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Без хліба  
не залишимось 

УРОЖАЙ-2018. Погодні умови видалися важкими для аграріїв, 
кількість і якість зерна цього року гірші, ніж попереднього, 
але це не привід сіяти паніку 

Президент про підготовку нової резолюції щодо Криму 
на наступну сесію Генасамблеї ООН

Держава вдосконалює 
інструменти підтримки 

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК. Роботу з імплементації Плану захо-
дів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підпри-
ємництва в Україні до 2020 року розпочало Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі з обласними державними адмі-
ністраціями. Планують, що Мінекономрозвитку спільно з ОДА 
створять регіональну мережу центрів підтримки підприємни-
цтва. Про це було домовлено під час дискусії між представни-
ками відомства й облдержадміністрацій.

«Важливо починати перетворювати підсумки роботи з про-
ектами міжнародної технічної допомоги на сталі інструменти 
державної політики. Адже досі багато проектів у галузі розви-
тку підприємництва фінансують за кошти міжнародних доно-
рів. Вкрай важливо налагодити зворотний зв’язок із регіонами 
щодо потреб малих підприємців, що буде запорукою напрацю-
вання дієвих рішень у цьому напрямі», — зазначив перший за-
ступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Не-
фьодов на зустрічі з представниками ОДА.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

30,7 млн тонн 
намолочено зерна нового врожаю. 

Ранні зернові й зернобобові культури 
зібрано з площі 8,9 млн га  

(91% прогнозу)

«Ми робимо все, щоб 
наблизити той час, 

коли корінний народ 
— кримські татари — 

надалі сповідуватиме 
унікальні традиції своїх 

предків у вільному 
українському Криму».

ProZorro не допустить 
маніпуляцій із цінами на ліки

ПІД КОНТРОЛЕМ. Відте-
пер перелік препаратів з Дер-
жавного реєстру лікарських 
засобів Міністерства охоро-
ни здоров’я потраплятиме 
до ProZorro автоматично. Це 
дасть змогу замовникові, ого-
лошуючи тендер, обирати на-
зву ліків з актуального спис-
ку, а не вводити дані вручну. 
Жорстка прив’язка до офіцій-
ного переліку зменшить мані-
пуляції або випадкові помил-
ки в описі предмета закупів-
лі й спростить постачальни-
кам процедуру пошуку тенде-
рів. Цей крок допоможе краще 
контролювати закупівлі ліків, 
порівнювати вартість конкрет-
них препаратів у різних містах 
і регіонах, виявляти тих, хто 
завищує ціни.

До автоматичної синхро-
нізації даних з МОЗ фахівці 

ProZorro вже раніше інтегрува-
ли в систему відомості з Держ-
реєстру лікарських засобів. 
Однак дані було завантажено 
одноразово, їх не оновлювали. 
Тому змога обрати відповід-
ні класифікації предмета заку-
півлі (діюча речовина та спектр 
її дії) із списку, що випадає, бу-
ла не в усіх тендерах. Через це 
деякі замовники могли маніпу-
лювати з описом предмета за-
купівлі, що ускладнювало по-
шук тендерів і зменшувало 
конкуренцію на торгах.

Відтепер діючу речовину та 
спектр її дії замовники змо-
жуть обирати зі списку у всіх 
закупівлях ліків. Це стандар-
тизує опис предмета закупівлі 
й перешкоджатиме корупцій-
ним діям. 

За законодавством про пу-
блічні закупівлі, нагадує прес-

служба Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі, за-
мовник має вказувати в опи-
сі предмета закупівлі діючу ре-
човину та спектр її дії згідно з 
анатомо-терапевтично-хіміч-
ною класифікацією.

Міжнародна непатентова-
на назва — назва лікарського 
засобу, прийнята Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я. 
Вона вказує на діючу речови-
ну, яка лежить в основі лікар-
ського засобу.

Анатомо-терапевтично-хі-
мічну класифікацію широко ви-
користовує ВООЗ для одер-
жання статистичних даних про 
споживання ліків на міжнарод-
ному рівні, вивчення ринку лі-
карських препаратів для по-
треб фармацевтичної промис-
ловості, класифікації побічних 
реакцій тощо.

Армія сильна зброєю і духом
ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. 

Запуск нової виробничої 
дільниці з виготовлення ар-
тилерійських боєприпасів 
великих калібрів для арти-
лерійської установки «Гі-
ацинт» у ДАХК «Артем» 
дасть старт вкрай важливо-
му для нашої держави се-
рійному виробництву бо-
єприпасів. Про це заявив 
Президент  Петро Поро-
шенко під час відкриття ви-
робничої лінії з виготовлен-
ня таких снарядів на заводі 
«Артем».

«За моїм дорученням Ра-
да національної безпеки і 
оборони  розробила цільо-
ву програму, щоб запусти-
ти нове виробництво укра-
їнських артилерійських бо-
єприпасів», — цитує Укрін-
форм слова Президента.

Нині багато країн поста-
чають в Україну унікальне 

обладнання, на якому пра-
цюють підприємства обо-
ронної промисловості, а ві-
домі українські виші готу-
ють для них найкращі ка-
дри. «Ми не лише віднови-
ли виготовлення боєприпа-
сів для ЗСУ, а й зробили їх 
точнішими, ефективніши-
ми, збільшивши потужність 
і ефективність української 
армії. Уже найближчим ча-
сом ми готові поставити ви-
робництво найдефіцитніших 
боєприпасів на серійний по-
тік», — підкреслив глава 
держави.

Президент повідомив, що 
«Слава Україні! Героям сла-
ва!» стануть офіційним ві-
танням вітчизняних Зброй-
них сил. «Ми порадилися з 
міністром оборони, на Ра-
ді національної безпеки і 
оборони, з урядом, і я ухва-
лив рішення, що з 24 серпня 

2018 року ці слова вперше 
пролунають як частина офі-
ційної церемонії військово-
го параду на честь Дня Не-
залежності України», — ска-
зав Петро Порошенко. Він 
додав, що питання ретель-
но обговорювали з військо-
вослужбовцями, ветерана-
ми АТО, трудовими колекти-
вами, і лише після цього бу-
ло ухвалено рішення, пові-
домляє департамент прес-
служби АП.

Офіційно в документах но-
ве військове вітання буде за-
кріплене після початку чер-
гової сесії та відповідного рі-
шення парламенту, оскіль-
ки потребує внесення змін 
зокрема до статутів усіх ро-
дів військ Збройних сил. Але 
після завершення належних 
процедур ці слова стануть 
офіційним військовим вітан-
ням Збройних сил України.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Романченко Сергій Григорович, 21.07.1973 р.н., зареє-
стрований за адресою: Донецька область, Волноваський район, с. Новоан-
дріївка, вул. Радянська, буд. 31, на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитись до Управління Служби безпеки України в Жито-
мирській області (м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7), до слідчого 
слідчого відділу Черемісова Д.В., р.т. (0412)405-268, для участі у слідчих та 
процесуальних діях у кримінальному провадженні № 22017060000000032 
як п ідозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 
ст. 260 КК України, о 12 год. 00 хв. 14.08.2018, (для отримання письмового 
повідомлення про підозру, допиту, впізнання тощо). Нагадуємо про обов’я-
зок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини 
та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Ростока Любомир Станіславович, 02.06.1995 р. н., заре-
єстрований за адресою: вул. Красногірська, буд. 15, м. Слов’янськ Доне-
цької області, на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись до Управління Служби безпеки України в Житомирській області 
(м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7), до старшого слідчого в ОВС 
слідчого відділу Федоренка С.В., р.т. (0412)405-268, для участі у слідчих та 
процесуальних діях у кримінальному провадженні № 22018060000000004 
як підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 
ст. 260 КК України, о 12 год. 00 хв. 14.08.2018, (для отримання письмового 
повідомлення про підозру, допиту, впізнання тощо). Нагадуємо про обов’я-
зок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини 
та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Толкачов Андрій Олександрович, 14.08.1997 р.н., зареє-
стрований за адресою: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Трифонова, 26, 
кв. 5, на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
до Управління Служби безпеки України в Житомирській області (м. Жито-
мир, вул. Фещенка-Чопівського, 7), до старшого слідчого слідчого відділу 
Петрука М.В., р.т. (0412)405-279, для участі у слідчих та процесуальних ді-
ях у кримінальному провадженні № 22017060000000059 як підозрюваному 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК України, 
о 10  год. 00 хв. 14.08.2018 (для отримання письмового повідомлення про 
підозру, допиту, впізнання тощо). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь по-
відомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки непри-
буття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

Повістка про виклик підозрюваного при здій-
сненні судового засідання в порядку спеціально-
го судового провадження. Обвинувачений Єлісєєв 
Сергій Станіславович, який народився 24 жовтня 
1961 року, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. 
Севастополь, проспект Античний, 6, кв. 5, прожи-
ває за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Та-
раса Шевченка, 17, кв. 15, відповідно до вимог 
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання, яке відбудеться 06.09.2018 року об 
11 годині 30  хвилин у залі судових засідань №131 
Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В.В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здій-
сненні судового засідання в порядку спеціального 
судового провадження. Обвинувачений Гудко Во-
лодимир Ігорович, 03.01.1991 року народження, за-
реєстрований за адресою: Одеська обл., м. Чорно-
морськ, вул. Перемоги, 91, кв. 202, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання, яке відбудеться 30.08.2018 року 
о 14 годині 00 хвилин у залі судових засідань №231 
Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В.М.

Повістка про виклик підозрюваного при здій-
сненні судового засідання в порядку спеціально-
го судового провадження. Обвинувачений Шакуро 
Дмитро Олександрович, який народився 21 квітня 
1973 року, зареєстрований за адресою: АР Крим, 
м. Севастополь, вул. Соловйова, 1, проживає за 
адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Колобова, 
15, кв. 247, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання, яке 
відбудеться 05.09.2018 року об 11 годині 30 хвилин 
у залі судових засідань №131 Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Суддя Іванов В.В.

Повістка про виклик підозрюваного при здійснен-
ні судового засідання в порядку спеціального судо-
вого провадження обвинуваченого Воскобойнікова 
Олександра Яковича, 08.06.1978 р.н., зареєстрова-
ний та проживає за адресою: м. Одеса, вул. Базар-
на, 114, кв. 5, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України вам необхідно з’явитися 03.09.2018 
року о 10 год. 30 хв. у зал судових засідань №233 
Приморського районного суду за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засі-
данні. Наслідки неприбуття обвинуваченого перед-
бачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя С.М. Кічмаренко

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» оголошує про початок 
проведення відкритого обговорення Проекту інвестиційної програми 
на 2019 рік. Для цих цілей 10.08.2018 на сайті підприємства опублі-
ковано Проект інвестиційної програми на 2018. Ознайомитися з Про-
ектом ІП 2019 можна на сайті meregi.com в розділі «Діяльність/Інвес-
тиції».

Відкрите обговорення Проекту інвестиційної програми на 2019 про-
водиться шляхом подачі пропозицій, побажань, зауважень на елек-
тронну адресу otueu@ukr.net. Термін подачі пропозицій до 12-00 
10.09.2017.

Контактні особи:  Сидоров Олексій Євгенович (044) 206-62-87; 
Ходос Олександр Петрович (044) 206-62-70.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідачку 
Студенникову Евеліну Юріївну, 17 квітня 1969 року народження, останнє 
відоме місце реєстрації за адресою: вул. Східна, буд. №83, кв. №4, м. Бол-
град, Одеська область, що 28.08.2018 року о 15.00 годині в залі судового 
засідання № 4 Болградського районного суду Одеської області за адресою: 
Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове за-
сідання по цивільній справі № 497/675/18 за позовом Болградської міської 
ради Одеської області до Студенникової Евеліни Юріївни про визнання осо-
би такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Студенниковій Евелі-
ні Юріївні подати пояснення, заперечення та усі наявні в неї докази по спра-
ві особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Студенникової Е.Ю., справа може бу-
ти розглянута за відсутністю відповідачки та її представника за наявними 
в ній доказами.

Суддя С.В. Кодінцева

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Німету-
лаєва Сейтумера, 10.06.1952 року народження (останнє відоме місце про-
живання: 75560, вул. Петровського, 162, смт Новоолексіївка, Геніченський 
р-н, Херсонська обл.) у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 110 КК України в судове засідання, яке відбудеться 15 серп-
ня 2018 року о 14 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на користування надра-
ми, відповідно до підпункту 3 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (далі — Порядок)

№  
п/п

Об’єкт надрокористування Початкова ціна 
продажу дозволу,

тис. грн.
Назва об’єкта 
користування

Вид корисної 
копалини

Вид користування 
надрами

Місце  
розташування

1 2 3 4 5 6
1 ділянка 

Головчинецька-1
геологічне 
вивчення пісок Хмельницька обл., 

Летичівський р-н 10,106

Заява разом із зазначеними у додатку 1 до Порядку документами щодо отримання спеціальних дозволів на 
користування надрами зазначених ділянок надр приймається від претендентів Державною службою геології та 
надр України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок 10 вересня 2018 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, Антона Цедіка, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Антюфєєва Володимира Юрійовича, 19.02.1951 р.н., який обвинувачу-
ється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України, для розгляду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання дер-
жавного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додер-
жанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури 
України Солошенка Ю.І. про здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню №42017000000001126 
від 11.04.2017 року в судове засідання, яке відбудеться о 12.30 годині 31 серпня 2018 року в приміщенні Оболонського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача, передбачені статтею 139 КПК Укра-
їни, а також наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК 
України, потерпілого – статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК 
України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О.В. Жежера

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: F91GL31533
Короткий опис активів (майна) в 
лоті

Право вимоги за кредитним договором  
№ 77.2/ІЗ-430.07.1 від 27.12.2007

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

21.09.2018

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/160-
at-rodovid-bank/38978-asset-sell-id-176996

Державне агентство резерву України  

оголошує аукціон з реалізації  

феромарганцю доменного.

Аукціон відбудеться 4 вересня 2018 р. 

о 15.00 год.

Контактні телефони осіб, відповідаль-

них за проведення аукціону: Горошко І.Я. 

(235-17-42), Топко Т.В. (234-15-66).

Детальна інформація про умови про-

ведення аукціону розміщена на офіцій-

ному веб-сайті Держрезерву України —  

www.gosrezerv.gov.ua.

Державне агентство резерву України  
оголошує аукціон з повторної  

реалізації бокситів, чаю чорного  
байхового листового.

Аукціон відбудеться 23 серпня 2018 р. 
о 15.00 год.

Контактні телефони осіб, відповідаль-
них за проведення аукціону: Горошко І.Я. 
(235-17-42), Холодило О.В. (235-60-87), 
Топко Т.В. (234-15-66).

Детальна інформація про умови про-
ведення аукціону розміщена на офіцій-
ному веб-сайті Держрезерву України — 
www.gosrezerv.gov.ua.

Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку, серія 

ЯЕ№ 811902, виданий 07.02.2008р. Управлінням земельних ресурсів у Бро-

варському р-ні Київської обл. на ім’я Нетрусова Юрія Анатолійовича за зе-

мельну ділянку площею 0,2693 га за адресою: Рожівська сільська рада, Бро-

варський р-н, Київська обл., кадастровий номер: 3221287000:04:009:0032, 

вважати недійсним. Спадкоємець – Нетрусов А.Ю.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
о 08 годині 30 хвилин 29 серпня 2018 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31-А, каб. № 601, обвинуваченого Пальчука Валерія Васильовича, 27 квітня 1958 року народження, у 
рамках кримінального провадження № 42016010000000283, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань 16 грудня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Є.О. Мартинов

У зв’язку з викраденням

вважати недійсними: 

паспорт громадянина України, СН 

760483 та посвідчення водія на ім’я 

Голуб Вікторії Віталіївни.

До уваги
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПЛЕЙС» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 38903706).

За результатами розгляду справи № 143-26.13/24-18 про вчинення Товариством з 
обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПЛЕЙС» (вул. Сі-
чових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, ідентифікаційний код юридичної особи 
38903706) порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про за-
хист економічної конкуренції» у вигляді подання інформації в неповному обсязі Анти-
монопольному комітету України на вимогу Голови Антимонопольного комітету Укра-
їни від 15.12.2015 №20-29/01-12480 у встановлений ним строк, Тимчасовою адміні-
стративною колегією Антимонопольного комітету України прийнято рішення від 20 
червня 2018 року № 17-р/тк.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті Антимоно-
польного комітету України (http://www.amc.gov.ua) у розділі «Головна – Рішення та 
розпорядження – Рішення Тимчасової адміністративної колегії – 2018 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Зако-
ну України «Про захист економічної конкуренції».

У провадженні Шевченківського район-
ного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження № 1-кп/761/463/2018 Фи-
липпова С.А. та Ісаєва С.В. за ч. 2 ст. 258-
3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Киє-
ва повідомляє, що підготовче судове засі-
дання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 30.08.2018р. о 
09.30 год. у приміщенні Шевченківсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 
каб. 610.

У разі неявки обвинувачених до суду, 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нувачених у порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя В.В. Бугіль

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного 

суду Луганської області —– судді Половин-
ки В.О. знаходиться спеціальне кримінальне 
провадження № 426/23062/17 стосовно Со-
лопа В’ячеслава Валерійовича, 25.03.1970 
року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України. Обвинувачений Солоп В.В., 
зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Красний Луч, вул. Переверзєва, 
40/8, фактично мешкає: м. Луганськ, вул. 
Совєтська, 74/4.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК 
України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Солопа В’ячеслава 
Валерійовича в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 21 серпня 2018 року об 11.00 
год. у залі Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів 
у складі: головуючого судді Половинки В.О., 

суддів Осіпенко Л.М.., Скрипник С.М.

Шевченківський районний суд м. Киє-
ва викликає в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться об 11 годині 00 хви-
лин 31 серпня 2018 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 31-А, каб. № 601, обвинуваче-
ного Долгополова Андрія Миколайо-
вича, 15 лютого 1959 року народжен-
ня, у рамках кримінального проваджен-
ня № 42015010000000023, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 
3 березня 2015 року за ознаками вчинен-
ня кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Є.О. Мартинов
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +25  +30
Житомирська +12  +17 +25  +30
Чернігівська +10  +15 +25  +30
Сумська +10  +15 +25  +30
Закарпатська +16  +21 +28  +33
Рівненська +12  +17 +23  +28
Львівська +12  +17 +22  +27
Івано-Франківська +12  +17 +23  +28
Волинська +12  +17 +23  +28
Хмельницька +12  +17 +23  +28
Чернівецька +12  +17 +23  +28
Тернопільська +12  +17 +23  +28
Вінницька +12  +17 +25  +30

Oбласть Нiч День

Черкаська +12  +17 +25  +30
Кіровоградська +12  +17 +25  +30
Полтавська +11  +16 +25  +30
Дніпропетровська +12  +17 +25  +30
Одеська +15  +20 +25  +30
Миколаївська +14  +19 +25  +30
Херсонська +14  +19 +25  +30
Запорізька +12  +17 +25  +30
Харківська +11  +16 +25  +30
Донецька +11  +16 +25  +30
Луганська +10  +15 +25  +30
Крим +12  +17 +24  +29
Київ +14  +16 +27  +29

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

25..30
12..17

25..30
11..16

25..30
12..17

25..30
15..20

23..28
12..17

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Майже півтисячі 
бойових гранат 
вилучили поліцейські 
Донеччини

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ХАТНІ АРСЕНАЛИ. «А чого добру пропадати? В хазяйстві 
пригодиться», — приблизно так пояснюють свої дії жителі при-
фронтового краю, перетворюючи свої домівки чи двори на ар-
сенали зброї та небезпечних боєприпасів. Жителька Торецька 
каже, що дві гранати РГД-5 знайшла в лісі й на всякий випа-
док принесла додому. А маріуполець переконує правоохоронців, 
що таку саму гранату знайшов на вулиці й ходив з нею людним 
центром міста, шукаючи, де позбутися небезпечної знахідки. На 
жаль, гранати дуже популярні серед жителів Донеччини, адже з 
початку року правоохоронці вилучили в них 453 такі боєприпаси. 

Не бракує у нелегаль-
ному зберіганні та обі-
гу й інших видів зброї. За 
останній місяць поліцейські 
спільно зі співробітниками 
СБУ запобігли диверсіям, 
знешкодивши два схрони з 
гранатометами, автомата-
ми і вибухівкою. Арсенали 
були облаштовані у гара-
жах поряд з автомобілями, 
які перебувають у розшуку. 
Звідси вилучили гранато-
мети, автомати (зброю ви-
крадено з військової час-
тини в Криму) та тисячі на-
боїв, кілограм тротилу. Тут 
зберігали символіку проро-
сійських незаконних збройних формувань і камуфляж. 

А всього з початку року поліція Донецької області припинила 
незаконний обіг понад 100 одиниць вогнепальної зброї, більш 
як 50 кілограмів різноманітної вибухівки та близько 50 тисяч на-
боїв. За незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами, від-
повідно до ст. 263 КК України, порушникам законодавства за-
грожує позбавлення волі від 3 до 7 років. Та існує можливість 
уникнути відповідальності — добровільно повідомити поліцію 
про небезпечні предмети, які навряд чи згодяться «в хазяйстві».

З початку року 
поліція Донецької 
області припинила 
незаконний обіг 
понад 100 одиниць 
вогнепальної зброї, 
більш як 50 кілограмів 
різноманітної 
вибухівки та близько 
50 тисяч набоїв.

Вінницькі лялькарі покажуть вистави в зоні ООС
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ТЕАТР. Вінницькі лялька-
рі побувають у селах та сели-
щах прифронтової зони, ру-
хаючись з півночі на південь 
— від Станиці Луганської до 
Маріуполя. До уваги малень-
ких глядачів буде представ-
лено добросердну казку «Пів-
тори жмені» та життєрадісну 
пригодницьку «Веселе мише-

ня». Щодня заплановано по 
три вистави в різних населе-
них пунктах вздовж прифрон-
тової лінії. 

«Ми із задоволенням при-
йняли пропозицію провести 
благодійні гастролі. Тож з 13 
по 23 серпня група акторів на 
чолі з головним режисером 
театру Олександром Свіньї-
ним ставитиме вистави у зоні 
ООС. Наш театр уперше бере 
участь у таких акціях. Це вза-

галі вперше в Україні лялько-
вий театр вирушає в зону бо-
йових дій», — зазначив ди-
ректор Вінницького академіч-
ного театру ляльок Михайло 
Байдюк. 

Потреба залучити ляль-
ковий театр зумовлена тим, 
що багато дітей, які живуть у 
прифронтовій зоні, не мали 
змоги відвідати літні табо-
ри та переїхати у мирні міс-
та України. 

«Ми вирішили зробити для 
них подарунок. Завдяки керів-
ництву та акторам вінницько-
го театру ляльок, які долучи-
лися до цієї акції, маємо змогу 
протягом 10 днів дарувати ра-
дість дітям», — розповів керів-
ник творчого волонтерського 
об’єднання «Арт-десант», го-
лова вінницької філії громад-
ської організації «Всеукраїн-
ське об’єднання учасників бо-
йових дій» Олег Білик.

У Полтаві буде свій Майдан
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ОРИГІНАЛЬНІ ПРОЕКТ И. 
Перед будівлею Полтавських 
ОДА та облради спорудять 
територію Майдану — про-
ект, який увічнить пам’ять Ге-
роїв Небесної Сотні. Площа 
Майдану буде приблизно 3,3 

гектара, коштуватиме проект 
орієнтовно 90 мільйонів гри-
вень. 

«Наше завдання — пере-
творити меморіал, розташо-
ваний навпроти будівлі ОДА, 
на комфортний публічний 
громадський простір», — роз-
повів один зі співавторів про-
екту Дмитро Козиренко. 

Над проектом працювали 
півроку, до його розроблен-
ня долучили відомих у Пол-
таві фахівців у галузях ланд-
шафту та скульптури. Це бу-
дуть барельєфи на бетонних 
стінах, фонтани і паркова 
комфортна зона з лавками й 
амфітеатром, дитячим май-
данчиком. На території пла-

нують висадити 100 дерев 
та багаторічні трави. Уздовж 
вулиць Сінної й Соборнос-
ті облаштують велосипед-
ні доріжки, а паркувальний 
майданчик біля ЦНАПу — 
станціями для заряджання 
електромобілів. Цей проект 
має стати еталоном благо-
устрою міста.

Яблуня-колонія розщедрилася на врожай

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДИВО ПРИРОДИ. Про уні-
кальну яблуню-колонію у Кро-
левці добре знають не тільки 
на Сумщині, а й в Україні та за 
її межами. Адже це пам’ятка 
загальнодержавного значен-
ня, і подивитися на це при-
родне диво у районний центр 
приїжджають з найвіддале-
ніших куточків світу. Дивина 
в тому, що одне дерево (так-
так, саме дерево, а не сад) за-
ймає площу понад 10 соток, 
розростається завдяки само-
стійному вкоріненню власних 
нових гілок і плодоносить по-
над 220 років. 

Як розповідає директор 
Кролевецької районної стан-
ції юних натуралістів Юрій 
Карбан, працівники якої опі-
куються деревом, уже всі зви-
кли, що яблуня щороку ро-
дить приблизно наполовину: 
тобто півдерева відпочиває, а 
пів — трудиться. 

А цього року яблуня пору-
шила традицію і вродила вся. 
До того ж плоди солодкі, па-
хучі, а ще, переконані праців-
ники станції та відвідувачі, ці-
лющі. Варто скуштувати мо-
лодильного яблука — і від-

разу ж стаєш бадьорішим, 
сильнішим і навіть молодшим 
(принаймні душею). 

Та й прогулянки біля цьо-
го чудодійного місця теж міс-
тичні. Багато хто хвалиться, 
що після того, як постояв біля 
дерева або ж притулився до 
нього спиною, відчуває лег-
кість, зникає біль, поліпшуєть-

ся самопочуття. З дивовиж-
них яблук, якими всі залюбки 
смакують, працівники станції 
роблять кришеники, готують 
варення, компоти тощо. Ни-
ми пригощають туристів і гос-
тей, яких цими днями особли-
во багато. Цього року колек-
тив станції розраховує зібра-
ти чималий духмяний врожай, 

а поки що гостинно зустрічає 
тих, хто хоче побачити диво-
яблуню та скуштувати її чудо-
дійних плодів.

І до сьогодні жоден учений 
не зміг розгадати кролевець-
кого феномену. Зрештою, 
ніхто і не наполягає на цьо-
му, аби лишень яблуня цвіла 
і плодоносила. 

Дивовижна яблуня-колонія росте у Кролевці: дерево займає  площу 10 соток

Напрочуд духмяні яблука вродили цього року!
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