання, яке розглядається в по-
рядку спеціального судового провадження та відбудеться 13 серпня 2018 року на 11.30 годину 
в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50- річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримі-

нальне провадження № 426/8734/2016-к стосовно Мануйлова Євгена Володимирови-
ча, 05.01.1967 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Мануйлов Євген Володимирович зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, 1-й мікрорайон, б. 4, кв. 1.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Мануйлова Євгена Володимировича у підготовче судове засідання, яке 
розглядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 16 серп-
ня 2018 року на 14.30 годину в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-

мінальне провадження № 426/8735/2016-к стосовно Малахової Світлани Анатоліївни, 
27.08.1964 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 
ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Ма-
лахова Світлана Анатоліївна зареєстрована за адресою: Луганська область. м. Луганськ, 
вул. Ширшова, б. 13а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Малахову Світлану Анатоліївну в підготовче судове засідання, яке 
розглядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 13 серп-
ня 2018 року на 10.30 годину в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-

мінальне провадження № 433/1164/2017 стосовно Басова Олександра Васильови-
ча, 16.10.1971 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в 
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Басов Олександр Васи-
льович зареєстрований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 19А, кв. 196.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Басова Олександра Васильовича, 16.10.1971 року народження, у су-
дове засідання, яке відбудеться 14 серпня 2018 року на 11.30 годину в залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

ПОВІСТКА  
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судово-
го провадження викликає як обвинуваченого Цибенка Романа Євгено-
вича, 24.04.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: Луган-
ська область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримі-
нального провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/23/18, на підставі об-
винувального акта відносно Цибенка Р. Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185,  
ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до судового засі-
дання, яке відбудеться 20 серпня 2018 року о 14 год. 00 хв. у приміщен-
ні Рубіжанського 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 об-
винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-

ті знаходиться кримінальне провадження № 426/1600/2017 стосов-
но Фаліної Тетяни Андріївни, 11.03.1967 року народження, обвинува-
ченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, 
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Фаліна Тетяна 
Андріївна зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
проїзд Станіславського, 127а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Фаліну Тетяну Андріївну в су-
дове засідання, яке відбудеться 15 серпня 2018 року об 11.00 годині 
в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

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

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) 
перебуває кримінальне провадження №12014120000000196 (номер провадження 1-кп/329/17, спра-
ва №569/1031/17) про обвинувачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Євген Іванович викликає обвину-
ваченого Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., громадянина України, уродженця с. Кисоричі Ро-
китнівського району Рівненської області, без визначеного місця реєстрації та проживання, остання 
реєстрація за адресою: Рівненська область, Рокитнівський район, вул. Радянська, 18-А, у судові за-
сідання, які визначені судом та призначені до судового розгляду на такі дати: 17 вересня 2018 року 
о 10 год. 00 хв., 19 вересня 2018 року о 10 год. 00 хв., 27 вересня 2018 року о 10 год. 00 хв. та від-
будуться в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судового засі-
дання №21.

Якщо обвинувачений не прибуде за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд та-
кож має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на ньо-
го грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11, 12 КПК України та здійснити спеці-
альне судове розслідування.

Суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О. А. (за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 11) викликає Бурун 
Євгенію Павлівну для участі в підготовчому судовому засіданні з розгляду провадження за обвинуваченням Бурун Євгенії Павлівни, 
21.01.1980 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Підготовче судове засідання зазначеного провадження призначено на 09.08.2018 року о 17 годині 00 хвилин.
Явка в судове засідання обов’язкова. В разі неявки або неповідомлення про причини свого неприбуття відповідно до ст. 139 КПК 

України, на вас може бути накладено грошове стягнення у розмірі: від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. Окрім цього мо-
же бути застосований привід.

За злісне ухилення від суду особа несе відповідальність встановлену законом.
Відповідно до ст. 138 КПК України поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-

часово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи їхніх близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
При собі необхідно мати паспорт!

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: F11GL31224
Короткий опис активів (май-
на) 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: 23.08.2018, 20.09.2018, 18.10.2018
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/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
38874-asset-sell-id-176595

Сихівський районний суд м. Львова пові-
домляє обвинувачену у кримінальному про-
вадженні Бутковську Галину Георгіївну, 25 
червня 1956 року народження, зареєстрова-
ну за адресою: Львівська область, м. Мико-
лаїв, вул. Зелена, 81-б, що судове засідан-
ня з розгляду обвинувального акта у кримі-
нальному провадженні, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за  
№ 32012150000000019 від 24.11.2012 року, 
про обвинувачення Бутковської Галини Ге-
оргіївни у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212, 
ч. 2 ст. 366 КК України, відбудеться 06 серпня 
2018 року о 09 год. 30 хв. в залі судових засі-
дань Сихівського районного суду м. Львова.

Суддя Теслюк Д. Ю.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +14  +19 +24  +29
Житомирська +14  +19 +24  +29
Чернігівська +13  +18 +24  +29
Сумська +13  +18 +24  +29
Закарпатська +13  +18 +27  +32
Рівненська +13  +18 +24  +29
Львівська +12  +17 +23  +28
Івано-Франківська +11  +16 +23  +28
Волинська +13  +18 +23  +28
Хмельницька +13  +18 +24  +29
Чернівецька +11  +16 +23  +28
Тернопільська +13  +18 +24  +29
Вінницька +13  +18 +24  +29

Oбласть Нiч День

Черкаська +14  +19 +24  +29
Кіровоградська +14  +19 +25  +30
Полтавська +14  +19 +24  +29
Дніпропетровська +15  +20 +25  +30
Одеська +17  +22 +28  +33
Миколаївська +16  +21 +28  +33
Херсонська +17  +22 +28  +33
Запорізька +16  +21 +28  +33
Харківська +15  +20 +24  +29
Донецька +15  +20 +25  +30
Луганська +15  +20 +25  +30
Крим +17  +22 +28  +33
Київ +16  +18 +26  +28

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ

18.07.2018 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області у від-
сутності обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціального судового про-
вадження засуджено Гережуна Олександра Вікторовича, 07.01.1996 року на-
родження, зареєстрованим місцем проживання за адресою: Волинська об-
ласть, м. Луцьк, вул. Привокзальна, буд. 1За, кв.96 за ч.2 ст.109, ч.З ст.109, 
ч.1 ст. 110, ч.2 ст.110, ч.1 ст.295, ч.1 ст.436 КК України та на підставі ч.1 
ст.70 КК України призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі 
без конфіскації майна. Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційно-
го суду Волинської області протягом 30 днів з моменту оголошення вироку.

Суддя В.О. Ковальчук
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температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

В провадженні Галицького районного суду міста Львова (колегія суд-
дів у складі головуючого судді Волоско І. Р. , суддів Стрельбицького В. В. , 
Радченка В .  Є.) знаходиться кримінальне провадження про обвинувачен-
ня Золотарьова Артема Ігоровича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч . 1 ст.258-3 КК України.

Повідомляємо , що розгляд справи призначено на:
- 14 серпня 2018 року о 12 годині 15 хвилин.
- 05 жовтня 2018 року о 10 годині 00 хвилин.
- 22 жовтня 2018 року об 11 годині 00 хвилин.
- 24 жовтня 2018 року об 11 годині 00 хвилин.
- 25 жовтня 2018 року о 16 годині 00 хвилин.
Попереджаємо Золотарьова Артема Ігоровича, 09.09.1993 року на-

родження, зареєстрований та проживає за адресою: Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Об’їзна, 22, що у випадку Вашої неявки в судові за-
сідання на вищевказані дату і час, справу буде розглянуто у Вашій відсут-
ності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого 
Гриба Андрія Григоровича, 19.06.1975 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: вул. Блюхера, 40, кв. 151, м. Ялта, АР Крим), 
за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся о 15 годині 00 хвилин 21 серпня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіїв-
ського районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. 
Полковника Потєхіна, 14-А, каб. 27 (головуючий суддя Бойко О.В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікуван-
ня даного оголошення, обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з його змістом.

Повістка про виклик в порядку спеціального судового nровадження
У відповідності до вимог ст.ст. 297-1, 323 КПК України Мукачівський 

міськрайонний суд Закарпатської області викликає у судове засідан-
ня, яке проводиться у вигляді спеціального судового провадження, 
обвинуваченого Гецка Петра Івановича, 01.01.1965 року народження, 
останнє відоме місце проживання с.Кушниця, вул. Гірська, 55, Іршав-
ський район Закарпатської області,  за ч .1 ст. 109 (в редакції Закону 
№ 767-VII від 23.02.2014), ч.2 ст. 110 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 
05.04.2001), ч.2 ст. 110 (в редакції Закону № 1183-VII від 08.04.2014), 
ч.1 ст. 111 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України.

Судове засідання відбудеться о 14 год. 00 хв. 21 вересня 2018 року 
в приміщенні Мукачівського міськрайонного суду за адресою: Закар-
патська область, м. Мукачево, вул.Л.Толстого, 13 «А»/25.

Суддя І.І. Котубей 
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Колір, який дарує радість
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. У Черкасько-
му художньому музеї відкри-
лася персональна виставка 
молодої черкаської художни-
ці Христини Шинкарчук «Це 
мій колір». Вона представи-
ла на розсуд шанувальників 
33 роботи. 

Христина закінчила чер-
каський художньо-технічний 
коледж за фахом майстра 
декоративно-прикладного 
мистецтва. Уже 11 років про-
фесійно займається писан-
карством. І саме завдяки не-
абияким успіхам у народно-
прикладному мистецтві мо-
лода майстриня стала відо-
мою у середовищі титулова-
них колег. Виставка «Це мій 
колір» свідчить про те, що 
вона не зупиняється у твор-
чих пошуках і прагне розви-
ватися.

Картини, об’єднані в добір-
ку «Це мій колір», писала про-
тягом трьох років. Це підсу-
мок цікавого творчого експе-
рименту, адже художниці до-

велося відійти від мініатюрної 
сферичної поверхні яйця і за-
стосовувати у творчості вже 
інші, більші площини.

Ескізів вона не робить. Її 
надихає творення. Саме воно 
вводить її у світ кольору, який 
вона відчуває, ніби десь гли-

боко в серці відбувається вул-
канічна робота, де її емоції, 
враження й думки переплав-
ляються у барви, відтінки, то-
ни. Вони живі, рухливі, ни-
ми намагається передати на 
полотні емоції. Про справжні 
властивості кольору вона ді-
зналася, коли почала займа-
тися йогою. 

— Коли малюю, то завжди 
на рівні підсвідомості відчу-
ваю вібрацію. Завжди добре 
знаю, чому обрала саме такий 
колір, а не інший. Знаю, яким 
він має бути в тій чи іншій кар-
тині. Є кольори, які мені зо-
всім не притаманні. Дуже лю-
блю жовтий та жовтогарячий, 
а коли починаю писати фіоле-
товим або помаранчевим, від-
чуваю, що це не моє, — роз-
повідає Христина. — Але го-
ловне правило, якого завжди 
дотримуюся, — добиватися 
лише позитиву, радості. Коли 
несу позитивну енергію лю-
дям, то сподіваюся, що роблю 
Всесвіт кращим. Колір для ме-
не — як казковий клубочок, 
що рухається стежинкою жит-
тя, а я просто йду за ним.

У Христини сонячний настрій

Контррозвідника вшанували посмертно
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ПАМ’ЯТЬ. Депутати Маріу-
польської міської ради ухва-
лили рішення про присвоєння 
посмертно звання «Почесний 
громадянин Маріуполя» пол-
ковникові СБУ Олександрові 
Хараберюшу. Серед багатьох 
претендентів він став єдиним, 
кого цього року саме так вша-
нували маріупольці. 

Мужній офіцер запа м’я-
тав ся землякам насамперед 
успішною боротьбою з озбро-
єними бандитами, які навес-
ні 2014 року тероризували 
місто: він брав участь у ре-
зонансних затриманнях теро-
ристичних банд «Мангуста» і 
«Чечена». Працюючи в контр-
розвідці, Олександр Харабе-
рюш був грозою зрадників-
перевертнів серед вітчизня-
них правоохоронців та росій-

ських диверсантів, адже під 
його керівництвом викрито 
й затримано понад 120 аген-
тів і терористів. Отож не ви-
падково після знешкодження 
цих ворогів у «ДНР» свого ча-
су заочно винесли смертний 
вирок Олександрові Харабе-
рюшу.

Загинув офіцер 31 берез-
ня 2017 року внаслідок по-
тужного вибуху його автомо-
біля, що кваліфіковано як те-

рористичний акт у відповідь 
на професійну діяльність за-
гиблого. Невдовзі вдалося 
встановити, що вибухівку в 
автомобіль непомітно закла-
ла жінка, а восени того са-
мого року правоохоронці за-
тримали в Одесі підозрюва-
ну у скоєному. За свою ро-
боту вона отримала 15 ти-
сяч доларів і з біометричним 
паспортом мала намір втек-
ти з України. 

Бажання здійснюються завдяки сажотрусам 
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЯ. У Мукачеві на 
Закарпатті вкотре пройшов 
парад представників рідкіс-
ної нині професії — сажо-
трусів. Його запровадили 
на знак вдячності людям, які 
чистять комини. Їм у місті на-
віть встановлено пам’ятник. 
Кожен турист зазвичай ро-
бить фото на згадку поряд із 
ним. Але цього дня гості міс-
та фотографувалися не зі 
скульптурою, а з живим са-
жотрусом Берталоном Тов-
том, якого тут з повагою на-
зивають Берті-бачі.

Для участі в параді сажо-
трусів до міста над Латори-
цею приїхали колеги з Бу-
дапешта, Таллінна та Льво-
ва. Учасники дійства в ро-
бочих костюмах та з тради-
ційними знаряддями про-
йшлися вулицями міста, а 
також влаштували майстер-
клас, на якому охочі дізна-
лися про історію виникнення 
професії сажотрусів та осо-
бливості їхнього ремесла. 
Кожен зміг потерти ґудзика 
на пам’ятнику сажотрусу на 
удачу, а також загадати ба-

жання, ставши поміж двома 
сажотрусами. Учасники па-
раду символічно інспектува-
ли комини, які чистили на-

вчені глядачі, і фотографу-
валися з ними. Надвечір під 
час заїзд у велосипедистів 
Мукачева визначили найкра-

щий костюм. А фінішувало 
свято в парку П еремоги, де 
пройшли конкурси і м узична 
й циркова програми.

Разом з гостями із Будапешта і Таллінна закарпатські сажотруси в робочих костюмах  
та з традиційними знаряддями праці пройшлися вулицями Мукачева


