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Екосвідомість  
прокидається

ВІД ОПИТУВАННЯ ДО ДІЙ. 87 відсотків українців вважають, 
що можуть особисто відігравати роль у захисті довкілля

Спецпредставник Держдепу США в Україні  
про російську підтримку незаконних збройних 
формувань на Донбасі 

ВВП зростатиме, 
інфляція — навпаки

ПРОГНОЗ. Експерти, які брали участь у дискусії з питань макро-
економічного аналізу та прогнозування в Міністерстві економічно-
го розвитку і торгівлі, очікують зростання ВВП на рівні 3,1% за під-
сумками 2018 року, 3% — у 2019 році, 3,1% — у 2020-му й 3,9% — у 
2021-му. Фахівці прогнозують скорочення зростання споживчих цін 
(у розрахунку грудень до грудня попереднього року) на рівні 9,5% 
у 2018 році, 7,4% — у 2019-му, 6% — у 2020-му і 5% — у 2021-му, 
повідомляє прес-служба міністерства.  Серед головних ризиків для 
української економіки експерти виокремили неотримання заплано-
ваного фінансування від МВФ, дефіцит зовнішнього фінансування 
та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу, 
посилення загроз національній безпеці у вигляді активного військо-
вого протистояння на сході країни. Ще до ризиків вони зарахува-
ли посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку Укра-
їни, недостатньо швидке проведення реформ і збереження низької 
кредитної активності комерційних банків.

ЦИТАТА ДНЯ

КУРТ ВОЛКЕР:

ЦИФРА ДНЯ

4 млрд доларів 
щороку втрачає Україна через 

контрабанду, яка стала головним 
джерелом доходів деяких населених 

пунктів регіонів прикордоння

«Ми знаємо про командирів, 
ланцюжок командування, 

типи військ, фінансування, 
чисельність регулярної 

російської армії та 
спецпідрозділів. Більша 

частина сил — 
контрактники».

Зв’язки з діаспорою дедалі 
зміцнюватимуться

СПІВПРАЦЯ. Україна вдоско-
налюватиме взаємодію із закор-
донними українцями. На цьо-
му наголосив заступник міні-
стра закордонних справ Василь 
Боднар під час виступу в Києві 
на 4-й регіональній конферен-
ції Парламентської мережі з пи-
тань діаспори Парламентської 
асамблеї Ради Європи. 

Василь Боднар зазначив, що 
зусилля уряду України спрямо-
вано на зміцнення зв’язків діа-
спори з материнською держа-
вою, підтримання української 
самобутності, консолідацію зу-
силь міжнародної спільноти у 
протидії російській агресії. Тож 
конче потрібним стає зміцнення 
інституційної спроможності для 
вдосконалення співпраці з гро-
мадами за кордоном.

Заступник міністра також 
наголосив на необхідності 

протидії розмиванню україн-
ської ідентичності закордон-
них українців шляхом підтрим-
ки діалогу з громадськими ор-
ганізаціями закордонних укра-
їнців, залучення їх до прове-
дення спільних заходів. При-
кладом спільної співпраці слу-
гує проведення закордонними 
дипломатичними установами 
України спільно з громадськи-
ми організаціями закордон-
них українців міжнародної гро-
мадської акції «Запалімо свіч-
ку пам’яті!», у межах якої про-
тягом 85 днів символічно пере-
дають свічку пам’яті по всьому 
світу.

Своїм досвідом щодо ін-
ституційної організації робо-
ти з діаспорою, урядової по-
літики та створення механіз-
мів співпраці також поділили-
ся інші учасники конферен-

ції, зокрема представник МЗС 
Грузії Варлам Бадзагуа, про-
фесор соціології університету  
м. Мармара (Туреччина) док-
тор Таліп Кючюкджан,  заступ-
ник голови Бюро з питань від-
носин з діаспорою уряду Мол-
дови Геннадій Слободенюк, а 
також директор Представни-
цтва Світового конгресу укра-
їнців в Україні Сергій Касянчук.

Міністерство закордонних 
справ розробило Державну 
програму співпраці із закор-
донними українцями на період 
до 2020 року, якою визначе-
но пріоритетні завдання й за-
ходи співпраці з громадськи-
ми організаціями закордонних 
українців. Конкретний план дій 
щодо кожної держави, в якій 
створено організації закор-
донних українців, щорічно за-
тверджує міністерство. 

Не давати російським 
пропагандистам жодного шансу

ГЕОПОЛІТИКА. Віце-пре-
м’єр-міністр Іванна Климпуш-
Цинцадзе взяла участь у сесії 
Ukraine Strategic Council в ме-
жах програми Eurasia Center 
Атлантичної ради США, яка 
відбулася у Нью-Йорку. На се-
сії йшлося про процеси ре-
форм в Україні та про необхід-
ність спільних зусиль для подо-
лання стереотипів негативно-
го сприйняття держави, повідо-
мляє служба віце-прем’єра. 

Іванна Климпуш-Цинцадзе 
докладно пояснила викли-
ки, що супроводжують про-
цес реформування країни. 
«Реформи в Україні — це пи-
тання не лише змін у законо-
давстві чи державних проце-
дурах. Реформи повинні змі-
нити культуру управлінських 
процесів, яка багато в чому 
глибоко вкорінена у спадщи-

ну радянського минулого», — 
пояснила вона.

На зустрічі також обговоре-
но питання боротьби з коруп-
цією в Україні. Іванна Климпуш-
Цинцадзе розповіла присутнім 
про створення антикорупційних 
інституцій у нашій країні, а та-
кож звернула увагу на успіш-
ні реформи в банківській сфе-
рі, на газовому ринку та в галу-
зі державних закупівель. Вона 
виокремила й менші за масш-
табом, але надзвичайно важ-
ливі зміни, які вже дають ре-
зультати. Зокрема закупівлю лі-
ків і мед обладнання через між-
народні організації, що вже дає 
змогу заощаджувати 39% ко-
штів платників податків. «Я ві-
рю, що ці маленькі, але необхід-
ні й важливі рішення матимуть 
ефект снігової кулі, яка наби-
ратиме швидкості на шляху єв-

ропейської та євроатлантичної 
інтеграції», — зазначила віце-
прем’єр-міністр.

Проте, за її словами, україн-
ську владу турбують факти на-
вмисного викривлення картини 
реального стану справ в Україні, 
до чого вдаються деякі політи-
ки й мас-медіа. На думку Іванни 
Климпуш-Цинцадзе, будь-яка 
невизначеність і нечіткість пози-
ції Заходу щодо України підри-
ває зусилля українських рефор-
маторів, і це дає змогу проросій-
ським пропагандистам озбро-
їтися аргументами проти май-
бутнього України в Європі. Во-
на підтримала необхідність за-
лучити міжнародних ЗМІ та біз-
несменів, які вже працюють у на-
шій державі, до об’єктивного ви-
світлення подій в Україні, що до-
поможе протистояти знавіснілій 
антиукраїнській пропаганді. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

 Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному прова-
дженні № 42017010000000197 за підозрою Гривковського Едуарда Олександровича, 19.08.1969 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України (державна зрада).

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального 
акта прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розсліду-
вання та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримінальному провадженні зібрані усі необхідні докази для складання обви-
нувального акта.

У зв’язку з цим інформуємо, що зазначений вище підозрюваний може ознайомитись з матеріалами вказаного кримінального провадження з 
можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Враховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, обсяг матеріалів кримінального провадження (4 томи), про-
понуємо підозрюваному Гривковському Едуарду Олександровичу прибути разом із своїми захисниками до прокуратури Автономної Республіки 
Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) до прокурора у кримінальному провадженні Євдокимова Є. М. у період з 27.09.2018 по 30.09.2018 
включно (з 09:00 год. по 18:00 год.) для проведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінального проваджен-
ня в порядку ст. 290 КПК України.

Разом з цим пропоную Вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурорам по вказаним кримінальним проваджен-
ням доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази, документи, або копії з них, які ви маєте намір 
використовувати як докази в суді.

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні — про-
курору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Інформація
про виконання бюджету Фонду загальнообов’язкового  

державного соціального страхування України на випадок 
безробіття на 2017 рік

Бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд)  на 2017 рік 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017  
№ 102.

Звіт про виконання  бюджету  Фонду  затверджено правлінням  Фон-
ду     12 вересня 2018 року.

Публічне представлення звіту про виконання бюджету Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування Украї-
ни на випадок безробіття на 2017 рік  відбудеться 03.10.2018 о 12:30 
у приміщенні Міністерства соціальної політики України за адресою:  
вул. Еспланадна, 8/10,   к. 1907. 

Державна служба зайнятості
(Центральний апарат)

Звіт про виконання бюджету Фонду  
загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття на 2017 рік

№ з/п Назва статей Затверджено 
(тис. грн.)

Виконання  
(тис. грн.)

% 
виконання

1. Залишок коштів  
на початок року 426 264,1 426 264,1 100,0

2. Доходи поточного року — 
всього: 10 020 620,5 9 912 370,7 98,9

з них:
2.1. Страхові внески 9 979 192,9 9 849 575,9 98,7
2.2. Інші надходження 40 903,0 62 612,4 153,1

2.3.

Кошти Державного бюдже-
ту на соціальний захист 
працівників, що вивільня-
ються у зв’язку з виведен-
ням з експлуатації Чорно-
бильської АЕС

524,6 182,4 34,8

3.
Усього доходів (разом  
із залишком коштів  
на початок року)

10 446 884,6 10 338 634,8 99,0

4. Усього видатків 10 322 574,7 9 187 950,4 89,0

4.1.
Матеріальне забезпечен-
ня та соціальні послуги — 
усього:

8 514 417,8 7 398 295,4 86,9

4.1.1.

Допомога по безробіт-
тю, у тому числі одноразо-
ва її виплата для організа-
ції безробітним підприєм-
ницької діяльності

7 990 423,8 6 911 947,1 86,5

4.1.2. Допомога на поховання 2 059,2 1 762,2 85,6

4.1.3.
Професійна підготовка,  
перепідготовка та підви-
щення кваліфікації  

236 256,8 228 534,3 96,7

4.1.4.

Видача ваучерів для під-
вищення конкурентоспро-
можності деяких категорій 
громадян

7 156,8 4 362,0 60,9

4.1.5. Організація громадських 
робіт 87 957,1 87 271,0 99,2

4.1.6.
Працевлаштування безро-
бітних шляхом надання  
дотацій роботодавцям*

534,3 191,8 35,9

4.1.7. Компенсація єдиного вне-
ску роботодавцям 109 031,1 95 139,8 87,3

4.1.8.

Інформаційні та консуль-
таційні послуги, пов’язані  
з працевлаштуванням та їх 
забезпечення

29 107,3 29 086,8 99,9

4.1.9. Профорієнтація та її забез-
печення 4 730,8 4 409,8 93,2

4.1.10.

Профілактика настання 
страхових випадків,  
допомога по частковому 
безробіттю 

5 205,1 2 841,8 54,6

4.1.11.

Здійснення заходів відпо-
відно до статті 241 Зако-
ну України «Про зайнятість 
населення»

41 955,5 32 748,8 78,1

4.2.

Розвиток та супроводжен-
ня Єдиної інформаційно-
аналітичної системи дер-
жавної служби зайнятості 

60 000,0 59 554,2 99,3

4.3.

Відшкодування Пенсійно-
му фонду витрат на випла-
ту достроково призначеної 
пенсії **

50,0 19,5 39,0

4.4.

Утримання та забезпечен-
ня діяльності  державної 
служби зайнятості, Інститу-
ту підготовки кадрів дер-
жавної служби зайнятос-
ті,  управління Фондом — 
усього:

1 704 970,5 1 687 477,5 99,0

4.4.1. Утримання державної 
служби зайнятості 1 680 954,5 1 665 429,8 99,1

4.4.2.
Утримання Інституту під-
готовки кадрів державної 
служби зайнятості

23 311,2 21 466,5 92,1

4.4.3. Забезпечення поточної ді-
яльності правління Фонду 90,0 82,9 92,1

4.4.4.
Підвищення кваліфіка-
ції працівників державної 
служби зайнятості

317,8 309,9 97,5

4.4.5. Забезпечення міжнародно-
го співробітництва 297,0 188,4 63,4

4.5.
Створення умов прийо-
му та надання соціальних 
послуг

43 136,4 42 603,8 98,8

5.

Залишок коштів на кінець 
року (з урахуванням необ-
хідності забезпечення  
резерву)***

124 309,9 1 150 645,9

5.1. в тому числі резерв Фонду 124 309,9 0,0

* витрати за  договорами, укладеними відповідно до законів України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 
у редакції, що діяла до 1 січня 2013 року;
** витрати на виплату пенсії, достроково призначеної відповідно до Закону 
України «Про зайнятість населення» у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.
*** Залишок коштів Фонду відображено на підставі довідки ДСЗ (ЦА) та ДКСУ 
про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів ДКСУ та бух-
галтерських даних станом на 01.01.2018

Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
оголошує конкурс на заміщення посад

Завідувача кафедри:
— нафтогазової інженерії та технологій.
Доцента кафедри:
— автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель (1);
— будівельної та теоретичної механіки (1);
— залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів (1);
— економіки підприємства та управління персоналом (2);
— нарисної геометрії і графіки (1);
— хімії (1).
Старшого викладача кафедри:
— будівельної та теоретичної механіки (1).

Термін подання документів – до 10 жовтня 2018 року.
За додатковою інформацією звертатися за електронною адресою на 

офіційному сайті університету pntu.edu.ua/uk/diyalnist/osvita.html та за 
телефоном (0532) 57-32-03

Документи надсилати за адресою:
36011, м. Полтава, Першотравневий просп., 24

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Лященко Вадим Анатолійович, 27.08.1978 р.н., зареє-

стрований за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Побєдоносна, 
буд. 28, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 28.09.2018 о 14.00 до слідчого відділу 3 управління (з дис-
локацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Доне-
цькій та Луганській областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого Тивонюка Р. А., для від-
криття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, 
а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22018130000000314 від 11.09.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Горенко Сергій Сергійович, 06.04.1982 р.н., заре-

єстрований за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Коцюбин-
ського, буд. 27, кв. 679, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 28.09.2018 о 15.00 до слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ 
СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого Ти-
вонюка Р. А., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримі-
нального провадження, а також проведення інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 22018130000000316 від 11.09.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Грібачову Віктору Миколайовичу, 03.03.1961 р.н., уро-

дженцю с. Червоний Стяг Почепського району Брянської області, громадя-
нину України, зареєстрованому за адресою: Луганська область, смт. Ста-
ниця Луганська, вул. Тюленіна, буд. 8, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України необхідно з’явитися 28.09.2018 о 09 год. 00 хв. до слідчого від-
ділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) 
ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого слідчо-
го відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Якутко Л.О., для 
відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а 
також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№22018130000000228 від 23.06.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Захарченко Дмитро Федорович, 11.12.1980 р.н., за-

реєстрований за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Зарічний, 
буд. 15, кв. 112, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 28.09.2018 о 16.00 до слідчого відділу 3 управління 
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в 
Донецькій та Луганській областях за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого Тивонюка Р. А., для 
відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального проваджен-
ня, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22018130000000270 від 09.08.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Солянику Ігорю Олександровичу, 22.02.1987р.н., зареєстрова-

ному за адресою: Луганська обл., Краснодонский р-н, вул. Перемоги, буд. 18, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 28.09.2018 о 10 
год. 00 хв. до слідчого відділу  3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого слід-
чого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) 
ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Якутко Л. О., для відкриття та 
надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення 
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №22018130000000220 
від 18.06.2018.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,  
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає обвину-
вальний акт відносно Мороза Юрія Юрійовича, 01.12.1991 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, внесений до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за № 12015050000001020 
від 22.10.2015 року, місце проживання обвинуваченого:  
вул. Щербакова, 4, кв. 103, м. Макіївка Донецької області, 
викликається на 5 жовтня 2018 року о 13.30 годині до суду, 
каб. №23/3, для участі в розгляді кримінального проваджен-
ня (№ 234/7170/18, 1-кп/234/688/18).

Головуючий суддя Л. І. Переверзева

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Тіщен-
ко Олену Сергіївну як обвинувачену в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/11855/17-к за обвинувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Тіщенко Олени Сергіївни за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 437 
КК України на 1 жовтня 2018 року о 12.40 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченої 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 Пушкарську Марину Ігорівну як обвинувачену в судове за-

сідання по кримінальній справі № 426/9012/17 за обвинувальним ак-

том у кримінальному провадженні стосовно Пушкарської Марини Іго-

рівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 2 жовтня 2018 року о 14.10 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Таранського Олександра Анатолійовича як обвинувачено-
го в судове засідання по кримінальній справі № 426/344/16-к за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Тарансько-
го Олександра Анатолійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 2 жовтня 
2018 року о 09.40 годині.

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

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Козенка Сергія Павловича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/14255/17 за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Козенка Сергія Павловича 
за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 1 жовтня 2018 
року о 12.30 годині.

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 Приня Віталія Михайловича як обвинуваченого в судове засі-

дання по кримінальній справі № 426/11950/16-к за обвинувальним ак-

том у кримінальному провадженні стосовно Приня Віталія Михайло-

вича за ч. 2 ст. 110 КК України на 2 жовтня 2018 року о 10.40 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Козлова Мак-
сима Вадимовича як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі 
№ 426/9773/18 за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно 
Козлова Максима Вадимовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 2 жовтня 2018 ро-
ку о 10.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним по-
відомленням, 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. М.
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Обвинувачена Василькова Галина Вікторівна, 
19.11.1956 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 ч. 3, 
191 ч. 4, 191 ч. 5, 200 ч. 2 КК України, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України, викликається в 
судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження, яке відбудеться 22 жовтня 2018 року 
об 11 годині 00 хвилин у приміщенні Сторожинець-
кого районного суду Чернівецької області за адре-
сою: вул. Чернівецька, 6, м. Сторожинець Чернівець-
кої області, для участі в судовому засіданні як обви-
нувачена.

Суддя А. М. Пташник

Після смерті Грушина Вадима Олексійовича, 

30.08.1944 року народження, помер 22 квітня 2018 

року, у приватного нотаріуса Київського місько-

го нотаріального округу Мироненко О. Ф. (м. Київ, 

вул. Миколи Грінченка, 4-В, Бізнес-центр «Горизонт 

Парк») заведена спадкова справа.

У зв’язку з цим викликаються спадкоємці до спад-

кування.

Жовківський районний суд Львівської облас-
ті викликає Азарову Тетяну Михайлівну в спеціаль-
не судове засідання як обвинувачену, яке відбу-
деться 19.10.2018 року о 14.00 год. (запасний день 
26.10.2018 року о 14.00 год.) у приміщенні Жовків-
ського районного суду Львівської області, яке зна-
ходиться в м. Жовкві на вул. Гагаріна, 3 «а» (суддя  
Мікула В. Є., каб. № 8). Буде розглядатись кримі-
нальна справа № 446/1917/16-к щодо обвинуваче-
ної Азарової Тетяни Михайлівни у скоєнні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3  
ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 385, ч. 1 ст. 366, ч. 2  
ст. 366 КК України.

Втрачені документи на судно «Bayliner 192», 

номер корпуса: US-USHB40EY1708, 

2008 року побудови, двигун Mercruiser № 1AO23423, 

99 кBт, бортовий номер «UA 0967 KV»,  

та свідоцтво реєстрації на причіп (сірий) 

KARASB-1278 (шассі 5КТBS21188F193491), 

держ. № АА 7139 ХР, 

видані на Прилепка Миколу Анатолійовича, 

вважати недійсними.

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

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться кримінальне провадження 
№ 296/7349/17 за обвинуваченням Панька Романа Григоро-
вича, 07.04.1974 року народження, Байрачного Андрія Ми-
колайовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області від 5 вересня 2018 року розгляд 
кримінального провадження за обвинуваченням Панька Ро-
мана Григоровича, Байрачного Андрія Миколайовича здій-
снюється в порядку спеціального судового провадження  
(in absentia) за відсутності обвинувачених.

Суд викликає обвинувачених: Панька Романа Григорови-
ча, Байрачного Андрія Миколайовича в підготовче судове за-
сідання на 1 жовтня 2018 року о 09 годині 00 хвилин, яке 
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по 
кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за №22018050000000137 
від 05.07.2018 року за обвинуваченням Євстратова Єв-
гена Олександровича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Євстратова Євгена 
Олександровича в судове засідання на 2 жовтня 2018 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоно-
сова, 157, корпус 1.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та 
оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.

Суддя О. О. Леміщенко

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться кримінальне проваджен-
ня №42017050000000111 (єд. унік. № 243/3564/17, про-
вадження № 1-кп/243/120/2018) за обвинуваченням Жу-
равльова Максима Євгеновича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Обвинувачений Журавльов Максим Євгенович, 
02.07.1985 р.н., уродженець м. Горлівки Донецької об-
ласті, який зареєстрований за адресою: Україна, Доне-
цька область, м. Горлівка, вул. Жукова, буд. 6, кв. 59, ви-
кликається в підготовче судове засідання по справі, при-
значене на 5 жовтня 2018 року о 08.45 год.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен пові-
домити суду про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в його відсутність.

Суддя Д. В. Воронков

Іванківський районний суд Київської області роз-
глядає цивільну справу за позовом Горелика Воло-
димира Олександровича до Білика Кирила Микола-
йовича про стягнення коштів за договором позики.

Відповідач по справі: Білик Кирило Миколайович, 
23.06.1974 р.н., який за останніми відомостями заре-
єстрований за адресою: Київська область, Поліський 
район, с. Городещина, вул. Голубовського, 24, фак-
тичне місце проживання невідоме, викликається на 
12 жовтня 2018 року о 13 год. 00 хв. до суду за адре-
сою: смт Іванків, вул. І. Проскури, 14 Київської об-
ласті, для участі в розгляді справи по суті. Відповіда-
чу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зовної заяви та докази. У разі неявки відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н. А.Тетервак

Повідомлення про ухвалення вироку в спеціальному 
судовому провадженні  

№ 1-кп/325/18/2018 (325/1002/16-к) 
Приазовський районний суд Запорізької області по-

відомляє обвинуваченого Філіна Ігоря Віталійовича, 
07.11.1988 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Маріуполь, провулок Ризький, 80, що 
цим судом у складі колегії суддів: головуючого судді 
Пантилус О. П., суддів Васильцової Г.А ., Діденко Є. В., 17 
вересня 2018 року ухвалено вирок у кримінальному про-
вадженні № 22015050000000008 за обвинуваченням Фі-
ліна І. В. у вчиненні кримінальних правопорушень – зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Вироком суду Філіна Ігоря Віталійовича визнано ви-
нуватим у вчиненні кримінальних правопорушень – зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК Укра-
їни та призначене покарання згідно зі ст. 70 КК України 
у вигляді 8 (восьми) років позбавлення волі без конфіс-
кації майна.

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Райффайзен Лізинг Аваль» (м. Київ, пр-т Степана 
Бандери, 9, корп. 6, офіс 6-201, ЄДРПОУ 34480657) 
вимагає у Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ДПА» (м. Донецьк, вул. Новоросійська, 9, ЄДРПОУ 
32123193) протягом п’яти календарних днів оплати-
ти прострочену заборгованість за Договорами фі-
нансового лізингу №LC5417-06/11 від 02.08.2011 р., 
№LC5432-06/11 від 05.08.2011 р., №LC5829-09/11 від 
04.11.2011 р., №LС6036-11/11 від 16.02.2012 р. у су-
мі 6 766 756,10 грн шляхом перерахування грошових 
коштів на рахунок ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», 
№26008439273 в AT «Райффайзен Банк Аваль», 
МФО 380805. У випадку невиконання даної вимоги 
ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» достроково розі-
рве договори фінансового лізингу (відмовиться в од-
носторонньому порядку) та вимагатиме повернення 
предметів лізингу.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22018050000000094 (номер справи 
1-кп/243/614/2018) за обвинуваченням Фартуха Сер-
гія Олександровича, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Гончарова А. О. викликає обвинува-
ченого Фартуха Сергія Олександровича, який про-
живає за адресою: Донецька область, м. Миколаїв-
ка, провулок Незалежності, будинок № 8, квартира  
№ 4, у підготовче судове засідання, яке відбудуться  
1 жовтня 2018 року об 11 годині 45 хвилин у залі су-
дового засідання № 13.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Захисниками обвинуваченого Фартуха С. О., у кри-
мінальному провадженні адвокат Кінько Володимир 
Миколайович, який зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. 50-років СРСР, 
будинок № 53, квартира № 63, тел. 066-007-01-33, 
067-703-07-07, та Пікулін Роман Миколайович, який 
зареєстрований за адресою: м. Слов’янськ, абонент-
ська скринька №11, тел. 099-290-03-33.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за 
адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) викликає УЛЬЯНЕНКА 
СЕРГІЯ ДМИТРОВИЧА (зареєстрований за адресою: Донецька область, 
Бахмутський район, смт Миронівський, вул. Б. Хмельницького, 11/25) 
по кримінальному провадженню № 225/2733/17 як обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України в судове за-
сідання, яке відбудеться 05.10.2018 року о 09.00 годині. Явка обвину-
ваченого обов’язкова. 

Суддя Качаленко Є. В.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, вул. Ен-
гельса, 45) розглядає кримінальне провадження 1кп/229/220/2018 за об-
винуваченням Стратейчук Людмили Зіновіївни, 11.04.1962 р.н., за ознака-
ми кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачена у справі: Стратейчук Л. З. (останнє відоме суду місце про-
живання: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 167, кв. 13) викликається на 5 жовтня 
2018 року о 13.30 год. до суду, зал судових засідань № 2, для участі в підго-
товчому судовому засідання.

Суддя В. О. Лебеженко

Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло, видане 

Виконавчим комітетом 
Московської районної ради 

народних депутатів 14.11.1994 р. 
на ім’я Сойбельман Віри 

Давидівни та Сойбельмана 
Мойсея Пейсевича,  
вважати недійсним.

Вважати недійсними: 
диплом Дніпропетровського 

державного університету, 
серія ЛА №011022, та додаток 

до нього, видані 1 березня 
1995 року (реєстраційний № 55), 

на ім’я Логінова Максима 
Андрійовича, у зв’язку з втратою.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (87500, 
м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне провадження відносно Пузі-
ка Ігоря Вікторовича за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Пузік Ігор Вікторович, 06.06.1981 року народження, зареєстрований: 
м. Краматорськ, вул. Перша Горна, буд. 5, кв. 115, викликається для участі в підготовчо-
му судовому засіданні, яке відбудеться 1 жовтня 2018 року о 13.00 годині в приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 21, 24.

Наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом суду передбачені статтями 139, 
323 КПК.

Головуючий суддя Скрипниченко Т. І.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесено-
му в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22017050000000124 від 
27.03.2017 року відносно Федяніна Максима Сергійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сергійовича в судове за-
сідання на 2 жовтня 2018 року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеться в при-
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинів-
ка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/1930/17 за обвинуваченням Новікова М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК 
України, Морозова В. В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, за відсутнос-
ті обвинувачених (in absentia) у порядку спеціального судового провадження. Обвину-
вачені: Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., останнє відоме місце проживання:  
м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., 
останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 88а/10, виклика-
ються до суду на 14.30 3 жовтня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судово-
му засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 242/478/17) за обвинуваченням Єрьоміна Дмитра Олександровича, 15 червня 1975 
року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Єрьомін Дмитро Олександрович, 15 червня 1975 року народження, 
який мешкає за останньою відомою адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 48-й 
квартал, б. 1, кв. 3, викликається на 1 жовтня 2018 року о 10 год. 00 хв. до Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області, кабінет №16, для участі у підготовчому 
судовому засіданні по зазначеному кримінальному провадженню. 

Головуючий суддя Корнєєва В. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кри-
мінальне провадження № 233/1051/18 за обвинуваченням Істоміної А. Є. за  
ч. 2 ст. 110 КК України за відсутності обвинуваченої (in absentia) у порядку 
спеціального судового провадження. Обвинувачена Істоміна Анастасія Євге-
ніївна, 30.09.1981 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 57, викликається до суду об 11.00 год. 2 
жовтня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинів-
ка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження  
№ 554/2201/18 за обвинуваченням Новосельцева Ю.А. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Новосельцев Юрій Анатолійович, 05.08.1969 р.н., останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Василівська (Жовтневої Револю-
ції), буд. 47, кв. 51, викликається до суду на 11.00 год. 3 жовтня 2018 року (корп. № 2,  
каб. №18), для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвину-
ваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою 
для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового про-
вадження.

Суддя А. І. Міросєді

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає обвинувальний акт відносно 
Земцової Тетяни Анатоліївни, обвинуваченої у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за № 42017050000000842 від 12.10.2017, місце про-
живання обвинуваченої: м. Макіївка Донецької області, викликається на 
1 жовтня 2018 року о 09.30 годині до суду, каб. №23/3, для участі в роз-
гляді кримінального провадження (№ 234/1165/18, 1-кп/234/450/18).

Головуючий суддя Ю. О. Сухоручко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинів-
ка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження 
№233/66/17 за обвинуваченням Чемеса О. Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, с. Курахівка, вул. Первомайська, буд. 15, фактично мешкає за адресою: 
Донецька область, м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, викликається до суду на 13 
годину 00 хвилин 1 жовтня 2018 року (корп. № 1, каб. №12), для участі в судовому засі-
данні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Краматорський міський суд Донецької області викликає як обвинувачену Тарасенко 
Вікторію Борисівну, 23.07.1973 року народження (останнє відоме місце проживання – 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 38/27), у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України в підготовче судове засідання, яке відбудеться 3 жовтня 
2018 року о 09.00 годині.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя Демидова В. К.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, 
пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального про-
вадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/23/18, на підставі об-
винувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3  
ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, 
ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до судо-
вого засідання, яке відбудеться 2 жовтня 2018 року о 15 год. 
00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за ма-
теріалами кримінального провадження № 425/1658/17, 
1-кп/425/292/17, на підставі обвинувального акта відносно 
Жигуліна О. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О.В. необхідно прибути до су-
дового засідання, яке відбудеться 2 жовтня 2018 року о 14 
год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваче-
ну Горбенко Олену Вікторівну, 02.07.1968 року народжен-
ня, зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Золо-
те (4), вул. Красноармійська, буд. 5, кв. 58, за матеріалами 
кримінального провадження № 425/1770/17, 1-кп/425/68/18, 
на підставі обвинувального акта відносно Горбенко О. В. за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченій Горбенко О.В. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 2 жовтня 2018 
року о 14 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченої справу буде розгляну-
то за її відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Пілавова 
Арістотеля Юрійовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/7657/17 за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Пілавова Арістотеля Юрійовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 1 жовтня 2018 року о 14.10 
годині. У разі неявки обвинуваченого до суду, оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головую-
чий суддя Попова О. М., судді Половинка В. О., Скрип-
ник С. М.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +5  +10 +13  +18
Житомирська +5  +10 +13  +18
Чернігівська +5  +10 +13  +18
Сумська +4    +9 +12  +17
Закарпатська +3    +8 +14  +19
Рівненська +5  +10 +13  +18
Львівська +5  +10 +14  +19
Івано-Франківська +3    +8 +13  +18
Волинська +5  +10 +14  +19
Хмельницька +4    +9 +13  +18
Чернівецька +3    +8 +14  +19
Тернопільська +4    +9 +13  +18
Вінницька +3    +8 +13  +18

Oбласть Нiч День

Черкаська +1  +6 +12  +17
Кіровоградська +1  +6 +12  +17
Полтавська +1  +6 +12  +17
Дніпропетровська +1  +6 +13  +18
Одеська +2  +7 +13  +18
Миколаївська +1  +6 +14  +19
Херсонська +1  +6 +14  +19
Запорізька +1  +6 +13  +18
Харківська +1  +6 +12  +17
Донецька +1  +6 +13  +18
Луганська +1  +6 +13  +18
Крим +4  +9 +13  +18
Київ +7  +9 +15  +17

Укргiдрометцентр

О
ГО

Л
О

Ш
Е

Н
Н

Я

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

13..18
5..10

13..18
1..6

13..18
1..6

13..18
1..6

13..18
5..10

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням Комісії з проведення конкурсу на зайняття посад 

Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника 
та заступника Директора Державного бюро розслідувань, 

директорів територіальних органів та керівників підрозділів 
центрального апарату Державного бюро розслідувань, 

працівників підрозділів внутрішнього контролю  
Державного бюро розслідувань

Протокол від 18 вересня 2018 р. № 66
ЗМІНИ 

до оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних 
посад керівників підрозділів центрального апарату Державного 

бюро розслідувань, затвердженого протоколом  
від 18 липня 2018 р. № 64

Продовжити строк прийому документів від кандидатів, які ба-
жають взяти участь у конкурсі на 44 посади керівників підрозділів 
центрального апарату Державного бюро розслідувань, до 05 жов-
тня 2018 року включно.

Документи кандидатів, які вже надійшли на адресу Конкурсної 
комісії, зареєстровані і повторного подання не потребують.

На Хмельниччині 
обговорили значення 
Пилявецької битви

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ІСТОРІЯ. У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї 
відбувся круглий стіл, приурочений 370-й річниці однієї з най-
визначніших перемог українського війська періоду Визвольної 
війни 1648-1654 років – Пилявецькій битві, яка відбулася на те-
риторії сучасного Старосинявського району області. Козаки 
разом з татарами отримали блискучу перемогу над польсько-
шляхетським військом. Битва під Пилявцями мала велике вій-
ськове й політичне значення. На Волині та частині Поділля бу-
ло ліквідовано владу польських панів, а для козацького війська 
відкрито шлях на Захід. 

Науковці, громадські діячі, представники козацьких органі-
зацій області та влади у форматі круглого столу обговорили 
значущість цієї битви, поділилися результатами досліджень до-
кументів і пам’яток, напрацювали нові напрями вивчення істо-
ричної спадщини доби Визвольної війни та популяризації серед 
молоді інтересу до цієї тематики в контексті національно-патрі-
отичного виховання.

А на Рівненщині — спартакіада
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ЗДОРОВИЙ ДУХ. П’яту за-
гальнообласну спартакіаду 
провела на Рівненщині Феде-
рація профспілок області. На 
свято, яке пройшло в оздо-
ровчому комплексі «Електро-
нік» у сонячну днину верес-
ня, з’їхалося майже дві сотні 
спортсменів — працівників 
різних галузей.

— Свого часу ми вирішили 
відродити галузеві та загально-
обласні спартакіади — і не по-
милилися, — каже голова Фе-
дерації профспілок області Ми-
кола Шершун. — Бо люди ску-
чили за невимушеним спілку-
ванням, можливістю показати 
свою фізичну підготовку. Кіль-
кість учасників щороку зрос-
тає: нині маємо вже 15 команд.

Команди крокують урочис-
тим маршем, і спортивні пе-
регони розпочинаються із 
семи видів спорту. Стараю-
чись з усіх сил, тягнуть лин-
ву кремезні чоловіки: тут най-
сильніші — лісівники! Добі-
гає завершення легкоатле-
тична естафета, в якій пере-
магають працівники культу-
ри. Не відстають освітяни, ме-
дики та держслужбовці. А ко-
манда працівників споживчої 
кооперації здалека вирізня-
ється яскравою формою. Ки-
пить у величезному казані ку-
ліш, який теж уже традицій-
но готують для всіх коопера-
тори. Хтось несе з осіннього 
лісу гриби, поєднавши, так би 
мовити, приємне з корисним. 
Свято здорового духу прижи-
лося в гостинному полісько-
му краї. 

Вишиванки 
як символ перемоги
ТРАДИЦІЇ. У Полтаві відсвяткували День міста

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

День міста тут тради-
ційно відзначають у 

день визволення Полтави 
від нацистських загарбни-
ків під час Другої світової 
війни 23 вересня. Нині це 
75-та річниця визволення 
міста над Ворсклою. По-
кладаючи квіти до Вічного 
вогню на меморіалі Слави, 
присутні з глибокою поша-
ною і вдячністю згадали 
воїнів, які захищали місто 
у складі частин 95-ї гвар-
дійської, 84-ї стрілець-
кої та 9-ї гвардійської по-
вітрянодесантної дивізій. 
Але для жителів області 
визвольна війна на цьому 
не завершилася, бо багато 
полтавців тепер боронять 
державу на сході країни. 

Напередодні Дня міс-
та в обласному центрі, не-
зважаючи на дощ, прой-
шов багатотисячний па-
рад вишиванок. «Усі пол-
тавці та полтавки разом із 
дітьми сьогодні виходять у 
національному одязі. Ду-

же приємно, що рік у рік 
до свята долучається де-
далі більше людей. Тра-
диція обов’язково продо-
вжуватиметься. І я впев-
нений, що цей захід буде 
наймасовішим», — заува-
жив секретар Полтавської 

міської ради, виконувач 
обов’язків Полтавського 
міського голови Олександр 
Шамота. За його словами, 
традиція проводити та-
кі паради з’явилася нещо-
давно, але вже полюбила-
ся полтавцям. 

Серед святкових за-
ходів у парку «Перемо-
га» були фестиваль пол-
тавської кухні, народної 
творчості, молодіжних ву-
личних культур, розігра-
ші подарунків, святко-
ва торгівля, дитячі розва-
жальні заходи. А ввечері 
відбувся концерт україн-
ської естради. 

«Багато полтавців при-
йшли на свято — понад 10 
тисяч, ми побили торіш-
ній рекорд. Дуже приєм-
но, що наша громада та-
ка згуртована», — проко-
ментував перший заступ-
ник Полтавського місько-
го голови Андрій Лямін. 
«У Полтаві великий ту-
ристичний потенціал. Не-
обхідно, щоб ця галузь по-
тужно запрацювала і бу-
ла розвиненою. Безумов-
но, День міста — найваж-
ливіше свято для полтав-
ців», — зазначив керівник 
апарату заступник Пол-
тавського міського голови 
Віталій Нікіпелов. 

У параді вишиванок узяли участь більше 10 тисяч людей

А ввечері полтавців порадували концертною програмою

Кращі гравці у настільний теніс 
отримали заслужені нагороди
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