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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 10 жовтня 2018 року
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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:      «Якщо
треба робити жорсткішими 

покарання за перевищення 
швидкості й порушення 

правил дорожнього руху, то 
це просто вимушений 

крок, і нехай ніхто  
не ображається».

Динаміка відповідає 
плановим показникам

ЕКСПОРТ. Експортовано 5,8 мільйона тонн пшениці, що ста-
новить 36,1% виконання Меморандуму про взаєморозуміння на 
2018/2019 маркетинговий рік між Мінагрополітики та учасниками 
зернового ринку. Документ стосується зберігання балансу спожи-
вання та експорту українського зерна, повідомляє прес-служба ві-
домства. У співвідношенні класів експорт фуражної пшениці стано-
вив 2,5 мільйона тонн (31,2% виконання меморандуму), продоволь-
чої пшениці — 3,3 мільйона тонн (41%). Протягом 2018/2019 МР бу-
ло експортовано 0,42 мільйона тонн пшениці 2-го класу (38% роз-
рахункового експортного потенціалу) та 2,07 мільйона тонн пшени-
ці 3-го класу (40% потенціалу). Загалом за вересень 2018 року екс-
порт пшениці становив 2,3 мільйона тонн, що на 0,3 мільйона тонн 
менше, ніж за аналогічний період минулого МР. У серпні 2018-го 
було вивезено 2,2 мільйона тонн пшениці (2,5 мільйона тонн у МР 
2017/2018). 

Попри заплановану динаміку та баланси на продовольчому рин-
ку, Мінагрополітики й надалі контролюватиме темпи та обсяги екс-
порту.

101,9%
становив, за даними Держстату, індекс 

споживчих цін (індекс інфляції) у вересні 
2018 року щодо серпня 

ГЕОПОЛІТИКА. Російське лобі в асамблеї програло битву  
за совість і честь депутатів. Режиму санкцій  
не переглядатимуть до січня

ПАРЄ не змінила 
регламенту  
на догоду Москві

Прем’єр-міністр про підвищення відповідальності  
за порушення на автошляхах, що призводять  
до загибелі й травмування людей
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МИСТЕЦТВО З-ЗА ҐРАТ

Унікальні малюнки незаконно 
засудженого в РФ власного 
кореспондента Укрінформу 
Романа Сущенка експонують  
в агентстві

Чому на Миколаївщині 
більш як на два роки 
затягнувся процес 
реформування єдиної 
обласної комунальної газети

Є ПРОБЛЕМА
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Постраждалі в Ічні не залишаться наодинці з бідою
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Із резервного фонду спрямують 100 мільйонів гривень  
на відбудову зруйнованого

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Надзвичайна подія, що ста-
лася на території військо-

вого складу Міністерства обо-
рони в Ічнянському районі 
Чернігівської області, змушує 

всіх пам’ятати: країна живе в 
умовах агресії, і не можна за-
перечувати жодної версії того, 
що сталося. На цьому Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман 
наголосив під час засідання 
уряду. Всі чекають попере-
дніх підсумків розслідування 

причин пожежі, але вже зараз 
очевидні спроби інформаційної 
агресії ворога — шляхом по-
ширення неправдивої інфор-
мації та нагнітання паніки се-
ред населення.

 «Щохвилини людям подають 
велику кількість дезінформа-

ції. Фейкові повідомлення в 
інтернеті, нагнітання ситуа-
ції та поширення паніки серед 
евакуйованих. Але відповідні 
служби згуртувалися і злаго-
джено протистояли цьому, — 
вважає Володимир Гройсман. 
—  Те, що сталося, потребува-

ло наших скоординованих дій, 
щоб забезпечити головне — не 
допустити жертв. Роботу було 
проведено в координації всіх 
служб: ЗСУ, ДСНС, Нацполі-
ції та Нацгвардії. Для нас 
це виклик і те, що має нас 
об’єднувати».
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ДОКУМЕНТИ

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

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 

05.02.1963 р.н., уродженець смт Трьохізбенка 
Слов’яносербського р-ну Луганської обл., гро-
мадянин України, останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., Новоайдарський р-н,  
смт Трьохізбенка, вул. Булавіна, буд. 58, на під-
ставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, 
вам необхідно з’явитися 30.11.2018 р. о 09 год. 
30 хв. до Івано-Франківського міського суду 
Івано-Франківської області за адресою: м. Іва-
но-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 
2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального 
провадження по обвинуваченню Сотнікова Івана 
Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Журба Олександр Васи-

льович, 20.12.1971 р.н., уродженець м. Ро-
веньки Луганської обл., останнє відоме міс-
це проживання: Луганська обл., м. Ровеньки,  
вул. Ю.Гагаріна, буд. 17, кв. 111, на підста-
ві ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України вам 
необхідно з’явитися 27.11.2018 р. на 11 год. 40 
хв. до Івано-Франківського міського суду Іва-
но-Франківської області за адресою: м. Іва-
но-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 
2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального 
провадження по обвинуваченню Журби Олек-
сандра Васильовича у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченої
Обвинувачена Алдохіна Марина Мико-

лаївна, 24.05.1980 р.н., уродженка м. Лиси-
чанськ Луганської області, яка зареєстрова-
на за адресою: вул. Пушкіна, буд. 17, на під-
ставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК Укра-
їни, вам необхідно з’явитися 27.11.2018 р. 
на 11 год. 20 хв. до Івано-Франківсько-
го міського суду Івано-Франківської об-
ласті за адресою: м. Івано-Франківськ,  
вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 
21, для розгляду кримінального проваджен-
ня по обвинуваченню Алдохіної Марини Ми-
колаївни у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого

Обвинувачений Сидоренко Ігор Володи-
мирович, 17.11.1969 р.н., останнє відоме 
місце проживання: м. Луганськ, квартал Пів-
денний, буд. 3, кв. 13, на підставі ст.ст. 134, 
135, 297-5, 323 КПК України вам необхідно 
з’явитися 27.11.2018 р. на 11 год. 00 хв. до 
Івано-Франківського міського суду Івано-
Франківської області за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 
2 поверх, зал 21, для розгляду кримінально-
го провадження по обвинуваченню Сидорен-
ка Ігоря Володимировича у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Дніпровський районний суд м. Києва 
викликає Марасанова Юрія Володими-
ровича як обвинуваченого на 16 год. 00 
хв. 24 жовтня 2018 року в справі за об-
винуваченням Марасанова Юрія Володи-
мировича, 19.04.1980 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408  
КК України за адресою: м. Київ, вул. Сер-
гієнка, 3, каб. 37.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя М. В. Марченко

ОГОЛОШЕННЯ
Державна служба геології та надр України (далі — Держгеонадра) доводить до відома, що у зв’язку із не усуненням 

причин зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 5836 від 30.08.2013, наданого ТОВ «Шахта 1-6»  
(код ЄДРПОУ 33136533) з метою видобування вугілля кам’яного шахтоділянки, виділеної у межах поля діючої шахти № 1-6 
«Комплекс», розглянуто питання щодо подальшої дії цього дозволу.

Відповідно до частини другої статті 26 Кодексу України про надра право користування надрами припиняється органом, 
який надав надра у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди користувачів — у 
судовому порядку.

Враховуючи викладене, просимо надати до Держгеонадр в 15-денний строк власну позицію (згоду/незгоду) на припинен-
ня права користування надрами згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами № 5836 від 30.08.2013. 

ОГОЛОШЕННЯ
Наказом Державної служби геології та надр України (далі — Держгеонадра)  від 02.08.2018 № 268 власникам спеціальних 

дозволів на користування надрами (перелік додається) надано 10 календарних днів для надання інформації стосовно при-
пинення робіт з видобування корисних копалин більш ніж на два роки.

Перелік надрокористувачів
1. ТОВ «Микитівський доломітний завод» (с/д № 5916 від 27.02.2014);
2. ПрАТ «Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат» (с/д № 2349 від 05.09.2000); 
3. ТОВ «Східно-українська ковальна компанія» (с/д № 5548 від 08.05.2012); 
4. ТОВ «Шахтоуправління  «Попасні Ліски» (с/д № 2791 від 25.09.2002).

ОГОЛОШЕННЯ
Наказом Державної служби геології та надр України (далі — Держгеонадра)   від 07.09.2018 № 311 зупинено дію спеці-

альних дозволів на користування надрами (перелік власників спеціальних дозволів на користування надрами додається),                          
у зв’язку з порушенням особливих умов в частині сплати рентних платежів за користування надрами. 

Надрокористувачам надано 30 календарних днів для надання до Держгеонадр України довідки з Державної фіскальної 
служби України щодо відсутності заборгованості. У разі ненадання інформації у визначений термін Держгеонадрами буде 
розглянуто питання щодо подальшої дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Перелік надрокористувачів
1. ТОВ «Донпромбізнес» (с/д № 3373 від 29.07.2004, № 3018 від 02.07.2003);
2. ТОВ «Орендне підприємство Шахтоуправління Благовіщенське» (с/д № 4782 від 18.11.2008, № 4820 від 16.12.2008);
3. ТОВ «Угледобича» (с/д № 5041 від 12.11.2009).

Завершення громадських слухань щодо проекту Детального плану території в межах 
вул. Північна, просп. Оболонський, вул. Прирічна, просп. Героїв Сталінграда,  

Маршала Малиновського в Оболонському районі м. Києва
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (замовник) та Комунальна організація виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Інститут гене-
рального плану м. Києва» (Розробник) керуючись ст.ст. 18, 21 Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 
року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому 
рівні» повідомляють про завершення процедури громадських слухань детального плану те-
риторії в межах вул. Північна, просп. Оболонський, вул. Прирічна, просп. Героїв Сталінграда, 
Маршала Малиновського в Оболонському районі м. Києва. 

Детальний план території в межах вул. Північна, просп. Оболонський, вул. Прирічна, 
просп. Героїв Сталінграда, Маршала Малиновського в Оболонському районі м. Києва роз-
роблявся відповідно до Рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 «Про за-
твердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві»

Згідно з п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвер-
дження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських ін-
тересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рів-
ні» експозицію матеріалів проекту Детального плану території в межах вул. Північна,  
просп. Оболонський, вул. Прирічна, просп. Героїв Сталінграда, Маршала Малиновського в 
Оболонському районі м. Києва. було розміщено в приміщенні Оболонської державної адмі-
ністрації, вул. Маршала Тимошенка, 16. Розгляд проекту та врахування пропозицій тривав 
протягом 1 місяця з дня публікації повідомлення про початок громадських слухань в газеті  
«Хрещатик» № 2 (5053) від 05.01.2018. 

Ознайомитись зі звітом про результати розгляду та врахування пропозицій громадськос-
ті, юридичних та фізичних осіб, отриманих під час проведення громадських слухань деталь-
ного плану території в межах вул. Північна, просп. Оболонський, вул. Прирічна, просп. Героїв 
Сталінграда, Маршала Малиновського в Оболонському районі м. Києва можливо на офіцій-
ному сайті Департаменту містобудування та архітектури  http://kga.gov.ua/.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підготовче судове засі-
дання як обвинувачену Качуріну Людмилу Сагідбатдалівну, зареєстровану: вул. Шевченка, 
4/118, м. Луганськ, по кримінальній справі №409/1354/18 за обвинуваченням за ст. 109 ч. 3, 
ст. 110 ч. 2 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 22.10.2018 року о 13 годині 30 хвилин у залі 
Білокуракинського районного суду Луганської області, місцезнаходження зареєстроване за 
адресою: 92200, Луганська область, Білокуракинський район, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справу без участі обвинуваченої на підставі ст. 297-1 КПК 
України.

Суддя Третяк О. Г.

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: F11GL34475-F11GL34478
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, земля, основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 31.10.2018, 27.11.2018
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/ 

39987-asset-sell-id-181018

Втрачений оригінал додатку 
до диплому спеціаліста, виданий 

«Кримським факультетом 
Київського національного 

університету культури і мистецтв» 
на ім’я Рибалко Ксенії Анатоліївни, 

вважати недійсним.

Дрогобицький міськрайонний суд повідомляє Коршунова Віктора Вікторовича (останнє відоме місце проживання: Львівська 
область, м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 19, кв. 34) як обвинуваченого у кримінальному провадженні № 12013150110002729 
від 14.11.2013 року у вчиненні  кримінальних правопорушень, передбачених п. п. 6,12, ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України.

Ухвалою Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області 26.06.2018 року у кримінальному провадженні  
№ 12013150110002729 від 14.11.2013 року про обвинувачення Коршунова Віктора Вікторовича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених п. п. 6,12, ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України призначено підготовче судове засідання.

26.09.2018 року ухвалою призначено спеціальне судове провадження та ухвалено здійснювати судовий розгляд за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia). 

Кримінальне провадження відносно обвинуваченого Коршунова Віктора Вікторовича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України, призначено до судового розгляду на 17.10.2018 року о 
10:00 год. в приміщенні Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області за адресою: Львівська область, м. Дрогобич,  
вул. Війтівська Гора, 39 каб. 11).

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційно-
му веб-порталі судової влади України - https://dgm.lv.court.gov.ua/sud1306/.

Суддя Р. І. Курус

Голова Комісії з проведення заходів, пов’язаних з реорганізацією Державного закладу «Українська пси-
хіатрична лікарня із суворим наглядом МОЗ України» (код ЄДРПОУ 01285973) (далі — Державний заклад), 
склад якої затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.09.2018 № 1673 «Про реор-
ганізацію Державного закладу «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України», пові-
домляє, що довіреності, видані фізичним та юридичним особам до 8 жовтня 2018 року на представництво 
інтересів Державного закладу в усіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судах, 
нотаріаті, правоохоронних органах (у тому числі органах дізнання і слідства), підприємствах, установах, ор-
ганізаціях усіх форм власності, перед фізичними та юридичними особами, скасовані, відповідно до нака-
зу Державного закладу «Українська психіатрична лікарня із суворим наглядом МОЗ України» від 05.10.2018 
№ 85 «Про скасування довіреностей». Особам, яким видані довіреності, повернути оригінали довіреностей 
до Державного закладу.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 серпня 2018 р. № 591-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  

від 25 лютого 2015 р. № 133
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 р. № 133 

«Про затвердження складу Української частини комісій з військово-технічного спів-
робітництва» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 18, ст. 497; 2017 р., № 13, ст. 372) 
зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Із змінами, що вносяться урядовим розпорядженням, можна ознайомитися  
на сайті «УК»

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 серпня 2018 р. № 596-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  

від 14 травня 2015 р. № 439
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 439 

«Про затвердження плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування укра-
їнсько-російського і українсько-молдовського державного кордону, територій, при-
леглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки 
Крим», — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 2016 р. № 1060,   зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Із змінами, що вносяться розпорядженням уряду, можна ознайомитися  
на сайті «УК»

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 вересня 2018 р. № 658-р 
Київ

Про підписання Угоди  
між Кабінетом Міністрів України  

та Урядом Східної Республіки Уругвай  
про взаємне скасування  

візових вимог
Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Східної Респу-

бліки Уругвай про взаємне скасування візових вимог.
Уповноважити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Східній Республі-

ці Уругвай за сумісництвом Дюдіна Юрія Олексійовича підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 вересня 2018 р. № 661-р 
Київ

Про застосування переговорної процедури 
закупівлі

З метою належного захисту прав та інтересів України в Європейському суді з прав 
людини під час розгляду ним позовів України проти Російської Федерації у зв’язку з 
тимчасовою окупацією території України та іншими протиправними діями з боку дер-
жави-агресора, а також на підставі відповідного рішення міжвідомчої робочої групи 
дозволити Міністерству юстиції здійснити у 2018 році закупівлю юридичних послуг 
із застосуванням переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 7 частини 
другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» у справі за позовом «Украї-
на проти Росії» (заява № 8019/16).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 квітня 2018 р. № 668-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки
Відповідно до статей 93, 122–124, 149 Земельного кодексу України надати публічно-

му акціонерному товариству «Закарпатнерудпром» дозвіл на розроблення з урахуван-
ням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки площею 18,1253 гектара (землі державної 
власності лісогосподарського призначення (ліси), що перебуває у постійному користу-
ванні державного підприємства «Хустське лісове дослідне господарство», розташова-
ної на території Хустського району Закарпатської області (Велятинське лісництво, квар-
тали 24, 25), з подальшим вилученням і передачею її зазначеному товариству в орен-
ду на строк дії спеціального дозволу на користування надрами від 12 липня 1999 р. № 
1927 із зміною цільового призначення для розміщення та експлуатації основних, підсо-
бних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням 
надрами (видобування цеолітів Сокирницького родовища).

Публічному акціонерному товариству «Закарпатнерудпром» передбачити у зазна-
ченому проекті землеустрою розрахунок розміру втрат лісогосподарського виробни-
цтва та розрахунок розміру збитків, що будуть завдані землекористувачу внаслідок ви-
лучення земельної ділянки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 вересня 2018 р. № 680-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
державного підприємства «Луцький 

ремонтний завод «Мотор» на 2018 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Луцький ремонтний за-

вод «Мотор» на 2018 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/2985/18 
за обвинуваченням Лисяка A. M. за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Лисяк Артем Миколайовича, 07.11.1984 
року народження, зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, Червоногвардійський район, мікрорайон 
Калінінський, 13/78, викликається до суду на 15 годину 30 
хвилин 19 жовтня 2018 року (корп. № 1, каб. №12), для участі 
в підготовчому судовому засіданні. Ухилення від явки на ви-
клик суду обвинуваченим та оголошення його в міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення 
спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по кри-
мінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр до-
судових розслідувань за № 22014000000000496 від 28 жов-
тня 2014 року відносно Устінова Федора Вікторовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторо-
вича в судове засідання на 18 жовтня 2018 року о 15 годи-
ні 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівсько-
го міськрайонного суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, кор-
пус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне провадження 
№ 233/6019/17 за обвинуваченням Богославської О. М. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсутності обвинуваче-
ної (in absentia) у порядку спеціального судового прова-
дження. Обвинувачена Богославська Олена Миколаївна, 
25.11.1976 р.н., останнє відоме місце проживання: Доне-
цька область, м. Макіївка, мкр-н Зелений, 62/44, викли-
кається до суду на 09.00 год. 19 жовтня 2018 року (корп. 
№ 2, каб. №18), для участі в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 242/3056/15-к) за обвинуваченням Дузенка Олексан-
дра Вікторовича, 12 березня 1981 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 берез-
ня 1981 року народження, який мешкає за останньою відо-
мою адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Генерала 
Антонова, 5/104, викликається на 18 жовтня 2018 року о 09 
год. 00 хв. до Добропільського міськрайонного суду Доне-
цької області, кабінет №16, для участі в підготовчому судово-
му засіданні по зазначеному кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Корнєєва В. В.

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропіл-
ля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне проваджен-
ня (справа № 242/480/17) за обвинуваченням Іщенка Ярослава Ігоровича, 1 січ-
ня 1991 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5  
ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 1 січня 1991 року народження, який 
мешкає за останньою відомою адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, пров. 
Малояровий, 8, викликається на 18 жовтня 2018 року о 10 год. 00 хв. до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет №16, для участі в під-
готовчому судовому засіданні по зазначеному кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Корнєєва В. В.

Чуднівський районний суд Житомирської області викликає як відповідача 
Олійника Сергія Олександровича в цивільній справі № 294/1744/17 за позо-
вом Олійника Володимира Вікторовича до Олійника Сергія Олександровича 
про визнання особи такою, що втратила право користування жилим примі-
щенням, у судове засідання, яке відбудеться 19.12.2018 року об 11.00 год. у 
приміщенні Чуднівського районного суду Житомирської області (Житомир-
ська область, м. Чуднів, вул. Соборна, 3). У разі неявки без поважних при-
чин у судове засідання або неповідомлення про причини неявки, справу буде 
розглянуто за відсутності відповідача.

Суддя Мандро О. В.

Втрачені документи: Свідоцтво 
на право власності на житло, вида-
не 13.12.2004 р. Держадміністраці-
єю Голосіївського району м. Києва 
(розпорядження № 29557) та Сві-
доцтво на спадщину, видане Ки-
ївською нотаріальною конторою  
№ 2 від 27.09.2007 р. № 5-4622 на 
ім’я Кучменко Марія Олександрівна, 
вважати недійсними.

Втрачений судновий білет 

на човен «Южанка», 

реєстровий №SRU933609, 

рік побудови 1975, номер — 

КИВ-8220К, виданий на ім’я 

Козачок Віктор Миколайович, 

вважати недійсним.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Ци-
бульник Ірини Олександрівни, 02.01.1957 року народження, 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Цибульник І. О. 
(зареєстрована за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. 
Качури, 19) викликається на 22.10.2018 року об 11.30 год. до 
суду, каб. № 7, для участі в розгляді справи по суті, головую-
чий суддя Мигалевич В. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченої (in absentia), яка 
переховується від органів слідства та суду з метою ухилен-
ня від кримінальної відповідальності (спеціальне судове про-
вадження) та оголошена в міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачена вважається належним чином озна-
йомленою з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Тіщен-
ка Сергія Володимировича, 07.04.1978 року народження, 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Тіщенко С. В. (зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, 108а/110) 
викликається на 22.10.2018 року об 11.00 год. до суду,  
каб, № 7, для участі в розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Мигалевич В. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по кри-
мінальному провадженню, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань за №42016050000000523 від 
15.06.2018 року за обвинуваченням Романова Романа Мико-
лайовича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Романова Романа Микола-
йовича, 24.09.1968 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Донецьк, вул. Столбуна, буд. 3, для участі 
в розгляді підготовчого судового засідання, яке відбудеть-
ся 19 жовтня 2018 року об 11 годині 30 хвилин у приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, 
корпус 1, зал судового засідання № 2.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та ого-
лошення його в міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

Суддя О. О. Леміщенко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя До-
нецької області (87505, Донецька область, м. Маріуполь, 
пр. Перемоги, 6) розглядає справу в рамках спеціально-
го судового провадження за кримінальним проваджен-
ням № 42017050000000837 за обвинуваченням Ларіної На-
талії Олександрівни у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Ларіна Наталія Олександрівна, яка зареє-
стрована за адресою: Донецька область, місто Донецьк, ву-
лиця Чапаєва, будинок 1, квартира 45, викликається на 19 
жовтня 2018 року о 08.30 год. у кабінет № 218, для участі в 
підготовчому судовому засіданні.

У випадку неприбуття обвинувачена повинна повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в її 
відсутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Захисник Нетреба B. C. повідомлений про день та час про-
ведення підготовчого судового засідання.

Суддя І. Г. Мельник

Болградський районний суд Одеської області повідо-
мляє відповідача Байбуріна Романа, 1 березня 1984 ро-
ку народження, останнє відоме місце реєстрації за адре-
сою: вул. Варненська, № 8, кв. 4, м. Болград, Одеська об-
ласть, що 15.11.2018 року о 15.00 годині в залі судового 
засідання № 4 Болградського районного суду Одеської 
області за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 
Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по цивіль-
ній справі № 497/1387/18-ц за позовною заявою Карая-
ні Олени Василівни до Байбуріна Романа про розірван-
ня шлюбу.

Болградський районний суд пропонує відповідачу 
Байбуріну Роману подати пояснення, заперечення та усі 
наявні в нього докази по справі особисто або через пред-
ставника.

У разі неявки в судове засідання Байбуріна Романа, 
справа може бути розглянута за відсутністю відповідача 
та його представника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Окружний адміністративний суд міста Києва ви-
кликає Приватного нотаріуса Київського міського 
нотаріального округу Кондратюка Віктора Станісла-
вовича (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 
37/14, офіс 101-106) (Приватного нотаріуса Кондра-
тюка Віктора Станіславовича, регіон – Київська об-
ласть, свідоцтво №2657, адреса: 08201, м. Ірпінь, 
вул. Мечникова, буд. 103, кв. 85, тел.: 067-521-24-74) 
(надалі – Адресат) у суд для участі в процесуально-
му статусі відповідача в судовому засіданні по справі 
№826/11855/16 за позовом Руденка Сергія Володи-
мировича до Приватного нотаріуса Київського місь-
кого нотаріального округу Кондратюка Віктора Ста-
ніславовича, третя особа: Публічне акціонерне това-
риство «Дельта Банк», про скасування рішення.

Судове засідання по справі відбудеться 30.10.2018 
р. об 11.15 год. за адресою: м. Київ, вул. Болбочана 
Петра, 8, корпус 1, зал судового засідання №7.

Помічник судді Лінчук О. С.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області (вул. 
Д. Галицького, 22, м. Дубно Рівненської області) викли-
кає в судове засідання на 11 годину 00 хвилин 9 листопа-
да 2018 року, 11 годину 00 хвилин 16 листопада 2018 ро-
ку, 11 годину 00 хвилин 27 листопада 2018 року, 10 годину 
00 хвилин 29 листопада 2018 року обвинуваченого Зарем-
ба Андрія Анатолійовича, 11 березня 1988 року народжен-
ня, уродженця м. Сургут Тюменської області Російської Фе-
дерації, зареєстрованого: вул. Волинської Дивізії, буд. 31,  
кв. 62, м. Рівне Рівненської області. Україна, останнє відо-
ме місце перебування: вул. Чехова, 49, м. Сургут Тюменської 
області Російської Федерації, у кримінальному провадженні 
№12012190080000136 відносно Заремба Андрія Анатолійо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України.

Відповідно до ст.ст. 297-5, 323 КПК України, з моменту 
опублікування повістки про виклик, обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її містом.

Суддя Р. В. Ралець

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 

23.10.2018 року о 14.15 год. у приміщенні Вінницького місь-
кого суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. 
Грушевського, 17 у залі судових засідань № 10, відбудеться 
підготовче судове засідання в кримінальному провадженні  
№ 42016020420000244 за обвинуваченням Костарнової Олек-
сандри Владиславівни у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачена Костар-
нова Олександра Владиславівна, 15.02.1989 р.н., яка заре-
єстрована та проживає за адресою: АР Крим, смт Новоозер-
не, вул. Морська, буд. 11, кв. 2.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини немож-
ливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голову-
ючого судді Ковальчук Л. B., суддів Ан О. В., Бессараб Н. М.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче 
судове засідання, по якому здійснюється спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачений Кочкін Микола Борисович, 30.06.1960 

року народження, обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання в порядку спеціаль-
ного судового провадження, яке відбудеться 22 жовтня 
2018 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Біловод-
ського районного суду Луганської області за адресою: 
вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Цихиселі Левана Ростомовича, 25.02.1981 року народження, 
який проживає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, 
вул. Кальницької, буд. 5, кв. 65, за матеріалами кримінально-
го провадження № 607/10933/17, 1-кп/425/152/18, на підста-
ві обвинувального акта відносно Цихиселі Л. Р. за ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 258 -3 КК України.

Обвинуваченому Цихиселі Л. Р. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 23 жовтня 
2018 року о 13 год. 50 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого 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 у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області — судді Юрченко С. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/9479/17 стосовно Подоброго 
Віталія Віталійовича, 31.01.1978 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Подобрий В. В. зареєстрований за 
адресою: м. Луганськ, кв-л Волкова, 20-а, кв. 105.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Подоброго Віта-
лія Віталійовича в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 23 жовтня 2018 року о 12 год. 00 хв. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Юрченко С. О., суддів Осіпенко Л. М.,  
Половинки В. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області — судді Половинки В. О. знаходиться спеціаль-
не кримінальне провадження № 426/23062/17 стосовно Со-
лопа В’ячеслава Валерійовича, 25.03.1970 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Солоп В. В. зареє-
стрований за адресою: Луганська область, м. Красний Луч,  
вул. Переверзєва, 40/8; фактично мешкає: м. Луганськ,  
вул. Совєтська, 74/4.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Солопа 
В’ячеслава Валерійовича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 23 жовтня 2018 року об 11.00 год. у залі Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50- річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Скрипник С. М.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за матеріалами 
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 22 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 обвинувачено-
го Фірсова Івана Івановича, 26.07.1959 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Стаха-
нов, вул. Бурбело, 15/21, за матеріалами кримінального про-
вадження № 425/2611/17, 1-кп/425/97/18, на підставі обви-
нувального акта відносно Фірсова І. І. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинуваченому Фірсову І. І. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 23 жовтня 2018 
року о 15 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 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 у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/23033/17 стосовно Івакіна Юрія Володимирови-
ча, 13.08.1954 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 (в 
редакції Закону від 08.04.2014), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146,  
ч. 1 ст.ст. 258-3, 341 КК України. Обвинувачений Івакін Ю. 
В. зареєстрований за адресою: м. Перевальськ Луган-
ської області.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Івакіна Юрія 
Володимировича в судове засідання, яке відбудеться 23 
жовтня 2018 року о 14.00 год. у залі Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючий суддя Скрипник С. М., судді Осіпенко Л. М., 
Половинка В. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області — судді Половинки В. О. знаходиться спе-
ціальне кримінальне провадження № 426/14846/18 сто-
совно Осипенко Тетяни Володимирівни, 18.12.1962 року 
народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5 КК України. Обвину-
вачена Осипенко Т. В. зареєстрована за адресою: м. Лу-
ганськ, кв-л Левченка, 14/48.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Оси-
пенко Тетяну Володимирівну в підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 23 жовтня 2018 року о 10.30 год. 
у залі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Скрипник С. М., 
Попової О. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає 
кримінальне провадження №233/262/18 за обвинуваченням Андріксона 
С. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Андріксон Сергій Ві-
кторович, 12.12.1976 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Костянтинівка, вул. Калмикова, 31/97, викликається до суду на 09 го-
дину 00 хвилин 22 жовтня 2018 року (корп. № 1, каб. №12), для участі у 
підготовчому судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обви-
нуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає кримінальне провадження №233/3432/16-к за обвинуваченням 
Веселка О. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсутності обвину-
ваченого (in absentia) у порядку спеціального судового проваджен-
ня. Обвинувачений Веселко Олександр Михайлович, 22.08.1967 р.н., 
останнє відоме місце проживання: Донецька область, Бахмутський 
район, смт Миронівський, вул. Леніна, 28/4, викликається до суду на 
14.00 год. 22 жовтня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в 
судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області — судді Юрченко С. О. знаходиться 
спеціальне кримінальне провадження № 426/10632/17 стосовно Майбороди Олександра Олександровича, 
23.04.1971 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Майборода О. О. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, с. Олександрівськ, пров. Ко-
оперативний, буд. 1а.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає 
Майбороду Олександра Олександровича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 22 жовтня 2018 
року об 11 год. 00 хв. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Юрченко С. О., суддів  
Осіпенко Л. М., Половинки В. О.
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Живописці творять у мальовничому Тростянці
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

МИСТЕЦТВО. У місті Трос-
тянець Сумської області про-
ходить 11-й загальноукра-
їнський пленер живопису, в 
якому беруть участь 15 ху-
дожників із різних міст — 

Сум, Харкова, Києва, Чер-
нігова, Глухова, Чугуєва, 
Слов’янська та Ізмаїла. Уро-
чисте відкриття пройшло в 
картинній галереї будинку 
князя Голіцина, яка щороку 
поповнюється авторськими 
роботами учасників фести-
валів пензля. 

Як розповів голова Сум-
ської обласної організації На-
ціональної спілки художників 
України заслужений худож-
ник Іван Гапоченко, співорга-
нізатор та учасник усіх тростя-
нецьких пленерів, митці пра-
цюють упродовж двох тижнів, 
а 14 жовтня, на День художни-

ка України, відкриють вистав-
ку новостворених робіт. 

Для благородного почину 
харківський художник Олек-
сандр Дубровський передав 
власну картину на благодій-
ний аукціон, виручені кошти за 
яку передадуть на підтримку 
тростянецької міської лікарні.

Не згасне козацька слава 
Трахтемирова

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. Митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн ра-
зом з іншими представниками духовенства освятив Хрест ко-
зацької слави, що постав біля цвинтаря козацького Трахтеми-
рова на Канівщині. Черкаський скульптор Роман Турецький 
увічнив у камені козака з мушкетом і шаблею, як на старовин-
ній козацькій печатці. Згідно з переказами, її даровано разом з 
іншими клейнодами гетьманові реєстрового козацтва Богдано-
ві Ружинському саме тут. 

Директор Державного історико-культурного заповідника 
«Трахтемирів» Тарас Теліженко запевнив, що заходи для уві-
чнення його історії та пропагування патріотичних цінностей ма-
тимуть постійний характер. З ініціативи заповідника недавно 
проведено наукову конференцію на базі Черкаського націо-
нального університету імені Богдана Хмельницького.

Сам Трахтемирів багато разів змінював статус: був то містеч-
ком, то селом, а кілька разів зовсім занепадав. Колись до веле-
людного Трахтемирова належали поселення Заруб (місто Зару-
бинці) і Монастирок, із середини ХХ століття затоплені Канівським 
водосховищем. Тут найважливіша святиня — Зарубинецький мо-
настир, який згадують ще в давніх літописах за 1096 та 1168 роки. 

У козацькі часи Трахтемирів був 
гетьманською резиденцією, з якою 
пов’язано багато історичних подій. 
Нині ж у селі десяток людей. Ста-
тус поселення, що вимирає, не до-
дає оптимізму для відновлення істо-
ричної пам’яті про козацьку славу.

Учасники робочої наради, яку 
провела обласна державна адмі-
ністрація поблизу села, були од-
ностайними в тому, що любов 
до України, пам’ять про її героїч-
ну минувшину, відповідальність 
перед сучасниками й нащадка-
ми мають спонукати до конструк-
тивних дій. Викладачі та студен-
ти Черкаського національного уні-
верситету ім. Б. Хмельницького, 
приміром, впорядкували певну те-
риторію. А козацький хрест покли-
каний нагадувати всім, яке це зна-
менне місце для кожного українця.
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Багата на подвиги історія нашого війська
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. До Дня захис-
ника України у приміщенн і 
І зяславської районної дер-
жавної адміністрації Хмель-
ницької області відкрили ви-
ставку «Воїни: історія україн-
ського війська». Проект під-

готував Український інститут 
національної пам’яті, він має 
на меті ознайомити із тради-
ціями українського війська. В 
експозиції представлено 21 
плакат, який висвітлює період 
Київської Русі, Гетьманщини, 
Першої світової війни, Укра-
їнської революції 1917—1921 
років, національно-визволь-

ного руху середини ХХ сто-
ліття, сучасних Збройних сил 
України. 

Історія українського вій-
ська сягає часів Русі. Загони 
з українських земель високо 
цінували у військах Великого 
князівства Литовського й Речі 
Посполитої. Протягом століть 
українці демонстрували зраз-

ки мужності та звитяги. Мате-
ріали виставки яскраво ілю-
струють шлях, який пройшли 
наші збройні сили від Русі до 
АТО. Основна ідея проведен-
ня виставки — прагнення від-
родити повагу до славних пе-
ремог наших предків. Експо-
зицію буде розгорнуто до кін-
ця жовтня.

Українська пісня лунала в Туреччині

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр» 

(фото автора) 

ДРУЖНІ КОНТАКТИ. Уже 
вчетверте в Анталії за під-
тримки місцевої державної 
адміністрації організували 
великий фестиваль-ярмарок 
«Барви районів». Цей захід 
представляв турецьку куль-
туру і національних меншин, 
які проживають у цій країні. 
Органи влади подбали про 
прекрасну сцену і безплат-
не облаштування павільйонів 
для національних товариств. 
Кожна з громад могла пред-
ставити національні вироби і 
страви. 

«Українська родина», яку 
очолює Віта Михайлов а, 
теж побувала на фестивалі-
я р мар ку. Господині спе-
кли коровай і торти, виго-
товили барвисті віночки, 
ляльки-мо тан ки, прикра-
си, вироби зі скла, рушни-
ки і вишиванки. Був і дитя-
чий асортимент. Торгували 
з доброчинною метою: зби-

рають кошти на лікування 
хлопчика з України Влади-
слава Вороб’я, якому в ан-
талійській клініці зробили 

трансплантацію кісткового 
мозку. 

Фестиваль-ярмарок три-
вав шість днів. Завершував 

його великий концерт. Ви-
ступити на ньому співвітчиз-
ники з Анталії запросили й 
гурт «Пшеничне перевесло» 
з Тернополя. Ансамбль да-
рував турецьким слухачам 
українські народні й автор-
ські пісні. Як нагороду отри-
мував щирі оплески. Було 
приємно, коли після виступу 
українці, які мешкають у Ту-
реччині, розчулено дякува-
ли за пісні, просили сфото-
графуватися разом.

Мелодійність, жартівли-
вість, танцювальну ритміку 
українських пісень і мелодій, 
що виконував гурт «Пшенич-
не перевесло», вразили й ко-
ординатора фестивалю «Світ 
братерства» Хатідже Боз-
курт. Вона навіть пішла у та-
нець разом з виконавцями. 

Атмосфера доброзичли-
вості, життєрадісності па-
нувала під час усього фес-
тивалю. Масштабний захід 
тривав десять днів за учас-
ті представників 40 країн. 
Це було свято національних 
культур, які єднають людей. 

Координатор фестивалю «Світ братерства» Хатідже Бозкурт (у центрі)  
й незчулася, як пішла у танець разом із «Пшеничним перевеслом»

Підібрати віночок Катрусі Лук’яновій на фестивалі-ярмарку 
допомагає колишня хмельничанка Катерина Малик

Хрест козацької слави 
нагадує кожному про 

наших прадідів великих




