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USD 2770.9475 EUR 3187.1438 RUB 4.1248 / AU 330878.84 AG 4088.53 PT 219459.04 PD 255481.36

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОСТАП СЕМЕРАК:  
«У світі скорочується 

споживання вугілля. 
Україна теж ухвалила 

таке рішення і повинна 
буде рано чи пізно  

це зробити».
Міністр екології та природних ресурсів про поступову 
відмову від викопного палива і старт інвестування  
у відновлювані джерела енергії

У Конгресі США 
визнають російську 
загрозу

ГЕОПОЛІТИКА. Американські законодавці наполягають на рі-
шучіших кроках для протидії російській агресії. Про це повідомляє 
Reuters. Члени Конгресу, в якому обидві палати контролюють рес-
публіканці, закликали, зокрема, до розроблення нового законодав-
ства та санкцій, щоб покарати Росію за анексію Криму, участь у гро-
мадянській війні в Сирії та здійснення кібератак для впливу на аме-
риканські вибори. З цього приводу у трьох комітетах Конгресу відбу-
лися слухання, під час яких законодавці розкритикували чиновників 
адміністрації президента Трампа за те, що вони мало докладають зу-
силь задля впливу на політику Росії. За словами голови Банківсько-
го комітету, який відповідає за санкційну політику, сенатора-респу-
бліканця Майка Крапо, нечасто трапляється, що Конгрес спільно діє 
в такий потужний спосіб. Але Конгрес змушений це робити, бо Росія 
є загрозою на багатьох рівнях. Проте експерти вважають, що голосу-
вання щодо нових санкцій проти РФ не відбудеться до проміжних ви-
борів до Конгресу США, які заплановано на 6 листопада.

160 000
учасників бойових дій входять нині  

до оперативного військового резерву 
першої черги

З Днем Незалежності, 
Україно!

24 серпня наші воїни пройдуть урочистим маршем головною вулицею столиці, показуючи всьому світові:  
нашу Батьківщину є кому захистити!

3 4
ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України  
«Про присвоєння почесних 
найменувань військовим частинам 
Збройних Сил України  
та уточнення деяких найменувань»

Українська 
державність 
існувала навіть 
у похмурі часи 
радянської епохи

ІСТОРІЯ 

2

Економіка має позбутися фінансових кайданів
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд ухвалив оновлену стратегію управління держборгом  
і публічність реєстру отримувачів субсидій

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Незалежність — це дуже 
важливо для будь-якої кра-

їни, і для України зокрема. У цей 
нелегкий для нас час напередод-
ні головного державного свята 

маємо висловити слова подяки 
нашим захисникам, які нині бо-
ронять Батьківщину зі зброєю 
в руках. Адже є народи, які на-
віть не мають власного куточка 
на землі. А в нас прекрасна кра-
їна, тому повинні боронити її не-
залежність у всіх напрямках. Ці 

слова Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман сказав напере-
додні свята в залі урядових за-
сідань. 

Утім, реальна незалежність — 
це не лише непорушність кор-
донів, а й економічна та фінан-
сова самостійність. Кошти, взяті 

владою в борг у період з 2005 по 
2013 рік, становлять десятки мі-
льярдів доларів, нині вони пере-
творилися на фінансові кайдани, 
яких чинний уряд прагне позбу-
тися. Тож Прем’єр наголосив на 
необхідності ухвалення Серед-
ньострокової стратегії управлін-

ня державним боргом на 2018—
2020 роки. 

Глава уряду навів дані, за яки-
ми обсяг боргу за період 2005—
2013 років зріс із 12,5 до понад 60 
мільярдів доларів. Такої су-
ми запозичень вистачило б на 
рік-півтора життя країни. 
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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
Гр-ну Морозу Дмитру Володимировичу, відомі адреси реєстрації та проживання: 
1) Україна, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Будівельників, буд. 30 Б, кв.155, 
2) Україна, Луганська область, м. Рубіжне, вул.Будівельників, буд. 30, кв.112, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 необхідно 

з’явитися «30» серпня 2018 року о «09.00» год. до управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих те-
риторіях, Генеральної прокуратури України за адресою: Україна, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, 
каб.№105 для вручення письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, допиту та проведення інших процесу-
альних дій у кримінальному провадженні № 42017000000003564 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 
3 ст. 258, ч. 2 ст.437, ч. 2 ст. 438 КК України

(найменування, номер)
як підозрюваному           

(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик

1. 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 інших 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.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку 

викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не 
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: 
- від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів 
мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.  
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної 

причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів у к/п №№ 42017000000003564 Генеральної прокуратури України Ю.М.Макарова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н Полуполтінних Володимир Сергійович, що зареєстрований за адресою: Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, вул.Те-

решкової (перейменовано на пров. Штейгерський), буд. 14, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 вам необхідно з’явитися «30» серп-
ня 2018 року о 14.00 год. до управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної 
прокуратури України за адресою: Україна, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, каб. №105 для вручен-
ня письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, допиту та проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 42017000000003436 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст.437, 
ч. 2 ст. 438 КК України
(назва процесуальної дії)

(найменування, номер)
як підозрюваному 

(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик

1. 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 інших 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.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України по-

рядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шля-
хом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнен-
ня у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 
до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.  
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поваж-

ної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є 
підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів у к/п №№ 42017000000003436 Генеральної прокуратури України Ю.М.Макарова
Шановні абоненти!

З 01.09.2018 року ПрАТ «ДАТАГРУП» впроваджує нові тарифи на те-

лекомунікаційну послугу «ISDN PRI» для абонентів – юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців. Детальну інформацію про нові тарифи та 

умови їх застосування розміщено на сайті www.datagroup.ua. Отрима-

ти додаткову інформацію можна також за номером телефону Контакт-

центру 0 800 211 000.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963 р.н., уродженець 

смт Трьохізбенка Слов’яносербського р-ну Луганської обл., громадянин 
України, останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Новоайдарський р-н, 
смт Трьохізбенка, вул. Булавіна, буд. 58, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 
КПК України вам необхідно з’явитися 07.09.2018 р. на 10 год. 15 хв. до Івано-
Франківського міського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Іва-
но-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгля-
ду кримінального провадження про обвинувачення Сотнікова Івана Васильо-
вича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Н.І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченої
Обвинувачена Алдохіна Марина Миколаївна, 24.05.1980 р.н., уро-

дженка м. Лисичанськ Луганської області, яка зареєстрована за адре-
сою: вул. Пушкіна, буд. 17, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК 
України вам необхідно з’явитися 07.09.2018 р. на 10 год. 40 хв. до Іва-
но-Франківського міського суду Івано-Франківської області за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 
21, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Ал-
дохіної Марини Миколаївни у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Головуючий суддя Н.І. Деркач

Дочірнє підприємство Державної акціо-
нерної компанії «ХЛІБ УКРАЇНИ» «Львів-
ський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 
00952048, місцезнаходження: 79019, Львівська 
обл., місто Львів, вулиця Б. Хмельницького, буди-
нок 88, надалі – Підприємство) повідомляє про ска-
сування/відкликання/припинення з 20.07.2018 року 
всіх та будь-яких довіреностей, виданих від імені До-
чірнього підприємства Державної акціонерної ком-
панії «ХЛІБ УКРАЇНИ» «Львівський комбінат хлібо-
продуктів» та виданих на їх підставі передоручень до 
20.07.2018 року включно, зокрема, але не лише, до-
віреності б/н від 26.04.2018 року, виданої Підприєм-
ством гр. Максимишин Ірині Богданівні та виданих 
на її підставі передоручень. Особи, уповноважені за 
такими довіреностями діяти від імені та в інтересах 
Підприємства, втрачають свої повноваження.

У провадженні Красноармійського міськрайонного 
суду Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Євро-
пейська, 20) знаходиться кримінальне провадження від-
носно обвинуваченого Гаврилюка Євгена Олександро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду 
Донецької області від 7 вересня 2017 року справу бу-
ло призначено до судового розгляду на підставі обви-
нувального акта у кримінальному провадженні віднос-
но обвинуваченого Гаврилюка Євгена Олександровича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке проводиться в поряд-
ку спеціального судового провадження. Обвинувачений 
Гаврилюк Є.О., останнє відоме місце проживання: Доне-
цька область, м. Донецьк, вулиця Просвіти, 37, виклика-
ється 3 вересня 2018 р. о 13 годині 00 хвилин до суду, 
каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І.І. Карабан

Куп’янський міськрайонний суд Харківської об-
ласті викликає Коропець Валентину Іванівну, яка за-
реєстрована за адресою: 63709, Харківська область, 
м. Куп’янськ, смт Куп’янськ-Вузловий, вул. Дачна, 
буд. 21, як відповідачку по цивільній справі за позо-
вом Кондратьєва Артема Георгійовича, представник 
по довіреності: Кондратьєва Олександра Олексіївна 
про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 10.09.2018 р. о 
13.15 год. у приміщенні суду за адресою: Харківська 
область, м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 27а, каб. 18.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа бу-
де розглянута за відсутності відповідачки за наявни-
ми в матеріалах справи документами.

Про причини неявки відповідачка зобов’язана по-
відомити суд.

Суддя С.В. Клімова

Генеральне регіональне управління приватного ак-
ціонерного товариства «Українська пожежно-страхо-
ва компанія» сповіщає про втрату:

1) бланків полісів обов’язкового страхування ци-
вільної відповідальності власників транспортних за-
собів серії АІ 1267595, 5044547 – 5044550 (4 шт.), 
5044582 – 5044585 (4 шт.), 5044633, 5044643 – 
5044644 (2 шт.), 5044652 – 5044655 (4 шт.), 5044682 
– 5044685 (4 шт.) і відповідних до них бланків спеці-
альних знаків;

2) бланків договорів страхування під час подорожі 
за кордоном серії UPSKD 43461, 43464, 43466 – 43469 
(4 шт.), 43471 – 43473 (3 шт.), 43477, 43486, 43490 – 
43491 (2 шт.), 43493, 43504, 43521, 43524, 43541; се-
рії UPSKV 7713 – 7714 (2 шт.), 7716 – 7717 (2 шт.), 
7775, 7785 – 7787 (3 шт.), 29118, 29187 – 29188 (2 
шт.), 29198;

3) печатки круглої 30-39 мм/542R №16 «Для дого-
ворів» №47, та що вони є недійсними.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду окреме індивідуально визначене майно

Державне підприємство «Сервісно-видавничий центр» повідомляє про намір пере-
дати в оренду окреме індивідуально визначене майно, а саме транспортні засоби:

№
з/п

Марка Державний номер Рік випуску Об’єм двигуна (см3)

1. VOLKSVAGEN PASSAT АА8077ЕТ 2007 1950
Орендодавець і балансоутримувач майна – Державне підприємство «Сервісно-видавничий 

центр», код ЄДРПОУ 25286486, адреса місцезнаходження юридичної особи: вул. Нижньоюрків-
ська, 6, м. Київ, 04080.

Орган управління майном: Державна фіскальна служба України.
Максимально можливий строк оренди: 1 (один) рік.
Мета використання об’єктів оренди: для перевезення пасажирів та/або вантажів.
Розмір орендної плати за кожен об’єкт оренди визначається на підставі незалежної оцін-

ки об’єкта оренди та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державно-
го майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. №786. Послу-
ги з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди оплачує Орендар. Заяви на оренду рухомого 
майна приймаються у паперовому вигляді в конверті з написом «Заява про оренду» із зазначен-
ням найменування об’єкта оренди. Термін подачі заяв до 11.00 год. 03 вересня 2018 р. за адресою: 
вул. Хорива, 24, м. Київ, 04071.Телефон для довідок: (044) 463-67-02.

У разі надходження двох і більше заяв на оренди орендодавець оголосить конкурс на право йо-
го оренди відповідно до вимог абзацу третього частини четвертої ст. 9 Закону України «Про орен-
ду державного та комунального майна».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваним:
Ковпаку Денису Ігоровичу, 05.07.1968 р.н., громадянину України, 
зареєстрованому за адресою: 
м. Луганськ, вул. Пролетаріату Донбасу, буд. 12, кв. 85;
Чайці Артему Борисовичу, 05.11.1990 р.н., громадянину України, 
зареєстрованому за адресою: 
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Сокоівансеті, б. 14, кв. 12;
Чистякову Ігорю Анатолійовичу, 08.06.1974 р.н., громадянину України, 
зареєстрованому за адресою: 
м. Луганськ, вул. Холмістая, буд. 125-а, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 28.08.2018 

о 14 год. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луган-
ської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в 
Донецькій та Луганській областях Громова М.О., для проведення процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 22015130000000009.

Слідчий слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк  
Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях  

Громов М.О

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Ващенку Артему Олего-

вичу, 10.04.1985 р.н., громадянину України, 
уродженцю с. Лотикове Слов’яносербського 
району Луганської області, зареєстро-
ваному за адресою: Луганська область, 
Слов’яносербський район, с. Лотикове, вул. 
Некрасова, буд. 12, кв. 2, відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135 КПК України необхід-
но з’явитися 28.08.2018 о 09 год. 00 хв. до 
слідчого відділу 3 управління (з дислокаці-
єю у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ 
СБ України в Донецькій та Луганській облас-
тях за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчо-
го слідчого відділу 3 управління (з дислокаці-
єю у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ 
СБ України в Донецькій та Луганській облас-
тях Кузьменка О.В., для відкриття та надан-
ня доступу до матеріалів кримінального про-
вадження, а також проведення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018130000000271 від 09.08.2018.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Шубі-
на Олександра Васильовича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/15/16-к за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Шубіна Олександра Васильовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 4 вересня 2018 року о 10.15 годині. У разі 
неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О.М., 
судді Половинка В.О., Осіпенко Л.M.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Тіщенко 
Олену Сергіївну як обвинувачену в судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/11855/17-к за обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Тіщенко Олени Сергіївни за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27,  
ч. 1 ст. 437 КК України на 3 вересня 2018 року о 12.30 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О.М., 
судді Половинка В.О., Скрипник С.М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Пілавова 
Арістотеля Юрійовича як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/7657/17 за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Пілавова Арістотеля Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 4 вересня 2018 року о 10.00 годині. У разі неявки обвинуваченого до су-
ду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О.М., 
судді Половинка В.О., Скрипник С.М.

Повістка про виклик 
Підозрювана Блоха Олена Володимирівна, 11.05.1969 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам 
необхідно з’явитися о 10 год. 00 хв. 28 та 29 серпня 2018 ро-
ку до ГСУ СБ України за адресою: м. Київ вул. Володимир-
ська, 33 (тел. (044)255-84-88) до старшого слідчого Стуко-
венкова О.В. для проведення процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 22014000000000263 за ознаками зло-
чину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України — повідомлен-
ня про завершення досудового розслідування та відкриття 
матеріалів.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає Потелещенка Олексія Олександровича як обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальній справі № 426/11834/16-к за обвину-
вальним актом у кримінальному провадженні стосовно Потелещенка 
Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 3 вересня 2018 
року об 11.00 годині. У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова 
О.М., судді Половинка В.О., Скрипник С.М.

Постановою Лідера ГО «РУХ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ» склика-

ні позачергові Збори. Місце проведення: вул. Дмитрівська, 

18/24, м. Київ. Дата та час проведення: 10 вересня 2018 ро-

ку о 18.00 год.

Питання порядку денного: зміни у складі засновників, чле-

нів (учасників) та зміни у складі керівних органів ГО «РУХ 

ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ».

Посвідчення № 192 від 
14.05.2010 р., видане за-
ступнику головного редак-
тора Державного підприєм-
ства редакції газети «Уря-
довий кур’єр» Усенко Лари-
сі Миколаївні, 
вважати недійсним з 27 бе-
резня 2018 р.

Я, Орлова О.А., приватний нотаріус Київ-
ського міського нотаріального округу, пові-
домляю, що відкрита спадкова справа після 
смерті 15 вересня 2016 року Іванової Олек-
сандри Михайлівни, яка народилась 15 серп-
ня 1935 року.

Рекомендую спадкоємцям за законом або 
за заповітом звернутися за адресою: 01001, 
місто Київ, вулиця Трьохсвятительська, бу-
динок 11, квартира 25, для оформлення своїх 
спадкових прав.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Журба Олександр Васильович, 

20.12.1971 р.н., уродженець м. Ровеньки Луганської 
обл., останнє відоме місце проживання: Луганська 
обл., м. Ровеньки, вул. Ю.Гагаріна, буд. 17, кв. 111, 
на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України вам 
необхідно з’явитися 07.09.2018 р. на 10 год. 20 хв. до 
Івано-Франківського міського суду Івано-Франків-
ської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для роз-
гляду кримінального провадження про обвинувачен-
ня Журби Олександра Васильовича у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н.І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сидоренко Ігор Володимирович, 

17.11.1969 р.н., останнє відоме місце проживання: м. 
Луганськ, квартал Південний, буд. 3, кв. 13, на підста-
ві ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України вам необ-
хідно з’явитися 07.09.2018 р. на 10 год. 00 хв. до Іва-
но-Франківського міського суду Івано-Франківської 
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюн-
вальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду 
кримінального провадження про обвинувачення Си-
доренка Ігоря Володимировича у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н.І. Деркач

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Миханіву Андрію Антоновичу, що проживає за 

адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 30/18, кв.11, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 необхідно з’явитися 
27 серпня 2018 року об 11 год. 00 хв. в кабінет № 806 
Б до прокурора відділу правової допомоги Департа-
менту міжнародно-правового співробітництва Гене-
ральної прокуратури України Рудика К.М. (м. Київ, 
вул. Різницька, 13/15) для участі у проведенні про-
цесуальних дій в кримінальному провадженні № 
42017000000001440 від 16.05.2017 як підозрювано-
му.
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Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +10  +15 +25  +30
Житомирська +10  +15 +25  +30
Чернігівська +7  +12 +24  +29
Сумська +7  +12 +24  +29
Закарпатська +14  +19 +26  +31
Рівненська +10  +15 +25  +30
Львівська +13  +18 +25  +30
Івано-Франківська +13  +18 +25  +30
Волинська +10  +15 +25  +30
Хмельницька +10  +15 +25  +30
Чернівецька +10  +15 +25  +30
Тернопільська +10  +15 +25  +30
Вінницька +10  +15 +25  +30

Oбласть Нiч День

Черкаська +10  +15 +25  +30
Кіровоградська +10  +15 +25  +30
Полтавська +9  +14 +24  +29
Дніпропетровська +10  +15 +25  +30
Одеська +14  +19 +26  +31
Миколаївська +14  +19 +26  +31
Херсонська +14  +19 +26  +31
Запорізька +14  +19 +26  +31
Харківська +9  +14 +24  +29
Донецька +9  +14 +25  +30
Луганська +7  +12 +24  +29
Крим +14  +19 +25  +30
Київ +13  +15 +27  +29

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ

Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 28 серпня 2018 року
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Слідчий Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій 

області викликає як підозрюваного Строганцева Сергія Вікторовича, 
02.07.1969 року народження для проведення 28.08.2018 о 14 годи-
ні слідчих дій у кримінальному провадженні № 12013080340000189 
за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 України. У разі неявки до слідчого протя-
гом 3 днів з часу публікації виклику, за адресою: вул. Центральна, 
39, м. Приморськ, Запорізька обл. 72100, слідчі та процесуальні дії 
будуть проведені у рамках спеціального досудового розслідування.

Ф
от

о 
Те

тя
ни

 Б
О

Н
Д

А
Р

Е
Н

К
О

Найбільше гроно родом із Запоріжжя
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

РЕКОРД. На конкурс і 
«Диво-виноград», 
який уже п’ять 
років проводять 
у рамках ви-
ставки-конферен-
ції «Золоте гро-
но України», пере-
можцем став Во-
лодимир Кікабідзе 
із Запоріжжя. Він 
переміг у номіна-
ції «Кращий зра-
зок винограду за 
величиною та кра-
сою грона» з вино-
градом сорту Ду-

бовський рожевий вагою 
3,4 кілограма. Торік перемо-
гу виборов студент Микола-
ївського аграрного універ-
ситету Р услан Панченко з 
гроном вагою майже сім кі-
лограмів. 

Загалом понад 
30 виноградарів 
взяли участь у кон-
курсі «Диво-вино-
град», а виставку-

конференцію, що 
проводиться за 
підтримки Укра-
їнського проек-
ту бізнес-розвит-
ку плодоовочів-
ництва, відвідало 
близько тисячі по-

чатківців та виноградарів зі 
стажем. Попри те, що цього 
року ринок пропонує віднос-
но низьку ціну на виноград, 
інтерес до нього не падає. 
Виноградарі для отримання 
кращої ціни об’єднуються та 
створюють великі партії од-
норідного товару, з якими 
виходять на дохідніші ринки 
збуту — мережі супермар-
кетів. Крім того, винограда-
рі активно займаються пере-
робкою. 

Цього року на виставці 
«Золоте гроно України» бу-
ло представлено величезну 
кількість зразків вина, нали-
вок, міцних напоїв, джемів з 
винограду. 

На честь захисників, 
народжених 
у незалежній Україні

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ГЕРОЯМ СЛАВА! У Краматорську в День Незалежності від-
криється виставка робіт фотокореспондента Анатолія Степа-
нова «Незалежні». Тут будуть представлені портрети україн-
ських військовослужбовців, зроблені свого часу автором в Ав-
діївці, Дебальцевому, Красногорівці, Попасній та інших гарячих 
точках прифронтового Донбасу. «Я був з цими хлопцями в око-
пах, на передовій, зблизька бачив їхні обличчя, переживання. 
Про це треба частіше говорити, бо в країні війна, і люди мають 
бачити тих, хто їх захищає», — каже фотокореспондент, який 
веде фотохроніку з початку віроломної гібридної війни. Він пра-
цював в агентстві «Рейтерс», а зараз співпрацює з редакцією 
«Франс Прес».

Особливістю виставки «Незалежні» є й те, що відвідувачі по-
бачать 16 унікальних портретів молодих українських військо-
вих, які народилися вже в незалежній Україні, а останні чотири 
роки зі зброєю в руках захищають її від агресії проросійських 
незаконних збройних формувань. Кожне фото — окрема істо-
рія захисників держави і початок дружби автора зі своїми ге-
роями. Є сподівання, що після проведення виставки портретів 
у юних героїв стане ще більше друзів серед вдячних жителів 
Д онеччини та інших регіонів. 

Найспортивніше село на Сумщині — Хмелів 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТ-
ТЯ. У селищі Недригайлів 
Сумської області відбулося 
свято «Краще спортивне село 

Сумщини — 2018», присвяче-
не 68-й річниці створення фіз-
культурно-спортивного това-
риства «Колос». У змаганнях 
узяли участь майже 200 пред-
ставників 10 сільських рад об-
ласті, де здоровому спосо-

бу життя надають особливо-
го значення. Спортсмени зма-
галися в таких видах, як міні-
футбол, шахи, шашки, дартс, 
перетягування линви, на-
стільний теніс, вижимання ги-
рі тощо. Найкращі результати 

продемонстрували представ-
ники Хмелівської сільської 
ради Роменського району, на 
другому та третьому місцях 
відповідно жителі з Бором-
лі Тростянецького та Синівки 
Липоводолинського районів.

Шість сотень дружніх прапорів 
СИМВОЛ ДЕРЖАВИ. У музеї Станиці Луганської є унікальна 
колекція, яка поповнюється

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

До Дня прапора і Дня 
Незалежності головну 

площу прифронтового міс-
течка Станиця Луганська 
прикрашатимуть полотни-
ща з Євросоюзу та Дніпра, 
Херсона та Закарпаття. Ця 
колекція малих і великих 
українських державних 
прапорів з’явилася чотири 
роки тому і кожного візиту 
дружніх делегацій зростає 
чисельно. Започаткували 
її волонтери та Станично-
Луганська райдержадмі-
ністрація, а їхнє постійне 
місце зберігання — район-
ний краєзнавчий музей. 

«Певний час подарова-
ні Станиці Луганській пра-

пори зберігались в одно-
му з приміщень районно-
го палацу культури, але 
потім вирішили переда-
ти їх до нашого краєзнав-
чого музею та обладна-
ти спеціальну експозицію 
для жителів та гостей ра-
йонного центру. Та й тре-
ба було вже внести у ка-
талог цю колекцію, зафік-
сувати, звідки прапори на-
дійшли, коли і яка історія з 
ними пов’язана», — розпо-
відає директор районного 
музею В’ячеслав Соколов.

За його словами, зараз 
в музеї зберігаються вже 
майже 200 великих пра-
порів і 394 малих. Є пра-
пори і областей, і районів. 
Наприклад, Херсонська 
область представлена 23 

прапорами, Дніпропетров-
ська — шістьма, Закар-
патська — чотирма.

Початок цій колекції по-
клали волонтери. У 2015 
році станично-луганський 
волонтер Наталя Журбен-
ко передала голові місце-
вої РДА український пра-
пор з автографом, наді-
сланий в одній з посилок 
від запорізького волонте-

ра Марії Хабарової. І тоді 
ж вона розповіла про та-
кий незвичайний подару-

нок у себе на сторін-
ці у Фейсбуці. Корис-
тувачі мережі жва-

во відреагували на ін-
формацію. Тоді й поча-
ли до Станиці Луган-
ської надходити пра-
пори різних країн і 
організацій: Ізраїлю 
та Канади, Німеччи-
ни та Австралії. І всім, 
хто надіслав чи привіз 
прапори, Станично-
Луганська райдерж-
адміністрація відпо-
відала письмовою по-
дякою, роблячи ак-
цент на тому, що Ста-
ниця Луганська — це 
Україна.

«У колекції є та-
кож прапори, які нам 
подарували військо-
ві. Найчастіше це по-
лотнища, які з ними 
були у боях, на блок-
постах. І на них бійці 

залишили щирі поба-
жання. Особливо вра-
жає напис, зробле-
ний від імені матерів 

синів, які загинули під 
час захисту Станиці Лу-
ганської. Жінки побажа-
ли нам усім миру, добра та 
справедливості», — розпо-
відає В’ячеслав Соколов. 
Він називає цю унікаль-
ну колекцію живою, бо во-
на продовжує поповнюва-
тися: гості Станиці Луган-
ської залишають на згадку 
про дружні відносини пра-
пор своєї країни, області, 
міста чи відомства.

Працівники краєзнавчого музею із радістю 
приймають поповнення колекції прапорів

Переможне 
гроно 

затягнуло на 
3,4 кілограма




