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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 31 серпня 2018 року
USD 2827.9437 EUR 3306.4318 RUB 4.1537 / AU 340017.81 AG 4154.25 PT 224255.94 PD 268654.65

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН: 
«Росія завжди  

перебуває в стані 
готовності  

до подальших 
мілітарних провокацій,  

зокрема й 
повномасштабних».

Нова якість 
управління та освіти

РЕГІОН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман побував із робочою 
поїздкою на Харківщині. У Лозовій він привітав місцеву владу з фор-
муванням об’єднаної громади, яка стане однією з найбільших в Укра-
їні. «Що більша громада, то краще в ній управління, то більше грошей 
вона має, то краще розв’язувати проблеми, — вважає Володимир 
Гройсман. — Для мене особисто це питання основного пріоритету. 
Ми змінюємо систему управління державою, щоб дати людям обира-
ти владу, а владі дати кошти і змогу ухвалювати рішення». 

Побував Прем’єр і на Лозівському ковальсько-механічному заво-
ді. Спілкуючись із колективом підприємства та журналістами напе-
редодні початку навчального року, він наголосив, що впроваджен-
ня Нової української школи закладає основу нової якості освіти, 
яку суспільство відчує через 12 років, повідомляє департамент ін-
формації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. 

Володимир Гройсман вбачає перспективу і у продовженні спів-
праці з МВФ, чия місія працюватиме в Україні з 6 по 19 вересня. То-
го самого дня глава уряду продовжив  свою робочу поїздку в Дні-
пропетровській області.  

3,24 млрд доларів
становить обсяг виплат України  

із зовнішнього державного боргу до кінця 
2018 року (за даними Мінфіну) 

ЖАГА ЗНАНЬ. В Україні стартує освітня реформа,  
яка буде найбільш актуальною для 448,5 тисячі  
цьогорічних першокласників 

Учитися складати 
конструктор життя

Міністр закордонних справ про готовність  
дати відсіч агресору щодо блокування РФ суден,  
які прямують до українських портів Азовського моря
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ЛЮДИ І ЧАС

Чорно-біла «Райдуга» з українською 
актрисою Наталією Ужвій у головній 
ролі стала першим і єдиним радянським 
фільмом про війну, який підкорив 
тодішніх американських глядачів

Закон України «Про внесення зміни до підрозділу 
2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України щодо деяких питань оподаткування 
податком на додану вартість операцій з вивезення  
за межі митної території України олійних культур»

ДОКУМЕНТИ
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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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-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 07 верес-
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 допиту та 
проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42017000000003436 за ознаками кримінальних правопору-
шень, 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 №№ 42017000000003436
Генеральної прокуратури України  Ю.М.Макарова

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 
07 вересня 2018 року о 09.00 год. до управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генераль-
ної прокуратури України за адресою: Україна, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, каб.№105 для допиту 
та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42017000000003564 за ознаками кримінальних правопору-
шень, 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 тимча-
сово 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 ви-
кликаний (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 при-
чини 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 №№ 42017000000003564
Генеральної прокуратури України Ю.М.Макарова

До уваги 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Амаксіка» 

(ідентифікаційний код 36455329).
За результатами розгляду справи № 130-26.13/53-17 про вчинен-

ня Товариством з обмеженою відповідальністю «Амаксіка» (м. Харків, 
ідентифікаційний код юридичної особи 36455329) порушення, перед-
баченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економіч-
ної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному 
комітету України (далі – Комітет) на вимогу державного уповноваже-
ного Комітету від 22.02.2017 № 130-29/08-1903 у встановлений ним 
строк, Комітет прийняв рішення від 22.06.2017 № 328-р.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-
сайті Комітету (http://www.amc.gov.ua) у розділі «Головна – Рішення 
та розпорядження – Архів рішень Комітету – 2017 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини пер-
шої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

До уваги 
Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ОРІОН ГОЛД» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 38949410).
За результатами розгляду справи № 143-26.13/123-17 про вчи-

нення Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ОРІ-
ОН ГОЛД» (вул. Щербакова, буд. 45-А, м. Київ, 04111, ідентифікацій-
ний код юридичної особи 38949410) порушення, передбаченого пунк-
том 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 
у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України 
на вимогу Голови Антимонопольного комітету України від 22.02.2017 
№20-29/01-1932 у встановлений ним строк, Тимчасовою адміністра-
тивною колегією Антимонопольного комітету України прийнято рі-
шення від 20 червня 2018 року № 14-р/тк.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-
сайті Антимонопольного 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 пер-
шої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

До уваги 
Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ДИЛЕР»  

(ідентифікаційний код юридичної особи 37299075).
За результатами розгляду справи № 143-26.13/22-18 про вчинен-

ня Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ДИЛЕР» (вул. 
Текстильників, буд. 1, м. Чернігів, 14001, ідентифікаційний код юри-
дичної особи 37299075) порушення, передбаченого пунктом 14 стат-
ті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигля-
ді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному коміте-
ту України на вимогу Голови Антимонопольного комітету України від 
15.12.2015 № 20-29/01-12479 у встановлений ним строк, Тимчасовою 
адміністративною колегією Антимонопольного комітету України при-
йнято рішення від 20 червня 2018 року № 16-р/тк.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-
сайті Антимонопольного 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 пер-
шої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шимко Юрій Андрійович, 21.10.1974 р.н., обвинувачений у вчинен-

ні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ви-
мог ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, викликається на 4 верес-
ня 2018 року о 12 год. 30 хв. головуючим суддею Голосіївського ра-
йонного суду м. Києва Бондаренко Г.В., для участі в підготовчому су-
довому засіданні за адресою: вул. Полковника Потєхіна, 14а, каб. 16, 
м. Київ.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кулін-
ченка Володимира Васильовича як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 433/226/18 за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Кулінченка Володимира Васильовича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України на 10 вересня 2018 року об 11.30 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів:  
головуючий суддя Попова О.М., судді Скрипник С.М. Осіпенко Л.М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Говтвіна Юрія Миколайовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/3321/18 за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Говтвіна Юрія Микола-
йовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 10 вересня 2018 року о 14.30 го-
дині.

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

Апеляційним судом Донецької області розглядається кримінальне про-
вадження за апеляційною скаргою захисника Царьової О.С. на вирок Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 27 березня 2018 
року в кримінальному провадженні за обвинуваченням Медведєва Володи-
мира Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Обвинувачений Медведєв Володимир Миколайович, зареєстрований за 
адресою: м. Макіївка, вул. Черняхівського, буд. 31, викликається для участі в 
судовому засіданні на 12.00 годину 3 жовтня 2018 року до Апеляційного суду 
Донецької області за адресою: м. Бахмут Донецької області, вул. Свободи, 10.

Суддя В.В. Смірнова

Приморський районний суд м. Одеси викликає Яцюка Дениса Микола-
йовича, 26.07.1991 року народження, який обвинувачується в скоєнні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, для участі в судовому засі-
данні щодо розгляду обвинувального акта в кримінальному провадженні 
№22016160000000371 від 26.10.2016 року, яке відбудеться 13.09.2018 ро-
ку о 14 год. 00 хв. у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, № 33, зал судових засідань № 231.

Обвинуваченому Яцюку Д.М. у разі неявки в судове засідання необхідно 
повідомити суд про причини своєї неявки.

Суддя В.М. Попревич

Попаснянський райсуд Луганської обл. (м. Попасна, вул. Суворо-
ва, 6) викликає відповідача Мирошникова Сергія Володимировича, 
05.11.1968 р.н. (Луганська обл., м. Попасна, пл. Героїв, б. 3, кв. 79, 
справа №423/3688/17, на 18.09.2018 р. о 14.00 год. за позовом КС 
«Компаньйон» про стягнення кредиту.

У разі неявки справу розглянуть без вашої участі згідно зі ст.ст. 223, 
280 ЦПК України.

Суддя А.В. Архипенко
Корольовський районний суд м. Житомира викликає Солодуна Де-

ниса Сергійовича як обвинуваченого в кримінальному провадженні 
№ 296/10034/17 по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Покатілова О.Б., у підготовче судове засідання, що відбудеться 
12 вересня 2018 року о 17.30 год. у приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова!

Підготовче судове засідання по кримінальному провадженню від-
носно Бабаніна Сергія Миколайовича, який обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, відбудеться о 16 годині 00 хвилин 7 вересня 2018 року 
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду Запорізької облас-
ті за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 
64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 7 вересня 2018 року о 16 годині 00 
хвилин викликається Бабанін Сергій Миколайович.

Суддя Троценко Т.А.

Втрачені документи на судно 
«Caravelle 187 LSR», 

номер корпуса: VCN 15816Н304, 
2003 року побудови, 

двигун Mercruiser 
№ W54213LB, 275 к.с., 

бортовий номер «ua 0328 НА», 
видані на Агабєкяна 

Володимира Аршавировича, 
вважати недійсними.

Втрачене посвідчення судноводія 
малого/маломірного судна, 

№  00676/01, 
виданого 19.03.2015 р.  
Верхньо-Дніпровським 

міжрегіональним територіальним 
управлінням на ім’я 

Кожуховського 
Дениса Віталійовича,  
вважати недійсним.

Державне агентство резерву України 
оголошує аукціон з повторної реалізації  

бокситів, чаю чорного байхового листового.
Аукціон відбудеться 14 вересня 2018 р. о 15:00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних 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 проведення аукціону  

розміщена на офіційному веб-сайті Держрезерву України – 
www.gosrezerv.gov.ua.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Бербеця Едуарда Миколайовича 
як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/9388/18 за обвинувальним актом у кримінальному про-
вадженні стосовно Бербеця Едуарда Миколайовича за ч. 1 ст. 
258-3 КК України на 10 вересня 2018 року о 10.00 годині.

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

Осіпенко Л.М.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Кваснюка Єгора Григоровича, 
17.02.1975 р.н., адреса реєстрації та останнього місця проживання: м. Одеса, вул. Ар-
мійська, 15, кв. 81, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України, для участі в су-
довому засіданні з розгляду кримінального провадження в порядку спеціального су-
дового провадження стосовно Кваснюка Є.Г., обвинуваченого у скоєнні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 10 вересня 2018 року о 15 го-
дині за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, 
зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно 
зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені стаття-
ми 139, 323 КПК України.

Суддя В.М. Коваленко
Сватівський районний суд Луганської області, розташова-

ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Соляника Ігоря Олександровича 
як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/13440/18 за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Соляника Ігоря Олександровича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 10 вересня 2018 року о 10.00 годині.

Справа розглядається колегією суддів:  
головуючий суддя Попова О.М., судді Юрченко С.О.,  

Скрипник С.М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачений Школенко Мирослав Гайкович, який наро-

дився 01.09.1959 року, зареєстрований за адресою: м. Оде-
са, вул. Французький бульвар, 1/3, кв. 15, відповідно до вимог 
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, 
яке відбудеться 12.09.2018 року о 14 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В.М.
Сватівський районний суд Луганської області, розташова-

ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає Плахотнюка Костянтина Володимиро-
вича як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній 
справі № 426/19004/17 за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Плахотнюка Костянтина Володи-
мировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 10 вересня 2018 ро-
ку о 14.40 годині.

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

Половинка В.О.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає Андріянова Олександра Олександро-
вича як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній 
справі № 426/11865/18 за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Андріянова Олександра Олексан-
дровича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
10 вересня 2018 року об 11.00 годині.

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

Осіпенко Л.М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 07.09.2018 року о 

09.00 год., суддя Рєпін К.К., буде проводити судове засідання з розгляду криміналь-
ного провадження по обвинуваченню: Ходченкової Елени Володимирівни, Хутковської 
Ірини Вікторівни, Єрошенко Діани Олександрівни, Прищенко Олени Олександрівни у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК Укра-
їни.

Багату Зінаїду Федорівну, Дудчева Івана Івановича, Іванович Дарію Іванівну, Коваль 
Валентину Іванівну, Коваля Євгена Івановича, Козакову Валентину Корніївну, Костовин-
ського Валерія Миколайовича, Лушкіну Людмилу Іванівну, Малу Лідію Георгіївну, Ма-
зуренка Василя Миколайовича, Макоду Олену Григорівну, Міненка Олега Гаврилови-
ча, Передерія Миколу Михайловича, Петровську Надію Петрівну, Савоша Степана Яки-
мовича, Свєтницького Дем’яна Павловича, Свиридова Валерія Федоровича, Сокола-
на Олександра Борисовича, Соколан Зою Іллівну, Соловей Валентину Іванівну, Соло-
вей Юрія Васильовича, Толстенкова Володимира Олександровича, Черняк Олену Во-
лодимирівну просимо з’явитись на вказану дату та час до Херсонського міського суду 
Херсон ської області (каб. 808) за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29.

У разі неявки розгляд вищевказаної справи буде здійснено за вашої відсутності.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +13  +18 +27  +32
Житомирська +11  +16 +26  +31
Чернігівська +13  +18 +27  +32
Сумська +13  +18 +27  +32
Закарпатська +13  +18 +28  +33
Рівненська +11  +16 +25  +30
Львівська +11  +16 +23  +28
Івано-Франківська +11  +16 +23  +28
Волинська +11  +16 +24  +29
Хмельницька +12  +17 +25  +30
Чернівецька +11  +16 +26  +31
Тернопільська +11  +16 +24  +29
Вінницька +12  +17 +26  +31

Oбласть Нiч День

Черкаська +13  +18 +28  +33
Кіровоградська +13  +18 +29  +34
Полтавська +12  +17 +29  +34
Дніпропетровська +13  +18 +30  +35
Одеська +17  +22 +29  +34
Миколаївська +16  +21 +30  +35
Херсонська +17  +22 +30  +35
Запорізька +16  +21 +29  +34
Харківська +12  +17 +28  +33
Донецька +14  +19 +27  +32
Луганська +12  +17 +28  +33
Крим +18  +23 +27  +32
Київ +16  +18 +29  +31
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ 
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО В ПОРЯДКУ 

СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Степанько Сергій Леонідович, 10.04.1971 ро-

ку народження, останнє відоме місце проживання: Херсонська об-
ласть, Чаплинський район, с. Червона Поляна, відповідно до абз. 5 
ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 02.08.2018 ро-
ку Херсонським міським судом Херсонської області по криміналь-
ному провадженню №22015230000000032 за обвинуваченням Сте-
панька Сергія Леонідовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України постановле-
на ухвала про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинува-
ченого (in absentia) у порядку спеціального судового провадження. 
Також Степанько С.Л. повідомляється про те, що йому необхідно 
з’явитися 28.09.2018 року о 08.15 год. у каб. 703 до Херсонського 
міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29, для участі в розгляді кримінального проваджен-
ня № 766/9438/17 за ч. 1 ст. 258-3 КК України як обвинуваченому.

Також повідомляємо, що ухвалою Херсонського міського су-
ду Херсонської області від 02.08.2015 року судовий розгляд на 
підставі обвинувального акта в кримінальному провадженні 
№22015230000000032 за обвинуваченням Степанька Сергія Лео-
нідовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України, 10.04.1971 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, призначено в порядку спеціального судово-
го провадження.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсон-
ського міського суду Херсонської області – ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О.С.

Старобільський районний суд Луганської області викликає як обвинуваче-
ного Бриля Григорія Олександровича, 01.03.1979 року народження, уроджен-
ця с. Першозванівка Лутугинського району Луганської області, громадянина 
України, зареєстрованого за адресою: Луганська область, Лутугинський район, 
м. Лутугине, вул. Некрасова, буд. 33, кв. 58, за обвинуваченням у скоєнні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 3 вересня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Старобільського 
районного суду Луганської області за адресою: м. Старобільськ Луганської 
області, вул. Миру, 38-А (головуючий суддя Колядов В.Ю.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опублікування пові-
стки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з 
її змістом.

Житомирське обласне управління водних ресурсів 

(і.к. 01038766, 10001, м. Житомир, вул. Київська, 81) 

повідомляє про зміну найменування організації на  

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять  

з 07.08.2018 року.

На Львівщині будуть агротуристичні кластери
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. На Львів-
щині взялися популяризу-
вати створення агротурис-
тичних кластерів для роз-
витку сільських територій, 
тож уже вдруге організу-
вали фестиваль «ГорбоГо-
ри». Він  два дні тривав у се-
лі Хоросно Пустомитівсько-

го району. На фестивалі ор-
ганізовували велосипед-
ні та кінні прогулянки, роз-
горнули ярмарок регіональ-
ної продукції «Добрі тради-
ції Галичини». За інформа-
цією прес-служби ОДА, ко-
жен охочий міг стати учасни-
ком майстер-класів з валян-
ня вовни, різьблення по де-
реву, видування скла, пле-
тіння пшеничного перевес-

ла. На гостей чекали й ви-
довищні атракції: політ на 
повітряній кулі, шоу дронів, 
равликові перегони, тест-
драйви на автомобілях. По-
дбали й про суто дитячі роз-
ваги: лабіринт, батут, гір-
ки, скеледром. Можна було 
скуштувати смачні україн-
ські страви. Цікавою та різ-
номанітною була й концерт-
на програма. 

На думку першого заступ-
ника голови Львівської облас-
ної держадміністрації Ростис-
лава Замлинського, «Горбо-
Гори» мають стати моделлю 
розвитку туристського потен-
ціалу Пустомитівського райо-
ну задля створення робочих 
місць, а також збільшення до-
ходу суб’єктів господарюван-
ня кластера через залучення 
туристів.

Краматорськ стане містом розвитку 
сучасного мистецтва

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

НЕ БУТИ СІРИМ! У Крама-
торську на Донеччині розпо-
чалася цікава акція: протя-
гом трьох тижнів місцеві та 
закордонні художники пере-
творять промислове місто на 
центр сучасного мистецтва. 
Реалізувати ідею запропо-
нував художник з Німеччи-
ни Алан Мейєр, який при-
їжджає сюди вже кілька років 

поспіль. Звернувши увагу на 
неабиякий творчий потенці-
ал нинішнього адміністратив-
ного центру Донеччини, він 
разом із друзями започатку-
вав проект для місцевих ху-
дожників і колег із зарубіж-
жя. Отож участь у цьогоріч-
ній арт-акції беруть майстри 
пензля не тільки з Німеччи-
ни і Великобританії, а ще й 
із Бразилії та Японії. А поряд 
із ними працюють місцеві ху-
дожники, серед яких чимало 

молодих — тих, які тільки на-
бувають досвід. 

Творчу акцію художники 
почали з пленеру на заліз-
ничному вокзалі Краматор-
ська. Вони вирішили малюва-
ти всім відомі і впізнавані міс-
ця, які згодом тутешні люди 
побачать на полотнах трохи 
в іншому ракурсі. Усі урбаніс-
тичні пейзажі, створені в різ-
них куточках міста, покажуть 
8 вересня на спільній вистав-
ці, влаштованій у міському ху-

дожньому музеї, якому й по-
дарують роботи. 

«Хочу вірити, що такі твор-
чі проекти сприятимуть по-
зитивним змінам. Українські 
міста не можуть бути сірими. 
Люди мають відчути потребу 
не просто ходити на роботу, 
їсти ковбасу і картоплю. Ко-
ли є місце яскравим фарбах, 
арт-майстерням, виставкам, 
галереям, творчості — міс-
то житиме», — переконаний 
Алан Мейєр.

Ретро-колекція на колесах

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ХОБІ. У рідній Боромл і 
Тростянецького району на 
Сумщині й за її межами 
добре знають Віталія Ве-
римієнка. Адже він більш 
як півтора десятиліття зби-
рає ретро-мотоцикли й авто-
мобілі і має їх відповідно 52 
і 11 одиниць. Усі з минулого 
століття і майже всі на ходу.

Як розповідає Віталій, все 
розпочалося, коли помер-
ла дружина. Щоб витримати 
удар, вирішив зосередитися 
на якомусь захопленні. І ви-
бір зупинив на техніці. Спер-
шу трапився мотоцикл 1960 
року випуску, який господа-
рі викинули на звалище. До-
велося довгенько походити 
біля нього, аж доки поставив 
у стрій. Згодом з’явилась ін-
ша техніка, яку, бувало, купу-
вав як металобрухт, за оголо-
шеннями чи віддавали знайо-
мі. Маючи золоті руки, дово-
див її до ладу. На це витрачав 
від місяця-двох до кількох ро-
ків — залежно від технічного 
стану і комплектації.

Найстаріший експонат — 
«Москвич-401», який вперш е 
виїхав на дороги 1952 року. Є 
й новіші. Колекцію зберігає у 
спеціальному ангарі й навіть 
удома. До Віталія часто при-
ходять і приїжджають поди-
витися на раритети не тіль-
ки з України, а й з-за кордо-
ну. Як каже голова Бором-
лянської ОТГ Василь Романі-
ка, завдяки такому землякові 
про Боромлю скоро дізнають-
ся на всіх континентах. У ньо-
го вже побували представни-
ки Норвегії, Польщі, Німеччи-
ни, Австрії. А недавно наві-
дався Кристіан Брессі з Ар-
гентини, який не приховував 
захоплення і порекоменду-

вав боромлянину зробити 
вхід до домашнього му-
зею платним. Але Віта-
лій Веримієнко навід-
різ відмовляється. Ка-
же: багатий уже з того, 
що людям подобається 

його колекція. І запрошує 
нових відвідувачів. Звісно 

ж, без жодної оплати.

У колекції Віталія Веримієнка 
52 мотоцикли й 11 авто


