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Зупинити агресора 
може лише НАТО

СОЦОПИТУВАННЯ. Європейську та євроатлантичну інтеграцію 
слід вивести за дужки політичних протистоянь, зробити її 
такою, що не підлягає сумніву чи перегляду

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні 
про свавілля російської окупаційної влади в Криму 

Рада ЄС продовжила 
обмежувальні заходи

САНКЦІЇ. Європейський Союз продовжив на подальші півро-
ку персональні обмежувальні заходи проти російських осіб та 
установ, причетних до посягання на суверенітет, незалежність 
і територіальну цілісність України.

«Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи за дії, що підри-
вають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету 
та незалежності України, на подальші шість місяців — до 15 бе-
резня 2019 року. Ці заходи стосуються заморожування активів 
та заборони подорожувати до ЄС. Санкції нині застосовано до 
155 осіб та 44 установ», — йдеться в офіційному рішенні Ради 
ЄС. Там наголошують, що оцінка ситуації не виявила підстав 
для зміни санкційного режиму, повідомляє Укрінформ. Відпо-
відний юридичний акт про продовження персональних санкцій 
буде оприлюднено сьогодні в Офіційному журналі.

До переліку зі 155 осіб, до яких застосовано санкції, внесено 
російських посадовців, зокрема наближених до президента РФ 
Володимира Путіна, а також колабораціоністів, котрі працюють 
на російські окупаційні адміністрації на Донбасі та в Криму.

ЦИТАТА ДНЯ

ФІОНА ФРЕЙЗЕР:

ЦИФРА ДНЯ

1,045 млрд доларів
купили українці через банківську 

систему в серпні 2018-го. Це 
максимальний результат від початку 

2015 року

«Ми задокументували 
найбільші порушення прав 
людини, зокрема свавільне 

тримання під вартою, 
катування, викрадення 

і насильницькі 
зникнення».

Дипломати закликають 
цивілізований світ посилити 
тиск на Москву  

ОФІЦІЙНО. Міністерство 
закордонних справ України 
висловлює рішучий протест у 
зв’язку з рішенням верховно-
го суду Російської Федерації 
від 12 вересня 2018 року за-
лишити без змін вирок гро-
мадянину України журналіс-
тові Романові Сущенку, яким 
його засуджено до 12 років 
ув’язнення в колонії суворого 
режиму за відверто сфальси-
фікованими звинуваченнями 
у шпигунстві. Про це йдеться 
у заяві вітчизняного зовніш-
ньополітичного відомства.

Коротка тривалість засі-
дання верховного суду та про-
ведення слухання в закрито-
му режимі без допуску україн-
ських та іноземних диплома-
тів і представників ЗМІ вкотре 

засвідчили за-
мовний характер 
сфальсифікова-
ної проти Романа 
Сущенка справи, 
а також бажання 
російської сторо-
ни приховати від 
світової спільноти 
фактичну контро-
льованість Крем-
лем російської су-
дової системи.

Тож в українському МЗС 
вимагають негайно скасува-
ти незаконний вирок у спра-
ві журналіста Романа Сущен-
ка та забезпечити його звіль-
нення й повернення в Україну.

«Закликаємо світову спіль-
ноту, міжнародні правозахис-
ні інституції посилити політич-

ний та економічний тиск на 
Російську Федерацію з ме-
тою звільнення та повернен-
ня в Україну Романа Сущен-
ка та інших громадян України, 
які стали заручниками сучас-
ної політики Кремля в умовах 
агресії проти України, що три-
ває», — йдеться в диплома-
тичній заяві. 

Рятували ближніх, ризикуючи 
власним життям

ВІДЗНАЧИЛИ ЗВИТЯЖЦІВ. 
Напередодні Дня рятівника, 
який відзначають в Україні 
щороку 17 вересня, Прези-
дент Петро Порошенко наго-
родив одинадцятьох лауреа-
тів всеукраїнської премії «Ге-
рой-рятувальник року-2018».

Звертаючись до присутніх 
на урочистостях із цієї наго-
ди в Маріїнському палаці, гла-
ва держави зазначив, що ни-
ні бачимо різних людей з різ-
них куточків України. «Але 
є те, що об’єднує їх, — смі-
ливість, рішучість, прагнен-
ня відгукнутися на чужу біду 
й не залишатися байдужими, 
коли людина потребує допо-
моги. Це якості справжніх ге-
роїв, завдяки їм країна дізна-
лася про ці чудові, хвилюючі і, 
як на мене, дуже зворушли-
ві історії», — цитує слова Пе-

тра Порошенка департамент 
прес-служби АП.

«Перед вами одинадцять 
звитяжців, котрі, не роздумую-
чи, ризикнули життям заради 
порятунку ближнього. І навіть 
попри те що серед них є діти, 
вони не злякалися, не відступи-
ли і не відвернулися. Я твердо 
переконаний, що саме за таки-
ми українцями майбутнє нашої 
великої держави. За кожною 
історією — родини, батьки, 
друзі, які завжди будуть вдяч-
ні вам за небайдужість, за вря-
товані життя близьких», — на-
голосив Президент.

Віднині День рятівника — це 
також і свято цих героїв. На-
віть якщо вони ще не визначи-
лися, якою буде їхня майбут-
ня професія, неодмінно збері-
гатимуть вірність цій благород-
ній справі. 

Серед цьогорічних лауреа-
тів — Олександр Опара з Кі-
ровоградщини, який у міс-
ті Світловодську врятував із 
води семирічного хлопчика 
й надав йому першу долікар-
ську допомогу. А учень Ріше-
льєвського ліцею Одеси Мак-
сим Тіхончук у вересні 2017-
го врятував 15 дітей  під час 
пожежі в таборі «Вікторія». 
Студент Національного фар-
мацевтичного університету 
Євген Ткачук врятував з па-
лаючого будинку підлітка й 
допоміг евакуюватися його 
батькам й бабусі з дідусем. А 
Дарія Тутко, медична сестра 
Полтавського районного клі-
нічного центру первинної ме-
дичної допомоги разом з ма-
леньким сином врятувала з 
води рибалку, в якого відмо-
вили ноги.
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ОГОЛОШЕННЯ

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Юрова Юрія Павловича як об-
винуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/1592/17 за обвинувальним актом у кримінально-
му провадженні стосовно Юрова Юрія Павловича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 24 вересня 2018 року о 09.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

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

Втрачене Свідоцтво про реєстрацію 

Представництва «Стілкейс СА», № ПІ-2182 

від 19.12.2001 р., 

видане Міністерством економіки 

та з питань європейської інтеграції України, 

вважати недійсним.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Акімова Олега Костянтиновича як 
обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі 
№ 426/11527/17-к за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Акімова Олега Костянтиновича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 24 вересня 2018 року о 14.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

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

Директор ТОВ «ПЕТРОТЕКС» Шкаляр Андрій Ігоро-
вич повідомляє учасника ТОВ «ПЕТРОТЕКС» ЧЖОУ 
БІНЬ про скликання позачергових зборів, які відбу-
дуться 15 жовтня 2018 року початок о 14.00 год. за 
адресою: м. Харків, вул. Державінська, 38, 2 поверх, 
каб. 2.

Порядок денний: звільнення директора ТОВ «ПЕ-
ТРОТЕКС» за власним бажанням з 15 жовтня 2018 
року.

Тел. для зв’язку: +38 050-638-16-62, Шкаляр А. І.

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

Вважати недійсними Атестат про повну загальну середню освіту, отриманий в 
ТОВ Середньому загальноосвітньому навчально-виховному комплексі «Європей-
ська гімназія», HP № 50328262 від 23 червня 2018 р. та додаток до атестата 12АХ  
№ 067923 на ім’я Касьянова Каміла Сергіївна, у зв’язку з втратою.

Втрачені: Судновий білет на судно КИВ-0739-К, виданий 07.09.2006 р. 

(рік побудови судна 1975, власник судна ВАТ «Гідромеханізація») та 

Кваліфікаційне свідоцтво на судно КИВ- 0739-К, вважати недійсними.

Розшукується громадянин Поводатор Станіслав Маркович, 

22.07.1973 р.н. Хто має відомості, прохання сповістити на адресу: 

м. Харків, вул. Каширська, б. 12, кв. 4.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (головуючий суддя Ко-
вальов В. М., судді Акулов Є. М., Костроба Ю. Ю.) знаходиться кримінальне проваджен-
ня №1-кп/414/215/2018 (ЄУН 428/7944/18) за обвинуваченням Сикала Вадима Петрови-
ча, 23 квітня 1976 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалося спеціальне досудове роз-
слідування.

Обвинувачений Сикало Вадим Петрович викликається Кремінським районним судом 
Луганської області в підготовче судове засідання у зазначеному кримінальному прова-
дженні, яке відбудеться 24 вересня 2018 року о 14 год. 00 хв. у залі судових засідань 
Кремінського районного суду Луганської області за адресою: пл. Красна, 5, м. Кремін-
на Луганської області.

Після опублікування оголошення обвинувачений вважається повідомленим про да-
ту, час та місце розгляду справи належним чином. У разі неявки обвинуваченого кримі-
нальне провадження буде розглядатися за його відсутності в порядку спеціального су-
дового провадження.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обвинува-
ченого Рязанцева Павла Миколайовича (останнє відоме місце реєстрації: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, с. Борівське, вул. Чехова, 72а) у судове 
засідання з розгляду кримінальної справи №428/3385/18 за обвинуваченням 
Рязанцева Павла Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
21.09.2018 року о 08 годині 50 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбачені ст. 139 
КПК України, а також ст. 323 КПК України. У разі відсутності можливості при-
бути до суду у встановлений день та час, обвинувачений зобов’язаний пові-
домити про неможливість з’явлення до суду шляхом подання заяви на адре-
су суду, в тому числі на офіційну електронну адресу суду: inbox@sdn.lg.court.
gov.ua або на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Т. О. Комплєктова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обвинуваче-
ного Скорого Андрія Михайловича (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Лисичанськ, вул. Сєдова, 3/2) у судове засідання з розгляду 
кримінальної справи №428/3635/18 за обвинуваченням Скорого Андрія Ми-
хайловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 21.09.2018 року о 08 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбачені ст. 139 
КПК України, а також ст. 323 КПК України. У разі відсутності можливості при-
бути до суду у встановлений день та час, обвинувачений зобов’язаний пові-
домити про неможливість з’явлення до суду шляхом подання заяви на адре-
су суду, в тому числі на офіційну електронну адресу суду: inbox@sdn.lg.court.
gov.ua або на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Т. О. Комплєктова

Повістка про виклик 
Підозрюваний Огирін Олександр Олександрович, 

08.03.1972 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
та 297-5 КПК України, викликається на 10 год. 00 хв. 
18, 19 та 20 вересня 2018 року до слідчого СВ УСБ 
України у Хмельницькій області Топільчука А. А. в 
каб. №102 за адресою: м. Хмельницький, вул. Геро-
їв Майдану, 19, тел. (0382) 69-85-57, 65-72-73, для 
проведення слідчих та процесуальних дій (вручення 
підоз ри, допиту як підозрюваного, оголошення про 
завершення досудового розслідування, надання до-
ступу до матеріалів досудового розслідування, озна-
йомлення з матеріалами кримінального проваджен-
ня, отримання копії обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування) у криміналь-
ному провадженні №22018240000000001 за ознака-
ми злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До уваги ТОВ «ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 38488356)

Антимонопольний комітет України 07.06.2018р. 

прийняв рішення №292-р про залишення рішен-

ня адміністративної колегії Хмельницького облас-

ного тервідділення від 31.03.2017 №20-р/к у справі  

№ 03-06/61-16 без змін.

Текст рішення розміщений на офіційному веб-

сайті Комітету — http://www.amc.gov.ua у розділі Го-

ловна — Рішення та розпорядження.

Ця інформація розміщена на підставі абза-

цу п’ятого частини першої статті 56 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції».

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської об-
ласті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни Пісаришена Олександра Володимировича, 11.01.1983 
року народження, який зареєстрований за адресою: місто 
Брянка Луганської області, вулиця Ювілейна, 6/2, у судове 
засідання, яке проводитиметься в порядку спеціального 
судового провадження та відбудеться 22 жовтня 2018 ро-
ку о 17 год. 00 хв. у залі судових засідань Тернопільського 
міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котля-
ревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Пісаришена О. В. у су-
дове засідання, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Т. Багрій

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області викликає обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК 
України Баркова Сергія Миколайовича, 28.10.1973 ро-
ку народження, який зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Володимирська, 35, у судове засідання, яке 
проводитиметься в порядку спеціального судового про-
вадження та відбудеться 1 жовтня 2018 року о 09 год. 15 
хв. у залі судових засідань Тернопільського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревсько-
го, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Баркова С. М. у судо-
ве засідання, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Т. Багрій

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТОРГАХ (ЗУТ)

Україна
Другий Проект з передачі електроенергії
Кредит №: 8462-UA

Назва Пакета: Реконструкція додаткових підстанцій Північної ЕС
Ідентифікаційний №.: UE/1E

Україна отримала фінансування від Світового Банку на покриття ви-
трат за Другим Проектом з передачі електроенергії, та планується, що 
частина даного кредиту буде використана на здійснення платежів за 
контрактами «Реконструкція додаткових підстанцій Північної ЕС» (Па-
кет UE/1E).

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укр-
енерго» запрошує правоможних Учасників торгів надсилати запечата-
ні тендерні пропозиції на реконструкцію Об’єктів:
• Лот 1 – «Реконструкція ПС 750 кВ «Північноукраїнська», ПС 330 

кВ «Конотоп»;
• Лот 2 – «Реконструкція ПС 330 кВ «Лосєве», ПС 330 кВ «Полтава»
Учасники торгів можуть подавати свої пропозиції за одним або кіль-

кома контрактами, як це визначено у тендерній документації. Учас-
никам, що бажають запропонувати знижки у випадку присудження 
більше одного контракту, дозволяється це зробити за умови, що та-
кі знижки зазначені у Формі Тендерної пропозиції. 

Торги будуть проходити відповідно до процедури Міжнародних 
Конкурсних Торгів, що визначена у Керівництві Світового Банку: За-
купівлі Товарів, Робіт та Неконсультативних Послуг за кредитами та 
грантами МБРР та МАР Позичальниками Світового Банку, Січень 2011 
(зі змінами Липень 2014) («Керівництво із закупівель»), та відкриті для 
всіх правоможних Учасників торгів, як зазначено у Керівництві із заку-
півель. Також дивіться статті 1.6 та 1.7, що визначають політику Світо-
вого Банку з конфлікту інтересів.  

Зацікавлені правоможні Учасники мають змогу отримати додаткову 
інформацію від ДП «НЕК «Укренерго»

п. Лисих В.В.,
Начальник відділу організації міжнародних закупівель
procurement_office@ua.energy  
тел.: +38 044 238 30 14
п. Садовець О.В.,
Провідний інженер відділу організації міжнародних закупівель
procurement_office@ua.energy  
тел.: +38 044 238 31 35
та вивчити тендерну документацію протягом робочого часу (08.00 – 

17.00, за київським часом) за адресою, зазначеною нижче.
Повний комплект документації для торгів англійською та україн-

ською мовами може бути придбаний зацікавленими Учасниками за 
умови подачі письмової заяви та оплати грошового внеску в розмірі 
300 (триста) доларів США, що не відшкодовується, або еквівалента у 
гривні (з урахуванням ПДВ та без урахування всіх банківських комісій, 
в тому числі банків кореспондентів, які повинен сплатити Учасник тор-
гів при здійсненні платежу; Учасник самостійно розраховує розмір всіх 
банківських комісій; у випадку отримання Замовником суми менш ніж 
300 доларів США вона буде повернута платнику).

Платіж повинен бути перерахований на розрахунковий рахунок За-
мовника:

Для нерезидентів (USD):

Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25
Банк отримувача: AT «Укрексімбанк»
Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127
П/р 26002050066033
MФО 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Назва банку-кореспондента:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK, USA

Номер рахунку банку-кореспондента: 04094227
SWIFT: BKTR US 23
Для резидентів України (UAH):

Отримувач: ДП «HЕK «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Cимона Петлюри, 25
П/р 26008010066033
АТ «Укрексімбанк»
MФО 322313
Учасники повинні вказати призначення платежу: «Оплата Тендерної 

документації «Реконструкція додаткових підстанцій Північної ЕС», Па-
кет UE/1E Другого Проекту з передачі електроенергії».

Документація буде надіслана кур’єрською службою.
Тендерні пропозиції мають бути доставлені за адресою, вказаною 

нижче, не пізніше ніж 10:00 за київським часом 11.12.2018. Електрон-
на подача тендерних пропозицій не дозволяється. Тендерні пропози-
ції, що надійшли із запізненням, будуть відхилені. Тендерні пропози-
ції будуть розкриті у присутності представників Учасників торгів, які 
матимуть бажання бути присутніми, за адресою, зазначеною нижче, о 
10.00 за київським часом 11.12.2018.  

Всі тендерні пропозиції мають супроводжуватися забезпеченням 
тендерної пропозиції у розмірі 200 000,00 дол. США (для Лоту 1) та 
400 000,00 дол. США (для Лоту 2) або у еквіваленті вільноконверто-
ваної валюти.

Адреса, що згадується вище: 
ДП «НЕК «Укренерго»
Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, 01032
Каб. 450
п. Лисих В.В.
Начальник відділу організації міжнародних закупівель
тел.: +38 044 238 30 14
факс: +38 044 238 39 81
Веб-сайт: www.ua.energy

Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська у складі: головую-
чого судді Татарчук Л. O., суддів Марущак C. Л. та Єлісєєвої Т. Ю. здійсню-
ється спеціальне судове провадження № 200/4308/17 щодо обвинувально-
го акта, складеного за результатами спеціального досудового розслідуван-
ня обставин кримінального провадження № 22014040000000088 відносно 
Степаненка Романа Ігоровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання по вказаному кримінальному про-
вадженню призначено до розгляду на 21 вересня 2018 року о 08.30 годи-
ні за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, в яке викликається 
Степаненко Роман Ігорович, 31.08.1984 року народження, зареєстрований: 
АР Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, буд. 25, кв. 36, останні відомі адреси 
мешкання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Капітана Остапенка, буд. 36, 
кв. 84; м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин, через які обвинувачений не може 
з’явитися в судове засідання, він зобов’язаний заздалегідь повідомити суд 
про неможливість з’явлення та про поважні причини неявки.

Після опублікування оголошення у пресі обвинувачений вважається по-
відомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинува-
ченого справу буде розглянуто за його відсутності.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Протасенко Михайло Михайлович, 15.11.1968 року наро-

дження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання на 09 год. 30 хв. 20 вересня 2018 року до Хмельницького місь-
крайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54, каб. 208 (2 поверх), головуюча суддя Бацуца Т. М., конт. тел. (0382) 
76-28-40) для проведення судового розгляду в кримінальному провадженні 
№ 22017240000000016 про обвинувачення Протасенка Михайла Михайлови-
ча за ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття на ви-
клик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повістка про виклик 

Підозрюваний Баранов Леонід Віталійович, 24.02.1982 р.н., відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається о 10 год. 
00 хв. 17 вересня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України 
Лабунця P. O. у каб. 450 за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А (тел. 
044-281-51-45), для проведення слідчих та процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 22014000000000282 за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 294, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Сарафанюк Валерій Євгенович, 15.05.1966 року наро-

дження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання на 10 год. 00 хв. 26 вересня 2018 року до Хмельницько-
го міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 54, каб. 203, головуючий суддя Навроцький В. А., конт. тел.  
(0382) 65-74-43) для проведення судового засідання у кримінальному прова-
дженні № 22015240000000043 про обвинувачення Сарафанюка Валерія Єв-
геновича, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини та наслідки непри-
буття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Бабичу Костянтину Леонідовичу, 25.02.1972 р.н., зареє-

строваному за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, на 
підставі ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитись 18, 19, 20 вересня 
2018 року до слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури 
Центрального регіону України Копитця Є. В. за адресою: м. Київ, вул. Петра 
Болбочана, буд. 8, для вручення повідомлення про підозру, а також для учас-
ті в проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42015000000002179 від 09.10.2015 за ознаками кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
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Одеська +12  +17 +22  +27
Миколаївська +12  +17 +21  +26
Херсонська +12  +17 +20  +25
Запорізька +12  +17 +20  +25
Харківська +13  +18 +20  +25
Донецька +12  +17 +21  +26
Луганська +12  +17 +21  +26
Крим +14  +19 +21  +26
Київ +14  +16 +24  +26
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ФОТОФАКТ

МОЛОДІ ТА УСПІШНІ. Збірна України виборола 7 золотих, 
4 срібні та бронзову нагороди чемпіонату світу з пауерліфтингу 
серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат, що завершився дня-
ми в місті Потчефструм (ПАР).

Високі здобутки юніорської команди (5 золотих та 1 срібна 
нагорода) успішно вплинули на рейтинг наших співвітчизників 
у медальному заліку — українці очолили командний рейтинг. 
За підсумками трьох вправ Владислав Чорний (до 74 кг), Ан-
дрій Шевченко (+120 кг), Олександр Рубець (до 105 кг) та Кос-
тянтин Мусієнко (до 83 кг) вибороли чемпіонські титули.

У свою чергу колектив українських юніорок замкнув трійку 
лідерів командного заліку першості, здобувши «золото» та два 
«срібла». На найвищу сходинку серед спортсменок до 52 кг 
піднялася Тетяна Шлопко. 

Серед юнаків та дівчат українці вибороли 2 «золота», «срі-
бло» та «бронзу». Чемпіонками у цій віковій категорії стали 
Анастасія Антонюк (до 57 кг) та Руслана Краснова (до 72 кг).

Свій тріумф спортсмени й тренери присвятили рідній Украї-
ні та приурочили до професійного свята, яке відзначали мину-
лої суботи.

Краєзнавець провів Канів 
крізь століття й долі

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ІСТОРІЯ МІСТА. Жителі Канева готуються святкувати 
940-річ чя міста, яке відзначатимуть 15—16 вересня. Саме до 
цієї дати приурочено вихід у світ книжки «Канівська старовина. 
Нариси про минуле Канева». Її автор Іван Буренко розповідає 
про історію міста не лише з погляду науковця і дослідника, а й 
звичайної людини, небайдужої до історії краю. 

Зібрані впродовж багатьох років Іваном Несторовичем міс-
цеві легенди, перекази, бувальщини найповніше передають 
колорит тутешнього життя, його багатогранність упродовж ми-
нулих століть. 

Автор простежує життя, побут на території міста й околиць, 
докладно описує городища, міста-попередники Канева. Окре-
му увагу приділяє будівництву канівського собору, ролі монас-
тирів у становленні козацтва, визвольній боротьбі українсько-
го народу проти польської експансії, турецьких і російських за-
гарбників. Ретельно досліджено й топоніміку міста. 

Найцінніші живі спогади простих людей про минувшину та 
думки про сьогодення, легенди, бувальщини, перекази. Книж-
ка, без сумніву, стала гідним дарунком канівцям до річниці міста.

Тростянецька ОТГ 
має власну 
телерадіокомпанію

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗМІ. У Тростянці Сумської області під час святкування Дня 
міста розпочав роботу комунальний заклад «Телерадіокомпа-
нія Тростянець». Журналісти Тростянецької ОТГ одержали у 
своє розпорядження капітально відремонтоване сучасне при-
міщення з набором необхідної апаратури та обладнання. То-
го самого дня на частоті 105,4 FM вийшла в ефір перша пере-
дача «Добре радіо». Передбачають, що частоти місцевих FM-
радіостанції й цифрового телебачення покриватимуть терито-
рію в радіусі 50 кілометрів від Тростянецької телевежі.
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Полтавець отримав приз за фільм про борщ
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

КІНОКОНКУРС. У Полта-
ві підбили підсумки 8-го Все-
українського фестивалю до-
кументального кіно «Пол та-
ва-Док», що відбувся там ми-
нулих вихідних за участі міс-
цевих митців і кінолюбите-
лів із Києва, Харкова, Жито-
мира, Дніпра, Одеси, Луцька, 

Рівного, Тячева, Кременчука, 
менших містечок. Загалом у 
творчому змаганні конкуру-
вали 30 стрічок у двох номіна-
ціях: «Людина та природа» й 
«Мистецтво жити». 

Як повідомив директор фес-
тивалю Олександр Калашник, 
найкращими визнали дві робо-
ти. У номінації «Людина та при-
рода» перемогу святкував пол-
тавець Дмитро Вовк з робо-

тою «Борщик у глиняному гор-
щику». Це розповідь про «Фес-
тиваль борщу», який відбув-
ся 2016 року в селищі Опіш-
не Зіньківського району Пол-
тавської області. У номінації 
«Мистецтво жити» найкращим 
став фільм «Кавалери» Вікто-
ра Булиги з Рівного. Стрічка 
про спогади Надії Косміаді — 
доньки відомого викладача ма-
лювання Георгія Косміаді, який 

жив і працював у Рівному на 
початку XX століття. 

Дипломами фестивалю від-
значили фільми «Дума про 
сина» В’ячеслава Бігуна — за 
найкращий задум та втілення, 
«Безхатні тварини» — за най-
кращу операторську роботу 
Дмитра Панкова, а також ди-
тячо-юнацьку студію «Бере-
зіль» із Кременчука — за вда-
лий дебют.

У Чернігові відкрили безплатний музей Довженка
Марія ЛАГІДНА 

для «Урядового кур’єра»

ВІД ЗЕМЛЯКІВ. Міні-му-
зей у приміщенні Чернігів-
ської центральної міської бі-
бліотеки для дітей ім. Олек-
сандра Довженка відкрили 10 
вересня, у річницю з дня на-
родження видатного кіноре-
жисера і письменника. Про 
це кореспондента Укрінфор-
му повідомила заступник ди-

ректора Чернігівської міської 
комунальної централізованої 
бібліотечної системи Олена 
Сльозка.

В експозиції — твори До-
вженка і їх критика, книжки 
про нього тощо. На одній зі 
стін кімнати розміщено біо-
графію митця у фотографіях, 
на іншій — колажі, що відо-
бражають творчість Олексан-
дра Петровича. Кожен розпо-
відає про один із напрямів йо-

го діяльності — кінорежисера, 
художника і письменника. 

«Представлена мобільна бі-
бліотека, де за допомогою QR-
коду можна безплатно скачати 
на смартфон книжки й фільми 
нашого видатного земляка», — 
похвалилася заступник дирек-
тора. За її словами, оригіналь-
ний дизайн міні-музею розро-
било одне з чернігівських ре-
кламних агентств. Установу 
створено за кошти гранту «Бю-

джет участі-2017», його відвіду-
вання безплатне.

Олександр Довженко — ви-
датний український письмен-
ник, кінорежисер, мислитель, 
громадський діяч. Народився 
10 вересня 1894 року на хуто-
рі В’юнище Сосницького повіту 
Чернігівської губернії. Учителю-
вав, знімав фільми, писав літе-
ратурні твори, був дипломатом, 
художником, наставником мо-
лодих кіномитців. 

На Донеччині гуртуються громадські організації
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр»

СПІЛЬНИЙ ПРОСТІР. У По-
кровську Донецької області ту-
тешні громадські організації 
розпочинають об’єднання сво-
їх зусиль та ініціатив на базі 
платформи «Без обмежень». 

Готовність про гуртування та 
спільну роботу вже підтверди-
ли 16 організацій, які працю-
ють у Покровську, Мирногра-
ді та Новогродівці: «Майстер-
ня ідей», «Лампова», «Нова 
Дружківка», «Патріоти укра-
їнського Донбасу», «Типовий 
Мирноград», «Театр-майстер-

ня «Дукач». Саме завдяки їхній 
активності останніми роками 
громадська активність на те-
риторії Донеччини істотно по-
жвавилася, адже тут постійно 
втілюють соціальні, патріотич-
ні, культурні, спортивні та інші 
цікаві проекти, в яких беруть 
участь жителі прифронтового 

краю. А тепер учасники спіль-
ного відкриття громадсько-
го простору «Без обмежень» 
вирішили об’єд нати зусилля 
для втілення в життя спільних 
масштабних проектів — тре-
нінгів, майстер-класів, творчих 
зустрічей, планування і обгово-
рення яких уже почалося. 


