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20 різних історій 
РЕАБІЛІТАЦІЯ. «Запроси мене з війни» — урочистий за-

хід, організований Мінінформполітики до Дня захисника 
України, відбувся у колонній залі Київської міськдержадмі-
ністрації. Проект мав на меті привернути увагу до пробле-
ми реабілітації учасників бойових дій на сході України. «Про-
ект успішно реалізовано. Найголовніше, що він рухатиметь-
ся далі. Ми обов’язково повеземо його регіонами країни, а 
також за кордон», — зазначив міністр інформаційної політи-
ки Юрій Стець.

Танцювальні номери представили 20 пар: захисники Укра-
їни та «Українські амазонки» — жінки — учасниці бойових 
дій на сході, волонтерки та військові журналістки, повідо-
мляє прес-служба відомства. Пари розповіли в танці свої іс-
торії — про закоханих, які знайшли одне одного на полі бою; 
про людей, які навіть під час війни не втратили віри в життя; 
про боротьбу за це саме життя в умовах війни тощо. У ме-
жах цього проекту в КМДА працює фотовиставка «У війни є 
жіноче обличчя».

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

17 млрд грн
закладено на закупівлю й модернізацію 

військової техніки в проекті 
держбюджету на 2019 рік, що на 612,7 

млн грн більше, ніж цьогоріч

«Це як два світи:  
один — за мир,  

з молитвою  
до Бога, а інший —  

за конфлікт,  
протистояння».

Директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова:

«Ми багато навчилися в України в боротьбі 
з російськими міфами»

Було б справедливим сказати, 
що Барбора Маронкова, про-

фесійний словацький дипломат і 
нині директор Центру інформа-
ції та документації НАТО у Ки-
єві, представляє нове покоління 
офіційних осіб Північноатлантич-
ного альянсу, які мають справу зі 
складними викликами сучасної 
трансатлантичної безпеки. Як це 
— представляти НАТО в Украї-
ні в той час, коли наша країна во-
ює за демократію та власне існу-
вання, як дивитися на речі у шир-
шому контексті та як протистоя-
ти російській пропаганді — про це 
Барбора Маронкова розповіла ко-
респонденту Укрінформу.

— Відповідно до нещодавніх 
досліджень московського «Ле-

вада-центру», третина росіян ві-
рить, що їх оточують самі воро-
ги. НАТО поділяє п’яту позицію 
в цьому рейтингу ворогів із Ні-
меччиною і Великою Брита нією, 
поступаючись США, Україні, ЄС 
і пострадянським країнам. Які 
емоції це може у вас виклика-
ти — розчарування, острах, щось 
іще?

— П’яте місце в цьому контек-
сті — не так вже й погано, як ми 
могли б очікувати (усміхається). 
Але, очевидно, в даному разі  
не йдеться про конкурс кра-
си. НАТО і Росія проходять дуже 
складний етап відносин, імовірно, 
найгірший від завершення холод-
ної війни. Були часи в нашій но-
вітній історії, які, як обидві сторо-

ни сподівалися, могли б поліпши-
ти наші відносини. Але все це бу-
ло або призупинено, або відкладе-
но, або скасовано взагалі після по-
дій 2014 року в Україні.

Як наш генеральний секретар 
(генеральний секретар НАТО Єнс 
Столтенберг. — Авт.) нещодав-
но зазначив після зустрічі з міні-
стром закордонних справ (РФ. — 
Авт.) Лавровим у кулуарах Ге-
неральної асамблеї ООН у Нью-
Йорку, навіть у найважчі періо-
ди маємо знаходити шляхи для 
діалогу з тим, щоб знизити на-
пруження, яке виникає між на-
ми у конкретних сферах. Зокрема 
це стосується проведення вели-
ких навчань у Балтійському або 
Чорному морях — у воді, в пові-

трі, будь-де, де можуть відбутися 
певні зіткнення. Ми повинні збері-
гати здатність розмовляти. Вод-
ночас нам потрібно говорити Росії, 
що ми твердо підтримуємо Украї-
ну. Як  Грузію, Молдову чи будь-
якого іншого партнера, який пе-
реживає агресію з боку Росії у той 
чи інший спосіб. Це і є зміст нашої 
політики стосовно Росії: діалог, 
але одночасно потужна оборона 
та засоби стримування.

— Видається, що російська 
пропаганда ще більш агресивна, 
ніж була коли-небудь. Як це мо-
же ймовірно відобразитися на 
контрзаходах з боку НАТО або 
ширшої Європи? 

—  Важливо, що НАТО і Євро-
пейський Союз, усі наші союзни-

ки разом з Україною, Грузією та 
іншими країнами, підвищили рі-
вень обізнаності щодо дезінфор-
мації й пропаганди, які надходять 
з Росії, особливо за останні чоти-
ри роки. Вони були й до того, але 
зросли за обсягом із 2014 року. Ми 
сподіваємося, що наша проактив-
на позиція та прозорі комуніка-
ції, коли ми демонструємо факти 
і цифри, використовуємо різні ме-
тоди, щоб викрити та розвінчати 
міфи, які використовує Росія, — 
що все це корисне. Люди почина-
ють розуміти, що насправді важ-
ливі факти, які будь-хто може 
легко розшукати у сучасному сві-
ті, якщо цього хоче. Не по-
трібно просто вірити всьому, 
що тобі говорять.

4
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. Світова спільнота відводить нашій 
державі провідну роль у подоланні однієї з найгостріших 
глобальних проблем сьогодення — хронічного недоїдання

На передньому краї 
боротьби з голодом

Президент про виправданість і незворотність  
обраного шляху на автокефалію Помісної  
української православної церкви 
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Приморський районний суд м. Маріуполя викликає 
як обвинуваченого Береста Валерія Григоровича, який 
мешкав за адресою: м. Донецьк, вул. Горна, б. 2, кв. 67, 
по кримінальному провадженню щодо Береста В. Г. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Судове засідання відбудеться 24 жовтня 2018 року 
о 10.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки до 
суду без поважних причин, оголошення вважається на-
лежним повідомленням і справу буде розглянуто по суті 
за наявними в ній матеріалами.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає кримінальне провадження №233/66/17 
за обвинуваченням Чемес О. Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, с. Кура-
хівка, вул. Первомайська, 15, мешкає за адресою: Донецька 
область, м. Гірник, вул. Котовського, 34/32, викликається 
до суду на 09 годину 00 хвилин 26 жовтня 2018 року (корп.  
№ 1, каб. №12) для участі в судовому засіданні. Ухилення від 
явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його в 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької 
області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає кри-
мінальне провадження відносно Іванова Євгена Анатолійовича, 
15 листопада 1974 року народження, за обвинуваченням у ско-
єнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Іванов Євген Анатолійович, остан-
нє відоме місце проживання якого: Донецька область, місто До-
нецьк, вулиця Челюскінців, 202а, викликається для участі в роз-
гляді вказаного кримінального провадження на

– 23 жовтня 2018 року о 09.00 годині, кабінет № 204, дру-
гий поверх,

– 30 жовтня 2018 року о 08.45 годині.
У випадку неможливості прибуття обвинувачений повинен повідо-

мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в його 
відсутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Шиян В. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає кримінальну справу за обвинувальним актом віднос-
но Мазурова Дмитра Володимировича, повідомленого про  
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі: Мазуров Дмитро Володими-
рович, 24.11.1977 року народження, який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Торез, вул. Миру, б. 55,  
кв. 1, викликається на 23.10.2018 року о 09 годині 00 хвилин 
до суду, кабінет № 312, для участі в розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в 
його відсутність. 

Суддя Н. М. Погрібна
Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-

ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 242/478/17) за обвинуваченням Єрьоміна Дмитра Олек-
сандровича, 15 червня 1975 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Єрьомін Дмитро Олександрович, 15 черв-
ня 1975 року народження, який мешкає за останньою відо-
мою адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 48-й квар-
тал, б. 1, кв. 3, викликається на 23 жовтня 2018 року о 13 
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.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/2955/18 
за обвинуваченням Рибальченка Г. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Рибальченко Григорій Олександро-
вич, 24.07.1961 року народження, зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Токарева, 12/15, ви-
кликається до суду на 15 годину 00 хвилин 22 жовтня 2018 
року (корп. № 1, каб. №12) для участі в підготовчому судо-
вому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвину-
ваченим та оголошення його в міждержавний та/або між-
народний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/3587/17 
за обвинуваченням Сойнікової Т. Д. за ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Сойнікова Тамара Дми-
трівна, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, буд. 15, кв. 6, 
викликається до суду на 10 годину 00 хвилин 22 жовтня 2018 
року (корп. № 1, каб. №12) для участі в судовому засіданні. 
Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченою та оголо-
шення її в міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розсліду-
вання чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове про-
вадження за кримінальним провадженням щодо Літ-
вінцева Олександра Володимировича, обвинуваче-
ного за ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд якого при-
значено на 14.00 год. 25.10.2018 р.

Обвинуваченому Літвінцеву Олександру Володи-
мировичу необхідно з’явитись до каб. № 15 Красно-
армійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, 
вул. Європейська, 20, на 14.00 год. 25.10.2018 р.

Суддя В. А. Варибрус
Державне агентство резерву України 

оголошує повторний аукціон 
з реалізації аптечного, лабораторного та санітарно-

господарського майна, сталевого прокату, дроту, плете-
ниці міднолудженої, трубки ПВХ, скла органічного, комп-
лектуючих виробів, кабельно-провідникової продукції, 
тари пакувальної, приладів напівпровідникових, електро-
вакуумних, виробів комплектуючих, радіокомпонентів, 
мікросхем, протигазів, радіометрів-рентгенометрів, інди-
відуальних дозиметрів, ВПХР, ІПП, запчастин до електро-
возів, м’ясних та рибних консервів. 

Відпуск м’ясних консервів здійснюватиметься після 
закладення до державного резерву  аналогічної кількості 
продукції свіжого виробництва. 

Аукціон відбудеться 29 жовтня 2018 р. о 15.00 год. 
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведен-
ня аукціону: Горошко І.Я. (235-17-42), Холодило О.В.  
(235-60-87), Топко Т.В. (234-15-66).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

30 жовтня 2018 року о 10.00 год. у приміщен-

ні Білоцерківської районної державної нотарі-

альної контори за адресою: вул. Павліченко, 65а,  

м. Біла Церква Київської області, відбудеться 

оформлення спадкових прав на майно померлої  

8 січня 2006 року гр. Патлань Ольги Йосипівни.

Просимо всіх осіб, які мають право на спадку-

вання, звернутися до держнотконтори з питання 

оформлення спадщини.

Державне агентство резерву України 

оголошує аукціон з реалізації вугілля.
Аукціон відбудеться 12 листопада 2018 р. о 15.00 

год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), Холоди-
ло О.В. (235-60-87).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

ПрАТ «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА 

СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

У зв’язку із втратою бланків договорів/полі-

сів страхування цивільно-правової відповідальнос-

ті власників наземних транспортних засобів вважа-

ти недійсними наступні бланки полісів: АК 8774875, 

АК 8849980, АК 8849923, AM 6101036, AM 6101089, 

AM 4129200, AM 4430177, AM 4430178, AM 4430179, 

AM 4430180.
Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запо-

різької області викликає як обвинуваченого Приту-
ліна Іллю Миколайовича, 02.09.1974 р.н., який про-
живає за адресою: вул. Чкалова, 26-А, м. Кам’янка-
Дніпровська Запорізької області, у судове засідан-
ня по кримінальному провадженню № 318/437/17, 
№ 1-кп/318/33/2018 відносно Притуліна І. М. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Судове засідання відбудеться 
об 11.00 годині 12 листопада 2018 року в приміщен-
ні суду за адресою: Запорізька область, м. Кам’янка-
Дніпровська, вул. Щаслива, 93, кабінет № 9.

Суддя Петров В. В.

Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запо-
різької області викликає як обвинуваченого Молча-
нова Юрія Павловича, 07.12.1970 р.н., який зареє-
стрований за адресою: пр. Будівельників, 41, кв. 76,  
м. Енергодар Запорізької області; проживає за адре-
сою: вул. Молодіжна, 101, кв. 14, м. Енергодар Запо-
різької області, у судове засідання по кримінально-
му провадженню № 316/296/17, № 1-кп/318/37/2018 
відносно Молчанова Ю. П. за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Судове засідання відбудеться о 13.00 годині 12 
листопада 2018 року в приміщенні суду за адресою: 
Запорізька область, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. 
Щаслива, 93, кабінет № 9.

Суддя Петров В. В.

Василівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Чабана Артема Олександровича, 13 бе-
резня 1982 року народження, у судові засідання по 
кримінальному провадженню № 1-кп/311/23/2018 
відносно Чабана Артема Олександровича у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, які 
відбудуться 05.11.2018 року о 14.30 год., 26.11.2018 
року о 10.30 год. у приміщенні суду за адресою:  
вул. Державна, 2, м. Василівка Запорізької області.

Суддя Носик М. А.

Втрачені Свідоцтво про право 
власності та Свідоцтво 

про право плавання 
(судновий патент) 

на судно «Regal 1900», Regal  
№ RGMBP069C707, зареєстроване 

під номером «ua 0225 DN», 
судновласник Гороховський О. В., 

вважати недійсними.

Повідомляю про відкриття 
24.04.2018 р. спадщини внаслідок 
смерті Семерик Лідії Григорівни, 
05.03.1942 р.н.  Спадкоємцям Се-
мерик Лідії Григорівни необхідно 
звернутися до приватного нотарі-
уса Харківського міського нотарі-
ального округу Кірія Ю. О. за адре-
сою: м. Харків, вул. Харківських 
Дивізій, 11/2, тел. (057) 764-27-20, 
(099) 101-95-95.

Краматорський міський суд До-
нецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
07.11.2018 p. о 14.00 год. розгля-
дає кримінальну справу за обвину-
ваченням Клещунової Ірини Вікто-
рівни за ст. 110 ч. 2 КК України. Яв-
ка обвинуваченої в судове засідан-
ня обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Краматорський міський суд До-
нецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
22.10.2018 р. о 14.00 год. розгля-
дає кримінальну справу за обвину-
ваченням Грошевого Романа Во-
лодимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК 
України. Явка обвинуваченого в су-
дове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Краматорський міський суд До-
нецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
23.10.2018 р. о 14.00 год. розгля-
дає кримінальну справу за обви-
нуваченням Пазюри Віктора Олек-
сандровича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 365  
ч. 2 КК України. Явка обвинувачено-
го в судове засідання обов’язкова.

Головуючий суддя по справі  
Літовка В. В.

Краматорський міський суд До-
нецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
23.10.2018 р. о 14.30 год. розгля-
дає кримінальну справу за обвину-
ваченням Мостового Сергія Олек-
сандровича за ст. 258-3 ч. 1 КК 
України. Явка обвинуваченого в су-
дове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

У провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області перебуває обвинуваль-
ний акт по кримінальному провадженню, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№22018050000000137 від 05.07.2018 року за обви-
нуваченням Євстратова Євгена Олександровича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Євстратова Євге-
на Олександровича в судове засідання на 23 жовтня 
2018 року о 09 годині 30 хвилин, яке відбудеться в 
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: 85110, м. Костянти-
нівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим 
та оголошення його в міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя О. О. Леміщенко

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 17, у залі судових засідань №40 25 жовтня 2018 
року о 09.15 год. відбудеться підготовче судове за-
сідання в кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Савенка Геннадія Олександровича, 13 липня 
1969 року народження, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст.111, ч. 1 ст. 408 
КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Савенко Геннадій Олексан-
дрович та захисник Лановий Артем Іванович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі: голову-
ючого судді Каленяка Р. А., суддів Шидловського О. В., 
Кашпрука Г. М.

Повістка про виклик у підготовче судове засідання
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що 29.10.2018 року о 14 год. 00 хв. відбудеться 
підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні № 42016020420000078 за обвинуваченням Бре-
куна Романа Михайловича, 06.02.1977 року народження, 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у приміщенні Вінниць-
кого міського суду Вінницької області (м. Вінниця, вул. 
Грушевського, 17, 3-й поверх, зал с/з № 28).

У судове засідання викликається обвинувачений Бре-
кун Роман Михайлович, 06.02.1977 року народження, 
який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, 
м. Євпаторія, 5 авіамістечко, буд. 14А, кв. 15.

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 колегіально у складі: голо-
вуючого судді Романчук Р. В., суддів Романюк Л. Ф., 
Шлапака Д. О.

У провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Пан-
кова Миколи Олександровича, 02.12.1954 р.н., обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3 , 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 
ч. 2, 437 ч. 2 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викли-
кається Панков Микола Олександрович, 02.12.1954 ро-
ку народження, обвинувачений у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 
ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України, яке від-
будеться 31 жовтня 2018 року о 12.00 год. у приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 10, під головуванням суд-
ді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Громадянин України Желіба Микола Миколайович, 25.06.1986 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Новоа-
зовськ, вул. Леніна, 12, фактично проживає: Донецька область,  
м. Новоазовськ, вул. Кірова, 147а, на підставі ст.ст. 135, 139, 323, 
297-1, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитись до Якимівсько-
го районного суду Запорізької області (Запорізька область, смт 
Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел. (06131)6-11-80) як обвинувачено-
му у підготовче судове засідання, призначене на 25.10.2018 року о 
09.00 год. по кримінальному провадженню № 22018050000000006 
за обвинувальним актом відносно Желіби М. М., який обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому ваша участь 
обов’язкова. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на 
виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Суддя Нестеренко Т. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає криміналь-
не провадження відносно Юхимука Руслана Степано-
вича у вчиненні кримінальних правопорушень (злочи-
нів), передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 358 та  
ч. 1 ст. 263 КК України. Обвинувачений в кримінальному 
провадженні Юхимук Руслан Степанович (зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, Кремінський район, 
м. Кремінна, вул. Тітова, 7/1) викликається на 22 жовтня 
2018 року о 10.00 годині до суду, каб. № 312, для участі 
в розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя Н. М. Погрібна

Підготовче судове засідання по кримінально-
му провадженню відносно Луценка Олександра 
Олександровича, обвинуваченого у вчиненні кри-
мінальних правопорушень (злочинів), передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України відбудеть-
ся о 09.30 год. 12 листопада 2018 року, о 09.30 год. 
13 листопада 2018 року, о 09.30 год. 19 листопа-
да 2018 року в приміщенні суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, 
зал 207.

До суду як обвинувачений на 12 листопада 2018 
року о 09.30 год., 13 листопада 2018 року о 09.30 
год., 19 листопада 2018 року о 09.30 год. виклика-
ється Луценко Олександр Олександрович.

Суддя Троценко Т. А.

Свідоцтво про право власності на нерухо-
ме майно, а саме: квартира від 28.07.2008 р., се-
рія та номер бланка САС079597, яка знаходить-
ся за адресою: м. Донецьк, вулиця  Петровсько-
го, буд. 129-Б, кв. 6, видане Головним управлін-
ням благоустрою та комунального обслуговуван-
ня Донецької міської ради, на підставі рішення ви-
конкому Донецької міської ради від 25.06.2008 р.,  
№ 277/109, видано начальником головного управ-
ління М. В. Баранецьким на ім’я Пешехонов Олек-
сандр Леонідович, вважати недійсним у зв’язку з 
втратою.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК 
України викликає Віценю Володимира Васильовича, зареєстроване місце прожи-
вання: вул. Садова, 44, с. Куземин, Охтирський район, Сумська область, місцезна-
ходження якого невідоме, у судове засідання, яке відбудеться 20 листопада 2018 
року о 13 годині в приміщенні суду за адресою: вул. Ярославського, 2, м. Охтирка 
Сумської області, як відповідача по цивільній справі № 583/2355/18, провадження 
№ 2/583/770/18 за позовом Жук Наталії Василівни до Віцені Володимира Васильо-
вича, третя особа: Куземинський старостат Грунської сільської ради, про визнання 
особи такою, що втратила право користування житлом. У разі неявки Віцені Воло-
димира Васильовича справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Ковальова О. О.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Заприводи Олега Григоровича, 19.10.1975 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений Запривода О. Г. (зареєстрований за адресою: м. Макіївка, с. Ниж-
ня Кринка, вул. Східна, 32, проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Ліста, 36), ви-
кликається на 18.10.2018 року о 09.30 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгля-
ді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове прова-
дження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 
КК України Баркова Сергія Миколайовича, 28.10.1973 року народження, який за-
реєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Володимирська, 35, у судові засідан-
ня, які проводитимуться в порядку спеціального судового провадження та відбу-
дуться 01 листопада 2018 року о 15 год. 45 хв. та 03 грудня 2018 року о 16 год. 
30 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: 
м.Тернопіль, вул.Котляревського,34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Баркова С.М. в судові засідання, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.  

Суддя  Т. Багрій



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 65 317

Загальний тираж за жовтень 336 287

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +4    +9 +16  +21
Житомирська +4    +9 +16  +21
Чернігівська +4    +9 +16  +21
Сумська +3    +8 +16  +21
Закарпатська +4    +9 +19  +24
Рівненська +4    +9 +16  +21
Львівська +4    +9 +16  +21
Івано-Франківська +3    +8 +15  +20
Волинська +4    +9 +16  +21
Хмельницька +4    +9 +15  +20
Чернівецька +3    +8 +15  +20
Тернопільська +3    +8 +15  +20
Вінницька +4    +9 +16  +21

Oбласть Нiч День

Черкаська +3    +8 +16  +21
Кіровоградська +4    +9 +17  +22
Полтавська +4    +9 +17  +22
Дніпропетровська +5  +10 +19  +24
Одеська +6  +11 +16  +21
Миколаївська +5  +10 +19  +24
Херсонська +5  +10 +19  +24
Запорізька +5  +10 +19  +24
Харківська +3    +8 +17  +22
Донецька +5  +10 +18  +23
Луганська +3    +8 +17  +22
Крим +7  +12 +18  +23
Київ +6    +8 +18  +20
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дощ сніг

Загинули, 
рятуючи українських військовослужбовців

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

УШАНУВАННЯ. На тери-
торії військового мобільно-
го госпіталю у Кальміусь-
кому районі Маріуполя уро-
чисто відкрили пам’ятник 
військовим медикам, заги-
блим під час гібридної ві-
йни на сході України. Мемо-
ріальний комплекс із вша-
нування пам’яті лікарів, які 
віддали життя задля поря-
тунку українських військо-
вих, встановили з ініціати-

ви військово службовців мо-
більного госпіталю та за під-
тримки і сприяння місцевої 
влади прифронтового міс-
та. Усього з початку неого-
лошеної війни на Донбасі під 
час виконання професійних 
обов’язків загинули 68 ме-
дичних працівників, які у цей 
важкий час, окрім білих ха-
латів, одягли камуфляж.

«Одягнувши форму, вій-
ськові медики двічі при-
сягнули на вірність: раз — 
українському народові, дру-
гий — склавши клятву Гіп-

пократа. Рятуючи життя вій-
ськовослужбовців, медики 
не тільки оберігають їх від 
смерті, а й вселяють упев-
неність у нашій перемо-
зі», — зазначив під час від-
криття пам’ятника заступ-
ник к омандуючого Об’єд-
наними силами г енерал-
майор Олександр Г олоднюк.

У церемонії вшанування 
військових медиків, що від-
бувалася в супроводі на-
родної жалобної пісні «Пли-
ве кача», взяли участь їхні 
колеги, військовослужбовці, 

представники обласної та 
міської влади, священнослу-
жителі.

А днями у госпіталі меди-
ки знову продемонструва-
ли високий професіоналізм, 
врятувавши життя важко-
пораненого 37-річного бій-
ця. Під час складної опера-
ції на грудній клітці, що три-
вала понад чотири години, у 
нього шість разів зупинялося 
серце, проте завдяки вмілим 
і злагодженим діям усіх ліка-
рів військовослужбовця вда-
лося повернути до життя. 

Стрічка про жінок на війні
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

КІНО. Документальний 
фільм про українок-військо-
вослужбовців показали у Сє-
веродонецьку. В ньому шість 
історій жінок-військовослуж-
бовців, які розказали три 
українські режисери Ірина Ці-
лик, Світлана Ліщинська та 
Аліна Горлова. Героїні стріч-

ки різні за життєвим досві-
дом, віком, військовими та 
цивільними професіями, про-
те їх об’єднала війна. Ці історії 
створюють панорамну карти-
ну участі жінки у бойових діях. 

«Якщо ти хочеш прав, ти 
повинен за них боротися. Хо-
чу, зможу, доведу, що жін-
ка має право захищати свою 
країну», — оприлюднює го-
ловний задум стрічки її ге-

роїня. Знавці стверджують, 
що фільм покликаний поно-
вити дискусію стосовно фор-
мування армії за професій-
ним принципом та необхід-
ності реформування законо-
давства відповідно до стан-
дартів НАТО. 

Стрічку вже демонструва-
ли в різних куточках світу, зо-
крема Шанхаї, Мілані, Торон-
то, Оттаві, Монреалі, Нью-

Йорку, Вашингтоні, Чикаго, 
Філадельфії, а також у пар-
ламенті Канади та Раді Без-
пеки ООН. 

Після перегляду в Сєверо-
донецьку люди хотіли більше 
дізнатися про бойовий шлях 
незламних та безстрашних 
жінок під час війни за нашу 
незалежність. На Луганщині 
є подібні приклади долі украї-
нок-військовослужбовців.
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У Миколаєві 
увічнили героя

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. У Миколаєві відкрили меморіальну дошку на 
честь учасника АТО старшого солдата, кулеметника 92-ї окре-
мої механізованої бригади Олега Бондаренка, який загинув у 
зоні бойових дій 2016 року. Куля ворожого снайпера обірвала 
життя миколаївця за кілька тижнів до його 30-го дня народжен-
ня. Незабаром бійця мали демобілізувати. Удома на Олега че-
кали батьки, дружина й маленька донечка. Указом Президента 
України від 17 червня 2016 року «За особисту мужність і висо-
кий професіоналізм, виявлені у захисті державного сувереніте-
ту та територіальної цілісності України, вірність військовій при-
сязі» Олега Бондаренка нагороджено орденом «За мужність» 
ІІІ ступеня (посмертно). 

Меморіальну дошку встановили на будинку, де герой жив 
разом з родиною. Тут зібралися товариші по службі, друзі, рід-
ні та близькі, представники 
міської влади й жителі міс-
та, школярі. За словами Ми-
колаївського міського голо-
ви Олександра Сєнкевича, 
такі заходи нагадують містя-
нам про ціну мирного життя, 
що гине молодь, яка могла б 
розбудовувати державу. Пе-
ред учасниками жалобного 
заходу виступили побрати-
ми воїна, які несли службу 
поруч із ним. 

Цього тижня у навчальних 
закладах Миколаєва про-
йшли заходи з нагоди від-
криття меморіальних дощок 
на честь семи воїнів, які від-
дали життя за свободу і не-
залежність Батьківщини. Па-
м’ят ні знаки встановили за 
кошти міського бюджету, від-
повідно до рішення виконко-
му міської ради. Цього року 
планують замовити виготов-
лення ще восьми меморіаль-
них дощок загиблим Героям.

Барвистий ярмарок 
у Холодному Яру

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр» 

(фото автора)

ПРОДАВАЛИ-КУПУВАЛИ. 
Свято, яке на Покрову відбу-
лося в селі Мельники Чиги-
ринського району на Черка-
щині, рясніло осінніми бар-
вами стиглих овочів, фрук-
тів та вишуканими вироба-
ми кухарів і ремісників. Тут 
продавали й купували все: 
від заводських сирів і ковбас 
до кругів свіжого сала й ве-
рескливих поросят, від кера-
мічних тарілок та горщиків 
до дев’яти видів міцної ме-
довухи, від картоплі й гарбу-
зів, що їх місцевий селянин 
підвіз у ковші свого кабріо-
лета-тракторця, до прикрас 
і ляльок. Та не лише торгів-
лею, а й майстер-класами з 
ремесел, цікавими видови-
щами, жартами і змагання-
ми наснажили ярмарок його 
організатори. 

Ще вранці, зустрічаючи 
гостей і проганяючи остан-
ні сни з осіннього узлісся, 
заграв на цимбалах музи-
кант Петро Сказків. Луна-
ли прикарпатські мелодії се-
ред дубів та ясенів, що взя-
лися осінньою позолотою. 
Який же ярмарок без співів 
і танців? Юні вихованці спіл-
ки прихильників бойового 
гопака під орудою Олексан-
дра Проценка показали гарт 
і традиційні козацькі бойо-
ві прийоми. А принадою дій-
ства став виступ співачки 
Руслани.

На ярмарок прибуло більш 
як тисяча людей. Найголо-

вніша ідея цього свята — 
відродження національних 
традицій. Відтепер таке тор-
жище планують проводити 
щорічно. 

Організатор ярмарку ТОВ 
«НВФ «Урожай» підготував 
подарунок нашим військо-
вим на сході країни — польо-
ву кухню та повнопривідний 
автомобіль УАЗ. Це необхід-
но для приготування їжі пе-
редовим загонам, що вису-
ваються в зони проведення 
бойових операцій.

Звичайно, Холоднояр-
ському ярмарку ще далеко 
до найвідомішого Сорочин-
ського, але він, без сумніву, 
вдався на славу.

У цьому будинку жив Герой

Гарбузи везли на ярмарок трактором-кабріолетом

Гончарське мистецтво потребує терпіння та наполегливості


