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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 1 жовтня 2018 року
USD 2826.9931 EUR 3272.5272 RUB 4.3101 / AU 334574.63 AG 4076.52 PT 229551.84 PD 301640.16

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Зона відчуження 
ЧАЕС помолодшала 
на 200 років

ПЕРСПЕКТИВА. Про унікальний біосферний заповідник  
і втілення там новітніх інженерних рішень розповів голова 
Державного агентства з управління зоною відчуження 
Віталій Петрук

Президент про суть реформ, які влада проводить  
з допомогою міжнародних інституцій і партнерів   

Аграрії не знають 
спочинку 

УРОЖАЙ-2018. В Україні вже намолочено 40,1 млн тонн зер-
на з площі 11,0 млн га (74%) з врожайністю 36,4 ц/га. З них зі-
брано: ранніх зернових і зернобобових — 34,3 млн тонн із пло-
щі 9,9 млн га з урожайністю 34,8 ц/га; кукурудзи — 5,3 млн тонн 
з площі 930 тис. га (20%) з врожайністю  57,3 ц/га; гречки — 104 
тис. тонн з площі 83 тис. га (76%) з урожайністю 12,6 ц/га; проса 
— 65 тис. тонн з площі 41 тис. га (79%) з урожайністю 15,7 ц/га.

Триває збирання технічних культур, яких намолочено: соняш-
нику — 8,3 млн тонн з площі 3,8 млн га (64%) з урожайністю 21,6 
ц/га; сої — 1,7 млн тонн з площі 697 тис. га (41%) з урожайніс-
тю 24,5 ц/га; ріпаку –— 2,7 млн тонн з площі 1,0 млн га з урожай-
ністю 26,1 ц/га. Цукрових буряків накопано 2,5 млн тонн з площі 
52 тис. га (19%) з урожайністю 482 ц/га, повідомляє прес-служба 
Мінагрополітики.

Триває осіння посівна кампанія. Посіяно 3,3 млн га озимих 
зернових культур (46%), прогнозована площа — 7,2 млн га. Ози-
мого ріпаку (прогнозована площа) 888 тис. га посіяно на 955 тис. 
га (108%).

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

8977 грн
становила середня заробітна плата 
в серпні, що в 2,4 раза більше від 
встановленої законом мінімальної 

зарплати 3723 грн

«Наша мета — 
якнайшвидше подолати 

шлях від заскорузлих 
радянських принципів 

проживання  
до європейських 

стандартів життя».

І бійцям потрібен захист
АДАПТАЦІЯ ДО МИРНОГО ЖИТТЯ. Знайти добру роботу чи започаткувати власну справу 
учасникові бойових дій нелегко, але не менш важливо відчувати себе корисним для людей

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Юрист Юрій Калюжний після 
того, як залишив рідний Лу

ганськ у 2014 році, пішов воюва
ти за незалежність, єдність та ці
лісність України. Влітку 2017 ро
ку він звільнився з лав ЗСУ. Про
блему працевлаштування вирі
шив швидко — почав консульту
вати демобілізованих військово
службовців щодо захисту своїх 
законних прав. Сьогодні він широ
ко відомий навіть за межами Но
воайдарського району, бо проблем 
у колишніх учасників бойових дій 
чимало.

Юрій Калюжний зізнається, що 
до 2014 року і не думав про те, щоб 
одягнути форму, був дуже дале

кий від усього воєнізованого: «Але 
зважаючи на події, що відбулися 
на території сходу України, кож
на людина робить для себе висно
вок. Я обрав державу Україна. Мій 
вибір був свідомий, тож я  приєд
нався до патріотів України, які зі 
зброєю в руках відстоюють неза
лежність і єдність Батьківщини», 
— розповідає Юрій Калюжний.

 Служив у Новоайдарському 
районі Луганської області. Застав 
трагедію у Сватовому, коли ви
бухнули склади боєприпасів. Його 
контракт на службу в армії, як і у 
всіх в роки АТО, був підписаний з 
мотивуванням «до закінчення осо
бливого періоду». У 2016му він 
зустрів Наталю. Свою любов, дру
гу половинку,  теж вимушену пе
реселенку з Луганська. Вирішили 

створити сім’ю. Але напередодні 
весілля Юрію Калюжному впер
ше довелося повоювати на юри
дичнобюрократичному фронті.

 «Мій командир не хотів надава
ти відпустку за сімейними обста
винами та відпускати на весілля, 
тож довелося пояснити, що за за
конодавством два види відпусток 
за сімейними обставинами (а са
ме — весілля та похорон близьких 
родичів) не підлягають конкрет
ному регулюванню по датах з боку 
керівництва», — розповідає Юрій.

Він каже, що взагалі в армії ду
же велика проблема — нормуван
ня робочого дня. «У всіх норма
тивних актах, які тільки існують 
на території України і стосують
ся офіційної військової служби, 
чітко прописаний восьмигодинний 

робочий день, сорок годин на тиж
день. Цього не дотримуються. Од
нак навіть людина, яка перебуває 
на передовій і виконує бойове за
вдання, повинна мати відпочинок 
після несення служби і відгули, — 
розмірковує Юрій Калюжний. — 
Деякі командири не беруть до ува
ги ці вимоги. І виникають ситуації, 
коли в караулі боєць стоїть чотири 
години, потім відпочиває такий са
мий час і знову заступає в наряд. 
Мій знайомий так служив май
же два місяці. Це велике напру
ження, людина не може відпочи
ти повноцінно. Звідси може вини
кати багато проблем, у тому числі 
зі здоров’ям».

Створення сім’ї Юрій Калюж
ний вважає великою відповідаль
ністю, бо людина бере на себе тур

боту про іншого. Службу ніс до лі
та 2017 року, а коли звільнився, 
став на облік у службі зайнятос
ті. «Про співробітників служби за
лишилися тільки приємні спога
ди. Але запропонувати роботу во
ни мені не змогли. Щоправда, за 
рахунок моїх здібностей та рів
ня знань зрозумів, що зможу се
бе реалізувати в такому виді біз
несу, як надання юридичних по
слуг на території підконтрольної 
частини Луганської області. Дер
жава допомогла мені, коли ухва
лила рішення надавати однора
зову виплату в розмірі річної до
помоги з безробіття. На ці кошти 
придбав оргтехніку, орен
дував офіс. І почав займати
ся даним видом діяльності», 
— пояснює Юрій. 4
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Сьогодні в заповіднику живуть тварини, які з’явилися тут через багато років
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оголошення

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

Західноукраїнська регіональна агропромислова біржа (ЗУРАБ) 29 жовтня 
2018 р. об 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Залізнична, 16, торговий зал 
ЗУРАБ, проводить аукціон з продажу майна Державного підприємства «До-
слідне господарство «Оброшине» Інституту сільського господарства Карпат-
ського регіону Національної академії аграрних наук України (81118, Львів-
ська обл., Пустомитівський р-н, с. Ставчани, вул. Стуса, 5), а саме:

Лот №1 – Будівля насосної станції літ. Б-1 заг. пл. 78,3 кв.м. Одноповерхо-
ва, стіни – цегляні, перекриття – з/бетон, покрівля – толь, електрика. Не екс-
плуатується з 80-х років. Будівля розташована на земельній ділянці пл. 464 
кв.м, кадастровий номер 4623687000:04:000:0002.

Стартова ціна лота – 617  714,40 грн з ПДВ; в т.ч. – ПДВ – 102 952,40 грн; 
ціна без ПДВ – 514 762,00 грн.

Прийом заявок на участь в аукціоні проводиться за адресою: м. Львів, вул. 
Залізнична, 16, адмін. оф. ЗУРАБ з 9.00 до 17.00 год. у робочі дні та закінчу-
ється за три робочих дні до початку аукціону.

Учасники аукціону:
– сплачують реєстраційний внесок у розмірі 17 грн, без ПДВ, на р/р органі-

затора аукціону 26001000026972 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 
23970563, одержувач – ЗУРАБ;

– вносять гарантійний внесок у розмірі 10% від стартової вартості майна 
на р/р 26002000026971 АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 23970563, 
одержувач – ЗУРАБ.

Квитанції про сплату подаються разом з заявкою на участь в аукціоні.
Ознайомитись з об’єктами можна щоденно, крім вихідних та святкових 

днів, з 9 до 17 год. за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Став-
чани, вул. Львівська, 12.

Додаткову інформацію щодо участі в аукціоні можна отримати за адре-
сою: м. Львів, вул. Залізнична, 16, тел. 032-294-84-03, zurab@zurab.lviv.ua та 
на сайті – www.zurab.lviv.ua. БІРЖА не є платником ПДВ

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Васильєва Олександра Модестовича для розгляду кримінально-
го провадження з дозволом на здійснення спеціального судового про-
вадження, внесеного до ЄРДР за № 42016010000000247 відносно Ва-
сильєва Олександра Модестовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання відбудеться 10.10.2018 р. на 13 год. 30 хв. у приміщенні 
Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Жилянська, 142, зал судових засідань № 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Новик В.П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Бріцина Михайла Михайловича для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціального судового проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 22017011000000018 відносно Бріцина Ми-
хайла Михайловича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що судове засідання відбудеть-
ся 10.10.2018 р. об 11 год. 30 хв. у приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал су-
дових засідань № 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Бандура І.С.
Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-

ну Альошину Світлану Михайлівну для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, 
внесеного до ЄРДР за № 42016000000004018 відносно Альошиної Світ-
лани Михайлівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання 
відбудеться 10.10.2018 р. о 12 год. 30 хв. у приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, 
зал судових засідань № 5.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Бандура І.С.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Кулін-
ську Наталю Володимирівну, 20.05.1970 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Феодосія, вул. Свердлова, буд. 1), 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться о 10 год. 30 хв. 9 жовтня 2018 ро-
ку. Явка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Ко-
легаєвої С.В.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Повістка про виклик при здійсненні спеціального досудового 
розслідування 

Підозрюваний громадянин Російської Федерації Жириновський Во-
лодимир Вольфович, 25.04.1946 р.н., який проживає за адресою: Ро-
сійська Федерація, м. Москва, вул. Ніжинська, 14, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, викликається на 09 год. 00 хв. 
5 жовтня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Маке-
донського В.П. у каб. 716 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 
(тел. 044-256-94-42), для отримання копії обвинувального акта та реє-
стру матеріалів досудового розслідування в кримінальному проваджен-
ні № 12014000000000292 від 24.07.2014 р. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України. Старший слідчий в 
ОВС ГСУ СБ України Македонський В. П.

Повістка про виклик при здійсненні спеціального досудового 
розслідування 

Підозрюваний громадянин Російської Федерації Дєгтярьов Михай-
ло Володимирович, 10.07.1981 р.н., який проживає за адресою: Росій-
ська Федерація, м. Москва, вул. Улофа Пальме, 1, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, викликається на 13 год. 00 хв. 
5 жовтня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Маке-
донського В. П. у каб. 716 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 
(тел. 044-256-94-42), для отримання копії обвинувального акта та реє-
стру матеріалів досудового розслідування в кримінальному проваджен-
ні № 12014000000000292 від 24.07.2014 р. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України. Старший слідчий в 
ОВС ГСУ СБ України Македонський В. П.

Повістка про виклик при здійсненні спеціального досудового 
розслідування 

Підозрюваний громадянин Російської Федерації Діденко Олексій Ми-
колайович, 30.03.1983 р.н., який проживає за адресою: Російська Фе-
дерація, м. Москва, вул. Улофа Пальме, 1, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 290, 297-5 КПК України, викликається об 11 год. 00 хв. 5 жов-
тня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Македон-
ського В. П. у каб. 716 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 
044-256-94-42), для отримання копії обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування в кримінальному провадженні  
№ 12014000000000292 від 24.07.2014 р. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя на виклик передбачені у ст. 139 КПК України. Старший слідчий в ОВС 
ГСУ СБ України Македонський В. П.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Пото-
пальського Сергія Степановича, 28.02.1978 року народження (останнє 
відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Невського/
Річна, 29/11), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 9 жовтня 2018 року 
об 11 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді  
Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Няньчура Сергія Миколайовича для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціального судового проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000061 відносно Няньчура 
Сергія Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засі-
дання відбудеться 10.10.2018 р. о 14 год. 00 хв. у приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 142, зал судових засідань № 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Новик В. П.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою:  

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань №40, 8 жовтня 
2018 року о 09.30 год. відбудеться підготовче судове засідання в криміналь-
ному провадженні за обвинуваченням Солода Андрія Володимировича, 19 
червня 1976 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений 
Солод Андрій Володимирович та захисник Гавриленко Микола Кирилович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А., 
суддів Іванченка Я. М., Сичука М. М.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого По-
лєтаєва Олександра Миколайовича, 16.03.1979 року народження (заре-
єстрованого за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 55, кв. 6), у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 10.10.2018 р. о 17 год. 00 
хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання в кримінальному провадженні  
№ 1-кп/755/905/18 відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
вул. Сергієнка, 3, каб. 11, під головуванням судді Левко В. Б.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Красіль-
никова Олександра Львовича, 16.10.1960 року народження (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Героїв Бреста, 17/19), у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 10.10.2018 року о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області (Запорізька 
область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, тел. (0619)43-84-93), викликає 
Чернишова Геннадія Миколайовича, 09.04.1970 р.н., зареєстрованого 
за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Свердлове, 
вул. Грушевського, 33 як обвинуваченого у підготовче судове засідан-
ня, призначене на 19 жовтня 2018 року о 13.30 годині по кримінально-
му провадженню № 22015160000000183 за обвинувальним актом від-
носно Чернишова Г. М., який обвинувачується у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
в якому ваша участь обов’язкова. Колегія суддів: головуючий суддя Іва-
ненко О. В., судді Юрлагіна Т. В., Колодіна Л. B.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Солодуна Дениса Сергійовича, 
05.09.1984 р.н. як обвинуваченого в криміналь-
ному провадженні № 296/10034/17 по обвину-
ваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, 
під головуванням судді Покатілова О. Б. у судо-
ві засідання, що відбудуться 11 жовтня 2018 ро-
ку о 10.00 год. та 29 жовтня 2018 року о 12.30 
год. у приміщенні Корольовського районно-
го суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судові засідання 
обов’язкова.

У разі неявки обвинуваченого до суду, ого-
лошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира 
викликає Квасник Ганну Василівну, 1989 р.н., 
як обвинувачену в кримінальному проваджен-
ні № 296/8511/17 по обвинуваченню у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під го-
ловуванням судді Покатілова О. Б. у судове за-
сідання, що відбудеться 11 жовтня 2018 року о 
09.00 год. у приміщенні Корольовського район-
ного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання 
обов’язкова. У разі неявки обвинуваченої до 
суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Судове засідання в порядку спеціаль-
ного судового провадження по кримі-
нальному провадженню відносно Полто-
рацької І.І., яка обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України відбудеться о 14.00 
год. 25 жовтня 2018 року в приміщен-
ні суду за адресою: Запорізька область,  
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 
104.

До суду як обвинувачена на 25 жовтня 
2018 року о 14.00 год. викликається Пол-
торацька Ірина Іванівна.

Суддя Троценко Т. А.

Жовтневий районний суд міста Запо-
ріжжя викликає Якуба Василя Микола-
йовича, 17.07.1960 року народження, у 
судове засідання в кримінальному про-
вадженні № 1-кп/331/242/2018 за фак-
том скоєння Якубом В. М. кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК Укра-
їни, яке відбудеться 29.10.2018 року о 09 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олек-
сандрівська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Жовтневий районний суд міста Запо-
ріжжя викликає Сабодаша Максима Ана-
толійовича, 01.05.1979 року народження, 
у судове засідання в кримінальному про-
вадженні № 1-кп/331/57/2018 за обвину-
ваченням Сабодаша Максима Анатолійо-
вича в скоєнні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, яке відбудеться 31.10.2018 ро-
ку о 13.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: місто Запоріжжя, вулиця Олексан-
дрівська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає кримінальне провадження №233/558/17 за обвинуваченням Ас-
тахової С. В. за ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинувачена Астахова Світ-
лана Володимирівна, 08.11.1960 р.н., зареєстрована за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 43, ви-
кликається до суду на 09 годину 00 хвилин 8 жовтня 2018 року (корп. 
№ 1, каб. №12), для участі в судовому засіданні. Ухилення від яв-
ки на виклик суду обвинуваченою та оголошення її в міждержавний  
та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціально-
го досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) роз-
глядає кримінальне провадження №233/6205/17 за обвинуваченням 
Агранович О.М. за ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинувачена Агранович 
Ольга Михайлівна, 29.03.1970 р.н., зареєстрована за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, вул. Українська, буд. 238, викли-
кається до суду на 09 годину 00 хвилин 10 жовтня 2018 року (корп. 
№ 1, каб. №12), для участі в судовому засіданні. Ухилення від яв-
ки на виклик суду обвинуваченою та оголошення її в міждержавний  
та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціально-
го досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL33259
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 24.10.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
39809-asset-sell-id-180364

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL33176- F11GL33180; F11GL33181- F11GL33186
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 16.11.2018

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/39814-asset-sell-id-180371
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/39824-asset-sell-id-180386

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по 
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний ре-
єстр досудових розслідувань за № 22016150000000026 
від 28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра Валерійо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Вале-
рійовича в судове засідання на 9 жовтня 2018 року о 09 
годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по 
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний ре-
єстр досудових розслідувань за № 22018050000000012 
від 17 січня 2018 року за обвинуваченням Лезкана Ярос-
лава Леопольдовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Лезкана Ярослава Лео-
польдовича в підготовче судове засідання на 8 жовтня 
2018 року о 14 годині 30 хвилин, яке відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

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

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» повідомляє, 
що у зв’язку з невиконанням Грабком Ігорем Васильовичем ви-
мог щодо повернення їй бланків договорів (полісів) страхуван-
ня, які він отримав за актами передачі бланків полісів, та немож-
ливістю встановити місцезнаходження таких бланків, нижчена-
ведені бланки договорів (полісів) страхування визнати втраче-
ними, а саме:

1) бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-право-
вої відповідальності власників наземних транспортних засобів:

серія АК №№ 3118879; 3118903; 3130420; 3130486; 3130489; 
3664154; 3667022; 3667058; 3667081; 3668530; 3668966; 
4145005; 4145016; 4148030; 4149405; 4149439; 8425878; 
8767177; 8767182; 8767186; 8767210; 8945319; 8945338-
8945339; 8948329

серія АМ №№ 0028811; 0173072; 0173119; 0173192; 0173643; 
0576703; 0578731; 0579776; 0579778; 0579805; 1138941; 
1555280; 1556899; 1557320; 1558906; 1558924; 1993475; 
1996561; 2301436; 2301708; 2304699; 2304719; 2304730; 
2816042; 2816150; 2816275; 2818551; 2818569; 2818619; 
2818628; 2820445; 2820465; 2820903; 2820938; 2822320-
2822321; 2822332; 2822350; 2822370; 2822412; 2822415; 
2822418-2822420; 2822456-2822460; 2822497; 3101125; 
3101167; 3101253; 3101304; 3101307; 3101320-3101321; 
3101323; 3101327; 3101350; 3102398; 3102437; 3103095; 
3103150; 3103279; 3103284; 3103315; 3103326-3103330; 
3104963; 3104983; 3105032; 3105194; 3105200; 3105235; 
3105272-3105275; 3105337; 3107334; 3107366; 3107777; 
3107826; 3107840; 3107870; 3107877-3107880; 3107890; 
3108925-3108926; 3539633; 3539636-3539640; 3539653; 
3539667; 3612721; 3612734; 3612819; 3612821; 3612911; 
3612918; 3612920; 3612922; 3616024; 3616058-3616060; 
3616075; 3616103-3616104; 3616189; 3617489-3617490; 
3617659; 3914648; 3914652; 3914668; 3914719; 3914770; 
3914878-3914880; 3914893; 3914923; 3914939; 3914973; 
3918578-3918580; 3918594; 3918618-3918620; 3918655; 
3918657; 3918741; 3918839; 3918844; 3918871-3918872; 
3921531; 3921715; 3921718; 3921724; 3921726; 3921755; 
3921776; 3923015; 3923550; 3925802-3925804; 3925857; 
3925928; 3926160; 3926199; 3926205; 4303504; 4303576-
4303580; 4303616; 4303656; 4303676; 4303720; 4303734; 
4303745; 4303749; 4303760; 4303766; 4303785; 4306769; 
4306774-4306776; 4306780; 4306811-4306813; 4306837; 
4306893; 4307127;  4307141; 4307145; 4307149; 4307208-
4307210; 4307502; 4307517-4307518; 4307692-4307693; 
4307718; 4307746; 4307755; 4307767; 4307981-4307982; 
4307990; 4456002; 4456005-4456006; 4456065; 4456083-
4456084; 4456119; 4456179; 4457318; 4457353-4457355; 
4457402-4457403; 4457406; 4457413; 4457418; 4457435; 
4457460; 4457486; 4457509; 4457515;  4457553; 4457558; 
4457646; 4457649; 4458919; 4458930-4458931; 4458984; 
4459000; 4460160; 4460190; 4460194; 4460202; 4460205; 
4460234-4460240; 4460250; 4460267; 4460286-4460289; 
4460387; 4460403; 4460415; 4460420; 4460423; 4460486-
4460490; 4462798; 4462805; 4462819-4462820; 4462848; 
4462913; 4462954; 4462956; 4462959; 4462964; 4463960; 
4463976; 4463978; 4463983; 4463985; 4464014; 4464047-
4464048; 4464063; 4464066; 4464074; 4464086-4464090; 
4464132; 4464135-4464136; 4464145; 4465033-4465034; 
4465039; 4465047; 4465053; 4465063; 4465069; 4465075; 
4465114; 4465125; 4465684; 4465695; 4465711; 4897005-
4897006; 4897013; 4897016; 4897053-4897054; 4897077; 
4897082; 4897105; 4897113; 4897120; 4897131-4897138; 
4897141; 4897162; 4897170-4897171; 4897174-4897175; 
4897178-4897179; 4897207; 4897222-4897225; 4897233-
4897235; 4897247-4897249; 4897258-4897264; 4897267; 
4897290; 4897299-4897300; 4897303; 4897321; 4897325; 
4897335; 4897361; 4897370; 4897373; 4897382-4897383; 
4897394-4897395; 4897400; 4903024-4903025; 4903028-

4903030; 4903053-4903054; 4903061; 4903083; 4904517-
4904519; 4904535; 4904543; 4904593; 4904601; 4904605-
4904610; 4904661; 4904665; 4904683; 4904692; 4904696; 
4904698-4904699; 4905159; 4905174-4905175; 4905199; 
4905209-4905210; 4905219; 4905223-4905224; 4905238; 
4905566-4905568; 4905590; 4905596; 4905607-4905608; 
4905610-4905613; 4905631; 4905634; 4905665; 4905673; 
4905675; 4905683-4905685; 4905697-4905700; 4905708-
4905709; 4905721; 4905729; 4905745; 4905747-4905750; 
4906562-4906565; 4906571-4906580; 4906583; 4906590-
4906610; 4906622-4906631; 4906635-4906641; 4906644; 
4906648-4906649; 4906653-4906655; 4906659-4906665; 
4906684; 4906688-4906700; 4906702-4906707; 4906714; 
4906716-4906717; 4906719-4906725; 4906728-4906735; 
4906757-4906770; 4906778-4906780; 4906787-4906790; 
4906794-4906795; 4906797-4906800; 4906814; 4906817-
4906835; 6020685; 6114143-6114144; 6114164; 6114168-
6114170; 6115551; 6115553-6115555; 6115563; 6115579-
6115580; 6115583; 6115592; 6115626; 6115629; 6381007; 
6381009-6381010; 6381034; 6381041-6381044; 2822715

2) бланки договорів обов’язкового страхування цивільно-пра-
вової відповідальності громадян України, що мають у власності 
чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бу-
ти заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, збе-
рігання чи використання цієї зброї:

серія 026 №№  051085-051100; 051737-051745; 052281; 
052283-052310; 052345-052380; 052502-052561; 052621-
052650; 052652-052655; 052657-053000.

3) бланки комплексних міжнародних договорів страхування 
подорожуючих серії 012 КО №№ 0077835; 0081425; 0090306-
0090310 вважати недійсними, у зв’язку з їх втратою.

НАКАЗ №НІ-110
м. Київ  01 жовтня 2018  року   

Про списання печатки та виклик Начальника Київського об-
ласного управління Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» Грабка 
Ігоря Васильовича і зобов’язання вчинити дії,

НАКАЗУЮ:
1. Начальнику Київського обласного управління Страхової 

компанії «БРОКБІЗНЕС» Грабку Ігорю Васильовичу в строк до 05 
жовтня 2018 р. включно:

1.1.  Передати до Відділу документаційного та архівного за-
безпечення Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» звіти про укладе-
ні Вами договори страхування, звіти по яких раніше не подава-
лися.

1.2. Передати до Відділу документаційного та архівного забез-
печення Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» оригінали усіх укла-
дених Вами договорів страхування.

1.3. Передати до Відділу документаційного та архівного за-
безпечення Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» усі отримані Ва-
ми бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-право-
вої відповідальності власників наземних транспортних засобів 
та спеціальних знаків, договорів обов’язкового страхування ци-
вільно-правової відповідальності громадян України, що мають у 
власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка 
може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володін-
ня, зберігання чи використання цієї зброї, а також комплексних 
міжнародних договорів страхування подорожуючих, які не вико-
ристані (нереалізовані) або зіпсовані, а також другі примірники 
бланків полісів, що були використані (реалізовані).

1.4.  Забезпечити надходження та/або сплатити страхові пла-
тежі на рахунок Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» за укладені 
Вами договори страхування. 

1.5. Передати до Відділу документаційного та архівного забез-
печення Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» оригінал довіренос-
ті №316 від 29 грудня 2017 року, яка скасована наказом №НІ-97 
від 22 серпня 2018 р.

1.6. Передати Заступнику Голови Правління з продажів Со-
ботович В.В. печатку круглу «Для договорів страхування  

№ 54» (Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія  
«БРОКБІЗНЕС», ідентифікаційний код 20344871).

2. Начальнику Київського обласного управління Страхової 
компанії «БРОКБІЗНЕС» Грабку Ігорю Васильовичу прибути  
05 жовтня 2018 р. до Головного офісу Страхової компанії  
«БРОКБІЗНЕС» (м. Київ, вул. Білоруська, 3).

3. У зв’язку з неможливістю встановити місцезнаходження 
круглої печатки для договорів страхування № 54 (Приватне акці-
онерне товариство «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», іденти-
фікаційний код 20344871), неможливістю її повернення у воло-
діння Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» та подальшого її вико-
ристання Страховою компанією «БРОКБІЗНЕС»: 

3.1. Постійно діючій комісії для введення в експлуатацію та 
списання МШП, основних засобів, нематеріальних активів, мате-
ріалів Товариства скласти акт на списання такого активу:

- печатка кругла «Для договорів страхування № 54» (Приват-
не акціонерне товариство «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», 
ідентифікаційний код 20344871).

3.2. Головному бухгалтеру Гутник Л.В. забезпечити докумен-
таційне оформлення списання активу, зазначеного в п. 1 цього 
наказу, згідно вимог чинного законодавства України.

4. Начальнику служби безпеки Іванцову І.А. заблокувати до-
ступ Начальнику Київського обласного управління Страхової 
компанії «БРОКБІЗНЕС» Грабку Ігорю Васильовичу в систему 
обліку ProfITsoft.

5. Начальник відділу документаційного та архівного забезпе-
чення Шпичак В.С. забезпечити розміщення інформації у дер-
жавному друкованому засобі масової інформації загальнодер-
жавного значення про визнання печатки круглої «Для договорів 
страхування № 54» (Приватне акціонерне товариство «Страхова 
компанія «БРОКБІЗНЕС» Ідентифікаційний код 20344871) втра-
ченою та недійсною.

6. Контроль за виконанням цього наказу  покласти на Началь-
ника служби безпеки Іванцова І. А.

Т.в.о. Голови Правління  А.В. Горельцев

НАКАЗ № НІ-111
м. Київ 01.10.2018 р.

Про надання пояснень Начальника Київського обласного 
управління Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» Грабка Ігоря Ва-
сильовича відповідно до статей ч. 1 ст. 149 Кодексу законів про 
працю України,

НАКАЗУЮ:
1. Начальнику Київського обласного управління Страхової 

компанії «БРОКБІЗНЕС» Грабку Ігорю Васильовичу в строк до 05 
жовтня 2018 р. включно:

1.1. Надати на розгляд Т.в.о. Голови Правління Страхової ком-
панії «БРОКБІЗНЕС» Горельцеву А. В. вичерпні письмові пояс-
нення з документальним підтвердженням причин невиконання 
вимог наказу №НІ-97 від 22 серпня 2018 р. та вимог, зазначе-
них в листах-вимогах №1160-05, №1160/1-05 від 22.08.2018 р. 
та №1294-05, №1294/1-05 від 21.09.2018 р.

1.2. Надати на розгляд Т.в.о. Голови Правління Страхової ком-
панії «БРОКБІЗНЕС» Горельцева А. В. вичерпні письмові пояс-
нення щодо систематичної відмови від отримання поштової ко-
респонденції від Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС».

2. Провідному фахівцю відділу кадрового адміністрування Бо-
рис Христині Ігорівні ознайомити з цим наказом Грабка І.В. шля-
хом направлення завіреної копії наказу поштою, засобами елек-
тронного зв’язку та розміщення оголошення у державному дру-
кованому засобі масової інформації загальнодержавного зна-
чення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Провід-
ного фахівця відділу кадрового адміністрування Борис Христи-
ну Ігорівну.

Т.в.о. Голови Правління А. В. Горельцев

Судове засідання по спеціальному су-
довому провадженню в кримінально-
му провадженні відносно Іваненка Ан-
дрія Олеговича, який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28,  
ч. 4 ст. 368 КК України, відбудеться о 
09.30 год. 12 жовтня 2018 року в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 12 жовтня 
2018 року о 09 годині 30 хвилин виклика-
ється Іваненко Андрій Олегович.

Суддя Троценко Т. А.

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Бондаренко Костян-

тин Ігорович, 24.04.1993 року народжен-
ня, громадянин України, місце реєстра-
ції: Одеська область, Біляївський ра-
йон, с. Холодна Балка, вул. Молодіж-
на, 13, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 
323 КПК України вам необхідно з’явитись 
10 жовтня 2018 року об 11.00 годині до 
приміщення Біляївського районного су-
ду Одеської області за адресою: Одеська 
область, м. Біляївка, вул. Кіпенка, буд. 1, 
каб. № 13.

У разі неявки справа буде розглянута у 
вашу відсутність.

Суддя Буран В. М.

Повістка про виклик 
Відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 

України, обвинуваченому Фучіджи Ю. С., 
14.07.1960 р.н., зареєстрованому за адре-
сою: Одеська область, Арцизький район,  
с. Великий Кут, вул. Кутузова, 48-а, тимчасо-
во проживав за адресою: Одеська область,  
м. Чорноморськ, пр-т Миру, 15-б, кв. 15, не-
обхідно з’явитися в судове засідання, яке від-
будеться 10 жовтня 2018 року о 15 годині за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, При-
морський районний суд м. Одеси, зал судо-
вих засідань №229. Поважні причини непри-
буття особи на виклик суду передбачені стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя В. M. Коваленко

Святошинський районний суд міста Киє-
ва викликає як обвинувачену Градову Оль-
гу Григорівну для розгляду кримінально-
го провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002707 відносно Градо-
вої Ольги Григорівни, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України та повідомляє, що підготовче судо-
ве засідання відбудеться 10.10.2018 року о 
15 год. 00 хв. у приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал с/з № 2.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголо-
шення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченої в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Скорін

Святошинський районний суд міста Киє-
ва викликає як обвинуваченого Янченка Іва-
на Миколайовича для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42017010000000093 відносно Янченка Іва-
на Миколайовича, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України та повідомляє, що підготовче судо-
ве засідання відбудеться 10.10.2018 року о 
09 год. 00 хв. у приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал с/з № 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду, ого-
лошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Скорін

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що 08.10.2018 року об 11.00 год. у приміщенні Він-
ницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань 
№ 10 відбудеться підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні № 42016020420000243 за обви-
нуваченням Коваленка Андрія Олексійовича у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Ко-
валенко Андрій Олексійович, 03.06.1978 р.н., який зареє-
стрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпато-
рія, вул. 5-е Авіамістечко, буд. 30в, кв. 1.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Романчук Р. В., 
Короля О. П.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що 08.10.2018 року об 11.30 год. у приміщенні Він-
ницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань 
№ 10 відбудеться підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні № 42015020420000195 за обви-
нуваченням Ковальчука Андрія Сергійовича у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Ко-
вальчук Андрій Сергійович, 28.04.1978 р.н., який зареє-
стрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Джан-
кой, вул. Московська, в/ч 2215.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  го-
ловуючого судді Ковальчук Л. B., суддів Романчук Р. В., 
Воробйова В. В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Богатиренка Сергія Васильовича, 
07.10.1978 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Севастополь, просп. Пере-
моги, 49, кв. 22), у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться о 13 год. 45 хв. 10 жовтня 2018 року. 
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Антонєнкова Олексан-
дра Сергійовича для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР  
за № 22017011000000012 відносно Антонєнкова 
Олександра Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та по-
відомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 10.10.2018 р. о 14 год. 30 хв. у приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань 
№ 1. 

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Новик В. П.
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оголошення

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 жовТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +3 +8 +10 +15 Черкаська +4 +9 +13 +18
Житомирська +3 +8 +10 +15 Кіровоградська +5 +10 +15 +20
Чернігівська +3 +8 +10 +15 Полтавська +5 +10 +14 +19
Сумська +3 +8 +12 +17 Дніпропетровська +7 +12 +17 +22
Закарпатська +3 +8 +11 +16 Одеська +7 +12 +17 +22
Рівненська +3 +8 +10 +15 Миколаївська +7 +12 +17 +22
Львівська +3 +8 +10 +15 Херсонська +7 +12 +17 +22
Івано-Франківська +3 +8 +10 +15 Запорізька +7 +12 +17 +22
Волинська +3 +8 +10 +15 Харківська +7 +12 +15 +20
Хмельницька +3 +8 +10 +15 Донецька +7 +12 +17 +22
Чернівецька +3 +8 +12 +17 Луганська +7 +12 +17 +22
Тернопільська +3 +8 +10 +15 Крим +10 +15 +17 +22
Вінницька +4 +9 +14 +19 Київ +6  +8 +13  +15

Укргiдрометцентр

Театральні вечори  
над Ужем 

Василь БЕДЗІР,  
«Урядовий кур’єр»

МУЗИ НЕ МОВЧАТЬ! Чи не найскладніший театральний 
жанр обрали для відтворення на сцені учасники фестива-
лю «Монологи над Ужем», який наприкінці вересня відбувся 
в Ужгороді. У святі театру взяли участь актори із Грузії, Сло-
ваччини та Польщі. вистави збирали ужгородську публіку дві-
чі протягом дня і щоразу з успіхом. Актор Тбіліського академіч-
ного драматичного театру ім. о. Грибоєдова Іване Курасбедіа-
ні зі сцени розповів про долю розстріляного більшовиками по-
ета Миколи Гумільова. Поляк Матеуш Новак відтворив трагіч-
ну історію жертв сталінських репресій у його рідній країні. Ши-
роковідомий словацький актор Петер Чижмар глибинні почут-
тя свого героя передав у виставі «Макбет», поставленій у те-
атрі «Дівадло Контра» за п’єсою вільяма Шекспіра. Заслуже-
на артистка України Лідія Данильчук із львівського «Театру у 
кошику» виступила в ролі химерної Старої пані, яка «зависла 
між небом і землею». У виставі «Едіт Піаф» складний творчий 
шлях французької співачки відтворила акторка Львівського об-
ласного театру музичної драми ім. Ю. Дрогобича олена Дудич, 
а у «Тринадцятій жінці» долю німецької зірки Марлен Дітріх на 
сцені відобразила акторка Національного академічного театру 
ім. М. Заньковецької народна артистка України Наталія Лань.   

Перший міжнародний фестиваль моновистав, який підтрима-
ли Ужгородська міська рада, обласні музично-драматичний іме-
ні братів Шерегіїв і театр «Бавка», продемонстрував, що закар-
патський глядач не зраджує мистецтву Мельпомени, а вірить у 
його силу і хоче бути свідком емоційної, майстерної гри акторів. 
У цьому сенсі «Монологи над Ужем» виправдали найсміливіші 
очікування. Нагородами для акторів і режисерів стали дипломи 
й подаровані організаторами українські вишиванки.

ФоТоФАКТ

Шедеври на маковому зернятку
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

НА МЕЖІ НЕМОЖЛИВОГО. 
У Черкаському обласному ху-
дожньому музеї відкрито уні-
кальну виставку мікромініатюр 
відомого майстра володимира 
Казаряна «восьме чудо світу». 
Представлено найменші у світі 
шедеври цього мистецтва, які 
вважають неперевершеними 
творіннями людських рук. 

відвідувачі можуть побачити 
філігранну скульптуру Мери-
лін Монро, розміщену на зрізі 
волосини, караван верблюдів 
у вушку голки, підковану бло-
ху, зоопарк у волосині, мікро-
камею «Лик Ісуса Христа» на 
рисовому зерні, Шварценегге-
ра, який грає біцепсами на ма-
ковому зернятку, мікрофігур-
ки семи жінок-товстушок, поді-
умом яким слугує рисове зер-
нятко. вражають витонченістю 
мережива з 1/100 людської во-
лосини та багато інших приго-
ломшливих чудес.

На виставці представлено 
найменше у світі зображен-

ня Пресвя-
тої Богоро-
диці з Немовлям 
на зрізі рисового зерна олій-
ними фарбами. Пензликом 
художникові слугувала сота 
волосини. 

Кожна мікромініатюра во-
лодимира Казаряна унікаль-
на, адже створена за особли-

вою авторською технологією 
на межі людських можливос-
тей. Митець використовує сло-
нову кістку, бивень мамонта, 
мармур, бурштин, риб’ячу лус-
ку, пилинки коштовного камін-
ня тощо. А основи — відполі-
рована людська волосина, ма-
кове зернятко, зернина рису, 
вушко голки, кристалик цукру 
і навіть піщинка. 

Майстер зміг вставити у 
знебарвлену людську волоси-
ну цілий зоопарк тварин. Пер-
линою виставки можна вважа-
ти мереживо, сплетене з ни-
ток із сотої частини людської 
волосини.

видатний майстер світового 
мікромініатюрного мистецтва 
за 40 років створив понад 600 
творів, які перебувають у при-
ватних колекціях відомих лю-
дей планети. в. Казарян — 
не тільки талановитий худож-
ник і скульптор, конструктор і 
винахідник, а й філософ, мис-
литель, письменник, компози-
тор і поет. На виставці пред-
ставлено також тритомник йо-
го віршів.
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Золотий вік — вік активного довголіття
Олександр ВЕРТІЛЬ,  

«Урядовий кур’єр»

ДО ДНЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛО-
ГО ВІКУ. Цими днями і впро-
довж тижня на Сумщині три-
ватиме фестиваль літніх лю-
дей. За задумом його органі-
заторів (а це директор Сум-
ського міського територіаль-
ного центру соціального об-
слуговування (надання соці-

альних послуг) «Берегиня» Ін-
на Галіченко та голова вете-
ранської організації ПАТ «Су-
михімпром» валентина Мо-
ісеєнко), фестиваль прово-
дитимуть для формування 
у сумчан поважного віку ак-
тивної життєвої позиції, про-
паганди здорового способу 
життя. він поєднуватиме за-
ходи спортивного, культурно-
го, історичного, розважаль-

ного та психологічного харак-
теру. відбудуться спортив-
ні змагання, виставки фото-
графій, творчих робіт слуха-
чів університету третього ві-
ку, майстер-класи мистець-
ких технік, показ мaод «Зо-
лотий вік краси», літератур-
ний вечір, заняття з геронто-
логії, фінансової грамотності, 
екскурсія містом і навіть ве-
лопробіг. А фінальним акор-

дом стане інтерактивна вечір-
ка для всіх учасників, де ви-
ступатиме ансамбль «Черво-
на калина».  організатори за-
ходу запросили до участі всіх 
ветеранів, зокрема тих, хто 
не в змозі самостійно прибу-
ти. Їм запропоновано переда-
ти їхні творчі роботи через ін-
ших осіб, щоб максимальна 
кількість людей похилого ві-
ку долучилася до фестивалю.  

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження 1-кп/219/719/2018 
за обвинувальним актом відносно Зозулі Миколи Михайловича за скоєння 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинувачений Зозуля Микола Михайлович, останнє місце реєстрації: До-
нецька область, м. Сіверськ, Бахмутський р-н, вул. Ямська (Артема), буд. 31, 
викликається на 10.10.2018 року о 10.00 годині до суду, каб. № 306, для учас-
ті в розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглядатися в його відсутність.

Суддя Павленко О.М.

ПогоДА нА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ
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температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

НАЦІОНАЛЬНА СТРАВА.  У прифронтовій Попасній від-
бувся другий районний фестиваль найулюбленішої україн-
ської страви — борщу. Яскраво, колоритно, з гумором і сма-
ком об’єдналися для святкування колективи сільських громад, 
міської й районної ради, приватних і державних підприємств 
Попаснянського району. Гості свята дізналися про традиції при-
готування борщу, історичне походження назви страви, безліч 
рецептів і секретів приготування від господинь. За свідченням 

гостей, найкращий борщ готують на Луганщині. «визначено 
переможців, чий борщ смакував найкраще. Але головне, що 
такі заходи згуртовують людей на спільних цінностях, тради-
ціях, спілкуванні», — каже заступник голови Луганської оДА 
ольга Лішик, яку запросили бути членом журі фестивалю. За її 
словами, учасники підготували на оцінку журі й для пригощан-
ня гостей понад 400 літрів української страви на 15 смаків. Усе 
з’їли з великим задоволенням.

У Черкасах відомий 
майстер Володимир 

Казарян виставив свої 
унікальні мікромініатюри
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