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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 18 жовтня 2018 року
USD 2791.6894 EUR 3218.8179 RUB 4.2685 / AU 332470.50 AG 4119.14 PT 235060.25 PD 302619.13

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Як докупити стаж?

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Це питання цікавить багатьох 
громадян України, які замислюються про наближення 
пенсійного віку 

Голова Верховної Ради про надання у постійне 
користування Вселенського патріархату Андріївської 
церкви в Києві

Бюджетний процес 
пішов 

КОШТОРИС-2019. Верховна Рада ухвалила в першому чи-
танні проект державного бюджету на наступний рік. За поста-
нову «Про висновки та пропозиції до проекту Закону Украї-
ни про Державний бюджет України на 2019 рік» проголосува-
ли 240 народних обранців за необхідного мінімуму 226 голосів. 
Постановою доручено Кабінету Міністрів підготувати проект 
закону до другого читання відповідно до бюджетних виснов  ків 
парламенту, йдеться на сайті Верховної Ради. 

У проекті Держбюджету-2019 розрахунки здійснено з вико-
ристанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 гривні за до-
лар. Макроекономічний прогноз зростання реального ВВП — 
3%, інфляція — 7,4%. Закладено зростання доходів порівня-
но з 2018 роком на 9,0% — до 1 трильйона 8 мільярдів гри-
вень. Витрати становитимуть 1 трильйон 94 мільярди гривень, 
що на 10% більше, ніж у 2018 році. Граничний рівень дефіциту 
— 2,3% ВВП. Мінімальна зарплата з першого січня 2019 року 
зросте на 12% — з 3723 до 4173 гривень.

ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:

ЦИФРА ДНЯ

264 262 
екземпляри риб завважки  

7 тонн випущено за сприяння 
Держрибагентства у Канівське 
водосховище для підтримання 

біоресурсів басейну Дніпра   

«Ми відновлюємо 
ставропігію Вселенського 
патріархату в Києві. Нею 
стане Андріївська церква, 

яка залишатиметься 
у власності 

держави».

Сучасне рабство ганьбить 
цивілізаційний розвиток людства

ПРОТИДІЯ. Світ відзначив 
Європейський день бороть-
би з торгівлею людьми. З ці-
єї нагоди Міністерство соці-
альної політики вчора розпо-
чало загальнонаціональну ін-
формаційну кампанію, мета 
якої — привернути увагу до 
проблеми торгівлі людьми, 
роз’яснити громадянам види 
й форми цього злочину, а та-
кож шляхи надання підтримки 
й допомоги потерпілим.

Кампанія передбачає тран-
сляції на державних і приват-
них теле- й радіоканалах кра-
їни, розміщення інформацій-
них матеріалів на зовнішніх 
носіях, у пресі, в соціальних 
мережах, інтерв’ю з експерта-
ми, інші інформаційні заходи.

Серед матеріалів, підго-
товлених для медіа, чимало 
розроблених спільно з між-

народними партнерами і гро-
мадськими організаціями, що 
працюють у галузі протидії 
торгівлі людьми, зокрема ко-
ординатором проектів ОБСЄ 
в Україні та інших.

У всіх областях країни вчо-
ра відбулися щорічні акції 
«Walk for Freedom/Хода за 
свободу». Їх спрямовано на 
підвищення рівня обізнаності 
населення з проблемою тор-
гівлі людьми, поширення важ-
ливої інформації про неї та 
небезпеку, яку вона стано-
вить. 20 жовтня така акція від-
будеться і в столиці. 

Цей захід — не протест, 
а мовчазна мирна хода, яку 
організовують уже п’ять ро-
ків поспіль, на захист міль-
йонів чоловіків, жінок і ді-
тей, які перебувають у раб-
стві. Торік до акції долучило-

ся 400 міст у півсотні країн, 
повідомляє прес-служба ві-
домства. В Україні 2018 ро-
ку до цієї благородної акції 
долучаються всі обласні цен-
три та міста. Небайдужі гро-
мадяни виходять на вулиці, 
щоб об’єднати зусилля для 
подолання рабства. Воно 
становить міжнародний зло-
чин, який вражає всі нації та 
впливає на людей усіх рівнів 
достатку.

Істина полягає в тому, що 
без усвідомлення проблеми 
її важко подолати. Міністер-
ство соціальної політики щи-
ро бажає через акцію «Walk 
for Freedom/Хода за свободу» 
розвивати діалоги, які сприя-
тимуть поліпшенню підтримки 
постраждалих і переслідуван-
ню торгівців людьми на гло-
бальному рівні.

Філософія перевірок бізнесу 
підлягає кардинальному перегляду 

МЕТА. До кінця року пере-
йти на ризикоорієнтовану мо-
дель перевірки бізнесу, коли 
моніторингу підлягатимуть 
лише галузі або випадки, що 
потребують посиленої уваги. 
Таке завдання поставив пе-
ред контрольними органами 
Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман під час ділового 
форуму «#Перевірок.NET».

Він наголосив, що філосо-
фія нагляду має змінитися 
насамперед у бік повної пу-
блічності й прогнозованості 
за принципом так званих чек-
листів.

«Кажу всім контролюючим 
органам: маєте працювати в 
інтересах України й українців. 
За урядом не буде жодних за-
тримок у запровадженні змін. 
Завжди підтримуватиму чес-
ний прозорий бізнес, — наго-

лосив Володи-
мир Гройсман. 
— До кінця ро-
ку реформу 
перевірок слід 
з а в е р ш и т и . 
Потрібно ство-
рити ризикоо-
рієнтовану мо-
дель. Маємо 
повністю віді-
йти від форма-
лізму».

Як зазна-
чив Прем’єр-
міністр, бізнес має бути без-
печним для громадян і відпо-
відальним стосовно держави 
та пріоритетів її розвитку — 
економічного й політичного 
спрямування.

«Наш державний інтерес по-
лягає в тому, щоб кожен охо-
чий створив власний конку-

рентний бізнес, виготовив якіс-
ний продукт і розвивав еконо-
міку. Все, що виробить еконо-
міка, інвестуємо у якість жит-
тя українців», — цитує депар-
тамент інформації та комуніка-
цій з громадськістю Секрета-
ріату Кабінету Міністрів слова 
Володимира Гройсмана.  
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Щоб отримувати гідну пенсію, треба офіційно влаштовуватися на роботу
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НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ
15 Тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами за договором грн/тис.куб.м без ПДВ

Інформація про договірні відносини з теплогенеруючими організаціями (ТГО) щодо закупівлі теплової енергії
16 Повна назва ТГО1
17 Код ЄДРПОУ ТГО1
18 Реквізити договорів (дата, №) з ТГО1 на закупівлю теплової енергії
19 Ціна покупної теплової енергії за відповідними договорами, для виробництва якої використовується природний газ, придбаний у постачальника із спеціальними обов'язками грн/Гкал без ПДВ
20 Ціна покупної теплової енергії за відповідними договорами, для виробництва якої не використовується природний газ грн/Гкал без ПДВ
21 Повна назва ТГО2
22 Код ЄДРПОУ ТГО2
23 Реквізити договорів (дата, №) з ТГО2 на закупівлю теплової енергії
24 Ціна покупної теплової енергії за відповідними договорами, для виробництва якої використовується природний газ, придбаний у постачальника із спеціальними обов'язками грн/Гкал без ПДВ
25 Ціна покупної теплової енергії за відповідними договорами, для виробництва якої не використовується природний газ грн/Гкал без ПДВ
26 Повна назва ТГО3
27 Код ЄДРПОУ ТГО3
28 Реквізити договорів (дата, №) з ТГО3 на закупівлю теплової енергії
29 Ціна покупної теплової енергії за відповідними договорами, для виробництва якої використовується природний газ, придбаний у постачальника із спеціальними обов'язками грн/Гкал без ПДВ
30 Ціна покупної теплової енергії за відповідними договорами, для виробництва якої не використовується природний газ грн/Гкал без ПДВ

(посада керівника теплопостачальної/теплогенеруючої організації) (підпис) (П.І.Б.)
Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних

Додаток 5 
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.10.2016 № 1790 

(у редакції постанови НКРЕКП від 14.08.2018  № 837)
Довідка, що подається постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо заборгованості за використаний теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями з 01 вересня 2015 року природний газ для виробництва 

теплової енергії по кожній категорії споживачів та обсягу непрофінансованої компенсації з різниці в тарифах на теплову енергію за укладеними договорами про організацію взаєморозрахунків, якими передбачено погашення постачальнику природного газу, 
на якого покладено спеціальні обов’язки, заборгованості за природний газ для виробництва теплової енергії по кожній категорії споживачів, використаний теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями з 01 січня 2015 року та у наступних періодах    

___________________ 201_ року

№ 
з/п

Повна назва 
теплопостачальних 
і теплогенеруючих 

організацій 

Код 
ЄДРПОУ 
тепло-
поста-

чальних 
і тепло-
генеру-
ючих 

органі-
зацій

Період

Вартість використаного природного газу по відповідній 
категорії споживачів з 01 вересня 2015 року до останнього 

числа (включно) місяця, що передував місяцю, 
попередньому до розрахункового, грн (з ПДВ)

Заборгованість за природний газ для 
виробництва теплової енергії по відповідній категорії 
споживачів, використаний з 01 вересня 2015 року до 

останнього числа (включно) місяця, що передував місяцю, 
попередньому до розрахункового, грн (з ПДВ)

Обсяг непрофінансованої компенсації різниці в тарифах 
на теплову енергію за укладеними договорами про 
організацію взаєморозрахунків, якими передбачено 
погашення постачальнику природного газу, на якого 
покладено спеціальні обов’язки, заборгованості за 
природний газ для виробництва теплової енергії по 

відповідній категорії споживачів, використаний з 01 січня 
2015 року до останнього числа (включно) місяця, що 

передував місяцю, попередньому до розрахункового, грн

Заборгованість, що 
підлягає обов’язковій 
сплаті постачальнику 

природного газу 
протягом 

міжопалювального 
періоду, в рахунок 

оплати за природний 
газ, спожитий 

в опалювальному 
сезоні ___/___ років, 

грн (з ПДВ)населення бюджетні 
установи

релігійні 
організації

інші 
споживачі всього населення бюджетні 

установи
релігійні 

організації
інші 

споживачі всього населення бюджетні 
установи

релігійні 
організації

інші 
споживачі всього

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8

1
Р-2

з 01.09.2015 до Р-2

2
Р-2

з 01.09.2015 до Р-2
… …

Р-2 - місяць, що передує попередньому до розрахункового

(найменування посади керівника) (підпис керівника) (П.І.Б. керівника)
Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних
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ДОКУМЕНТИ

Повідомляємо 

про втрату оригіналу свідоцтва 

про реєстрацію випуску акцій 

ВАТ «Артемнафтопродукт», 

№ 7/05/1/99 

від 06.01.1999 р.

До уваги
Товариства з обмеженою відповідальністю «Ремцентр +»

(код ЄДРПОУ 38735650)
За результатами розслідування Київським обласним територіальним відділенням Комітету справи  

№ 10/11-р-02-05-17 про порушення Товариством з обмеженою відповідальністю «Ремцентр +» (далі — ТОВ 
«Ремцентр +») (м. Київ) законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 
8 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Тимчасова адміністративна колегія Коміте-
ту прийняла рішення від 17.08.2017 № 2-р/тк-тв про порушення законодавства про захист від недобросовіс-
ної конкуренції та накладення штрафу.

Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) 
у розділі «До уваги суб’єктів господарювання».

Цю інформацію розміщено на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України «Про за-
хист економічної конкуренції».

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Звольського Вадима Володимировича, 1964 р.н., 
як обвинуваченого в кримінальному проваджен-
ні № 296/4949/18 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покаті-
лова О. Б. у підготовче судове засідання, що відбу-
деться 31 жовтня 2018 року о 17.30 год. у примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал  
№ 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться 
кримінальне провадження № 4201505000000045 від 
26 серпня 2015 року (справа № 1-кп/243/42/2018) за 
обвинуваченням Протасова Аркадія Сергійовича за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Протасова Аркадія Сергійовича, який за-
реєстрований за адресою: вул. 60 років СРСР, 63/29, 
м. Горлівка Донецької області, у судове засідання, 
яке відбудеться 25 жовтня 2018 року о 13 год. 00 хв. 
у залі судового засідання №11.

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

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016221320000102 
від 5 грудня 2016 року (справа № 1-кп/243/95/2018) 
за обвинуваченням Яремка Сергія Володимировича 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає об-
винуваченого Яремка Сергія Володимировича, 
12.09.1980 року народження, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Ма-
рапульця, 54, у судове засідання, яке відбудеться 23 
жовтня 2018 року о 08.30 год. у залі судового засі-
дання №11.

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

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016050000000399 
від 19 квітня 2016 року (справа № 1-кп/243/92/2018) 
за обвинуваченням Мінченко Яни Олександрівни за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нувачену Мінченко Яну Олександрівну, яка прожи-
ває за адресою: вул. Столяревського, б. 28, кв. 25,  
м. Горлівка Донецької області, у судове засідання, 
яке відбудеться 31 жовтня 2018 року о 08 год. 45 хв. 
у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не при-
була за викликом у судове засідання, суд відкладає 
судовий розгляд, призначає дату нового засідання і 
вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду. 
Суд також має право постановити ухвалу про привід 
обвинуваченої та/або ухвалу про накладення на неї 
грошового стягнення в порядку, передбаченому гла-
вами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне 
судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться 
кримінальне провадження № 22018050000000042 від 
12 березня 2018 року (справа № 1-кп/243/506/2018) 
за обвинуваченням Галустяна Карена Валерійовича 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвину-
ваченого Галустяна Карена Валерійовича, 08.08.1994 
року народження, який проживає за адресою: Доне-
цька область, смт Пантелеймонівка Горлівської місь-
кої ради, вул. Карла Маркса, б. 7, кв. 6, у судове засі-
дання, яке відбудеться 24 жовтня 2018 року о 16 год. 
00 хв. у залі судового засідання №11.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання як об-
винуваченого Григоряна Владислава Валерійовича, 22.04.1983 р.н., уро-
дженця Азербайджанської Республіки, громадянина України, зареєстрова-
ного за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Косіора, 5, кв. 16, 
фактично проживає: м. Алчевськ.

Судове засідання відбудеться 25 жовтня 2018 року о 09.30 год. у примі-
щенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя О. І. Кончина

Охтирський міськрайонний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає в судове засі-
дання Сінєльнікову Наталію Володимирівну та Сінєльнікова Євгена Георгійовича, зареєстрованих: Сумська обл.,  
м. Охтирка, вул. Петропавлівська, буд. 7, кв. 16, як відповідачів по цивільній справі № 583/2287/18, провадження  
№ 2/583/757/18 за позовом Дєнєжко Валентини Іванівни до Сінєльнікової Наталії Володимирівни, Сінєльнікова Єв-
гена Георгійовича, третя особа: Відділ з питань державної реєстрації Охтирської міської ради Сумської області про 
усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження власною квартирою шляхом виселення осіб 
без надання іншого житла, розгляд якої відбудеться 19 листопада 2018 року о 09.30 годині в приміщенні суду за 
адресою: м. Охтирка Сумської області, вул. Ярославського, 2. У разі неявки Сінєльнікової Наталії Володимирівни та 
Сінєльнікова Євгена Георгійовича справа буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя Ковальова О. О.

Втрачені документи: 
Свідоцтво про право плавання 

під Державним прапором України 
(Судновий патент) для прогулянкових 

суден та Свідоцтво про право 
власності для прогулянкових суден, 

на судно GALIA 565, власник — 
Микитюк Роман Володимирович, 

вважати недійсними.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Святищенко Юрій В’ячеславович, 05.09.1984 р.н., зареєстрований за 

адресою: Луганська обл., м. Ровеньки, кв. Шахтарський, буд. 8, кв. 72, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 23.10.2018 о 10.00 до слідчого відділу 
3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Доне-
цькій та Луганській областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, буд. 18, до слідчого Гуляєва Р.Р., для відкриття та надання доступу до матеріалів 
кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 22018130000000313 від 11.09.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Ісмаілов Заур Рауфович, 25.07.1978 р.н., зареєстрований за адресою: Лу-

ганська обл., м. Луганськ, вул. Лазо, буд. 46В, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 23.10.2018 о 15.00 до слідчого відділу 3 управління (з дисло-
кацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до 
слідчого Гуляєва Р.Р., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального про-
вадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні, 
№ 22018130000000315 від 11.09.2018.

Спростування
Оголошення щодо конкурсу 

на заміщення вакантних посад 
від імені Національного медичного 
університету імені О. О. Богомольця 

МОЗ України, надруковане 
10 жовтня в газеті 

«Урядовий кур’єр», № 190, 
вважати недійсним.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-

ті — судді Юрченко С. О. знаходиться спеціальне кримінальне про-
вадження № 426/4983/16-к стосовно Русакова Олексія Анатолійо-
вича, 27.08.1971 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Русаков О. А., зареєстрований за адресою:  
м. Луганськ, вул. Інтернаціональна, б. 132, кв. 165.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Русакова Олексія 
Анатолійовича в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 30 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 Половинки В. О.,  
Осіпенко Л. М.

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

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Юрова Юрія 
Павловича як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/1592/17 за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно 
Юрова Юрія Павловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 30 жовтня 2018 року об 11.00 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головую-
чий суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Скрип-
ник С. М.

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

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Акімова Оле-
га Костянтиновича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/11527/17-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Акімова Олега Костянтиновича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 30 жовтня 2018 року о 10.40 
годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головую-
чий суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Осіпен-
ко Л. М.

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

області — судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/12286/18 стосовно Черкова 
Володимира Олександровича, 10.03.1976 року народження,  
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Черков Володимир 
Олександрович зареєстрований за адресою: м. Луганськ, 31 
квартал, б. 25, кв. 3.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Чер-
кова Володимира Олександровича в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 26 жовтня 2018 року об 
11.30 год. у залі Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Попової О. М.

Ружинський районний суд Житомирської області ви-
кликає в судове засідання на 10 год. 00 хв. 05.11.2018 
року в зал судових засідань № 3 будинку правосуд-
дя за адресою: 13600, Житомирська обл., смт Ружин, 
вул. О.Бурди, 37, представника відповідача — Селян-
ського (фермерського) господарства «Україна», міс-
цезнаходження якого: 13635, Житомирська область, 
Ружинський район, с. Бистрик, по цивільній справі  
№ 291/124/18; 2/291/127/18 за позовом Яскович Тетяни 
Іванівни до Селянського (фермерського) господарства 
«Україна», відділу державної реєстрації Ружинської рай-
держадміністрації Житомирської області про визнання 
недійсним договорів оренди землі, скасування рішень 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

У разі неявки представника відповідача — Селянсько-
го (фермерського) господарства «Україна» у судове засі-
дання, справа буде розглянута у відсутність відповідача.

Суддя Руденко З. Б.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/7658/2017 стосовно Швачки Оксани Анатоліївни, 
26.12.1980 року народження, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, 
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Швач-
ка Оксана Анатоліївна зареєстрована за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, б. 4, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Швачку Оксану 
Анатоліївну в судове засідання, яке відбудеться 25 жовтня 
2018 року на 11.00 годину в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голо-
вуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрип-
ника С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/4976/2016-к стосовно Ткаченка Леоніда Леонідови-
ча, 31.08.1971 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Ткаченко Леонід Леонідович зареєстрований за адресою: 
Луганська область, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 4, кв. 61.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Ткаченка Леоніда 
Леонідовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
26 жовтня 2018 року на 10.30 годину в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

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

ської області — судді Половинка В. О. знаходиться спе-
ціальне кримінальне провадження № 426/19010/17 сто-
совно Апалькова Сергія Миколайовича, 14.07.1979 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Апальков С. М. зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, буд. 2/248.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Апаль-
кова Сергія Миколайовича в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 25 жовтня 2018 року о 12.00 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 Осіпенко Л. М., 
Попової О. М.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає як обвинуваченого Акуліча Анатолія Валентиновича, 
27.02.1985 року народження, уродженця м. Антрацит Лу-
ганської області, громадянина України, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Автомобіліс-
тів, буд. 34, за обвинуваченням у скоєнні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 хви-
лин 26 жовтня 2018 року. 

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
Старобільського районного суду Луганської області за адре-
сою: м. Старобiльськ Луганської області, вул. Миру, 38-А  
(головуючий суддя Колядов В. Ю.). 

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає як обвинуваченого Андрєєнка Анатолія Олександрови-
ча, 01.05.1962 року народження, уродженця м. Антрацит Лу-
ганської області, громадянина України, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Ленінград-
ська, буд. 24, за обвинуваченням у скоєнні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться о 10 годині 30 хвилин 26 жовтня 2018 року. 

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
Старобільського районного суду Луганської області за адре-
сою: м. Старобiльськ Луганської області, вул. Миру, 38-А  
(головуючий суддя Колядов В. Ю.). 

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає як обвинуваченого Бородіна Олега Івановича, 16.10.1954 
року народження, уродженця с. Ковбасівка Пристенського 
району Курської області, громадянина України, зареєстро-
ваного за адресою: Луганська область, Лутугинський район,  
м. Лутугине, вул. Шкільна, буд. 24, кв. 2, за обвинуваченням 
у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 09 годині 30 хвилин 26 жовтня 2018 року. 

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
Старобільського районного суду Луганської області за адре-
сою: м. Старобiльськ Луганської області, вул. Миру, 38-А  
(головуючий суддя Колядов В. Ю.). 

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як обвинуваченого Бриля Григорія Олександрови-
ча, 01.03.1979 року народження, уродженця с. Першозва-
нівка Лугутинського району Луганської області, громадяни-
на України, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
Лутугинський район, м. Лутугине, вул. Некрасова, буд. 33,  
кв. 58, за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 хви-
лин 26 жовтня 2018 року. 

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
Старобільського районного суду Луганської області за адре-
сою: м. Старобiльськ Луганської області, вул. Миру, 38-А  
(головуючий суддя Колядов В. Ю.). 

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

У провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Фе-
дотенкова Олександра Миколайовича, обвинуваченого 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, 
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання ви-
кликається Федотенков Олександр Миколайович, 
07.01.1959 р.н., обвинувачений у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110;  
ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України, яке відбудеться 30 жовтня 2018 року о 12.30 
год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під го-
ловуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Визнати оригінали вказаних договорів купівлі-
продажу квартир недійсними у зв’язку з їх втратою та 
клопотанням про видачу дублікатів: оригінал догово-
ру купівлі-продажу квартири №133 в будинку №72 по 
вул. Горького в м. Києві від 06.03.2009р., посвідчено-
го приватним нотаріусом Київського міського нотарі-
ального округу Чорній С. Б., зареєстрованого в реє-
стрі за №189 (покупець: Рубінштейн А., продавець: 
Самарін І. В.) та оригінал договору купівлі-продажу 
квартири №41 в будинку №44 по вул. Шота Руставе-
лі в м. Києві від 12.05.2005р., посвідченого приват-
ним нотаріусом Київського міського нотаріального 
округу Потоцькою І. М., зареєстрованого в реєстрі за 
№1092 (покупець: Рубінштейн А., продавець: Продан 
П. В. в особі представника Березовської О. Ю.).

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються 
втраченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідаль-
ності власників наземних транспортних засобів, серія AК: 
9852032, 6216727, 9855494, 6658811, 9797543, 3074810, 
7356898, 9667889, 458417, 3057712, 3057736, 7356775, 
9664062, 9674692, 9839756, 4949563, 3074771-3074772, 
6644078-6644079; серія AМ: 5668883, 1452979, 1453018, 
1747267, 7271904, 1267183, 7259949; Зелена Картка Біло-
русь, Молдова, Росія, Азербайджан: 12624868, 12982978, 
13336833, 12370908, 12622366; Зелена Картка Вся систе-
ма, Азербайджан: 12960500; добровільне страхування від-
повідальності за оплату наданих послуг під час поїздки 
за кордон: 2793219, 2793723, 2793725, 2793727, 2793749, 
2820956, 2820986, 2676732, 2793606, 2741604, 2678623, 
2781092, 2822122, 2692118, 2730975, 2883860, 2383410, 
3010982, 2865058, 2865065, 3017433, 2851970, 2746805, 
2664363, 2297101, 2793279-2793280, 2865069-2865099, 
2865100-2865106, 2865165-2865179, 2881303-2881309, 
2813877-2813879, 2871275-2871282.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає як обвинувачену Качуріну Людмилу Сагідбатдалівну, 
17.11.1959 року народження, уродженку м. Каякент Кая-
кентського району Республіки Дагестан, Російської Федера-
ції, громадянки України, яка зареєстрована за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. Шевченка, буд. 4, кв. 118, 
за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться об 11 годині 30 хвилин 26 
жовтня 2018 року. 

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
Старобільського районного суду Луганської області за адре-
сою: м. Старобiльськ Луганської області, вул. Миру, 38-А  
(головуючий суддя Колядов В. Ю.). 

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
на вважається належним чином ознайомленою з її змістом.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області — судді Половинки В. О. знаходиться спеці-
альне кримінальне провадження № 426/10812/18 стосовно 
Сулицького Дмитра Еріковича, 28.03.1967 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Сулиць-
кий Д. Е., зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Ан-
рі Барбюса, 22/50.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Сулицького Дми-
тра Еріковича в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 2 листопада 2018 року о 14.30 год. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, 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 у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області — судді Половинка В. О. знаходиться спеціальне 
кримінальне провадження № 426/7895/18 стосовно Хороши-
лова Дмитра Олександровича, 20.12.1982 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Хорошилов Д. О., зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, вул. Революції, 3/9.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Хороши-
лова Дмитра Олександровича в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 31 жовтня 2018 року о 14.30 год. у залі Сва-
тівського 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 Скрипник С. М.,  
Попова О. М.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Задираку Валерія Миколайовича, 01.05.1947 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Визволителів, 75-а/64, за матеріалами кри-
мінального провадження № 425/613/18, 1-кп/425/220/18, на 
підставі обвинувального акта відносно Задираки В. М. за  
ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Задираці В.М. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 30 жов-
тня 2018 року о 09 год. 15 хв. у приміщенні Рубіжансько-
го 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 обвинуваченої

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачену 
Чаркіну Інну Євгенівну, 28.08.1969 року народження, заре-
єстровану за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л 
Волкова, 12/24, за матеріалами кримінального проваджен-
ня № 433/1959/17, 1-кп/425/305/18, на підставі обвинуваль-
ного акта відносно Чаркіної І. Є. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченій Чаркіній І. Є. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 30 жовтня 2018 
року о 10 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

Приватний нотаріус Лебединського міського нота-
ріального округу Сумської області ФУРДИЛОВ Ю.В. 
розшукує спадкоємців після смерті померлого 
10.01.2018 року в місті Лебедин Сумської облас-
ті гр. САРТОРІ ФРАНКО, який народився 10 грудня 
1950 року в Мезола (Провінція Феррара), Італійська 
Республіка, та до дня смерті був зареєстрований за 
адресою: місто Лебедин Сумської області, вул. Геро-
їв Майдану, буд. 24 (двадцять чотири), кв. 6 (шість).

Прошу спадкоємців у тридцятиденний строк 
з’явитися до приватного нотаріуса Лебединсько-
го міського нотаріального округу Сумської області 
ФУРДИЛОВА Ю. В. за адресою: місто Лебедин Сум-
ської області, площа Соборна, буд. 34.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як обвинуваченого Скорого Андрія Михайлови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область,  
м. Лисичанськ, вул. Сєдова, 3/2) у судове засідання з 
розгляду кримінальної справи №428/3635/18 за обвину-
ваченням Скорого Андрія Михайловича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 26.10.2018 року о 08 годині 
40 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

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

Суддя Т. О. Комплєктова

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Пащенка Юрія Олексійовича, 21.05.1961 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Перво-
майськ, кв-л 60 років СРСР, буд. 9, кв. 52, за матеріалами 
кримінального провадження № 425/1486/17, 1-кп/425/60/18, 
на підставі обвинувального акта відносно Пащенка Ю. О. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Пащенку Ю. О. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 29 жов-
тня 2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжансько-
го міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, 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 обвинуваченого 
Долотіна Віктора Олексійовича, 14.03.1975 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, кв-л Молодіжний, 20А/906, за матеріалами кримі-
нального провадження № 420/120/17, 1-кп/425/304/18, на 
підставі обвинувального акта відносно Долотіна В. О. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Долотіну В. О. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 30 жов-
тня 2018 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжансько-
го 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 В. В. Козюменська
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Педагоги 
погралися іграшками

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

КОНКУРСИ. У Полтавсько-
му обласному центрі естетич-
ного виховання учнівської мо-
лоді вп’яте відбувся конкурс 
мініатюр серед педагогів по-
зашкільного виховання, в яко-
му взяли участь майже 100 
педпрацівників із 33 закладів 
області, які підготували 103 
роботи. 

За словами відповідальної 
за проведення заходу мето-
дистки центру Наталії Дашко, 
кожен учасник представляв 
роботу свого напряму викла-
дання. Тобто керівники гурт-
ків плетіння подавали плете-
ні вироби. Серед учасників — 
члени спілки майстрів, спілки 
художників, вчителі-методис-
ти, а також зразковий і народ-
ний колективи. Тема конкурсу 
— «Колоритний світ народної 
іграшки: від минулого до су-

часного». Учасникам потрібно 
було відстежити й зобразити, 
як змінювалася певна іграшка 
за весь час її існування. 

Для виготовлення робіт 
учасникам відводили два мі-
сяці. Роботи оцінювали в но-
мінаціях із живопису, декора-
тивного розпису, ліплення, ви-
шивки, паперопластики, пле-
тення, художнього ткацтва, бі-
сероплетіння, деревообробки. 
У кожній з них було по кілька 
призерів. А гран-прі виборо-
ла керівник гуртка «Рукоділ-
ля» Центру дитячої та юнаць-
кої творчості Горішньоплав-
нівської міської ради Ганна Го-
рєлова. Свою роботу «Є у ме-
не гарна ляля, мама з ниточок 
змотала, ще й дві коси запле-
ла, мені гратися дала» мист-
киня презентувала в номінації 
«Вироби з текстилю та шкіри».

Роботи учасників незаба-
ром можна буде побачити на 
виставці в Полтаві.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +4    +9 +11  +16
Житомирська +4    +9 +11  +16
Чернігівська +4    +9 +11  +16
Сумська +4    +9 +11  +16
Закарпатська +4    +9 +15  +20
Рівненська +4    +9 +11  +16
Львівська +4    +9 +11  +16
Івано-Франківська +4    +9 +11  +16
Волинська +4    +9 +11  +16
Хмельницька +4    +9 +11  +16
Чернівецька +4    +9 +12  +17
Тернопільська +4    +9 +11  +16
Вінницька +4    +9 +12  +17

Oбласть Нiч День

Черкаська +4    +9 +12  +17
Кіровоградська +4    +9 +12  +17
Полтавська +4    +9 +12  +17
Дніпропетровська +4    +9 +13  +18
Одеська +6  +11 +15  +20
Миколаївська +6  +11 +15  +20
Херсонська +6  +11 +15  +20
Запорізька +6  +11 +15  +20
Харківська +4    +9 +14  +19
Донецька +4    +9 +15  +20
Луганська +4    +9 +15  +20
Крим +8  +13 +15  +20
Київ +6    +8 +13  +15

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

11..16
4..9

15..20
4..9

12..17
4..9

15..20
6..11

11..16
4..9

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Черкасець колекціонує проїзні квитки
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ХОБІ. Нині колекціонують 
усе що завгодно: книжки, мо-
нети, поштові марки, твори 
образотворчого мистецтва, 
відеоігри. Ще в дитинстві май-
бутня фінансова акула Девід 
Рокфеллер почав збирати ко-
лекцію комах, тож вона налі-

чує 157 тисяч видів, її оціню-
ють у 2,7 мільярда доларів. 

Черкасець Кирило Браж-
ник колекціонує квитки на на-
земний транспорт уже 22 ро-
ки, розпочавши шестирічним. 
Нині має проїзні документи 
з різних міст України та Єв-
ропи. У його колекції щойно 
з’явився тисячний експонат. 
Коли був підлітком, на його 

прохання подарувати квиток 
дехто дивився з подивом, а то 
й із підозрою. Нині йому при-
возять квитки як сувеніри.  

Найбільше експонатів у ко-
лекції Кирила періоду 2000-х 
років. За його спостережен-
нями, дизайн квитків зміню-
ється щочотири роки. Вони 
дзеркало економіки країни, 
вважає колекціонер.

До речі, такий вид колек-
ціонування називають тесе-
ристикою, а таких колекці-
онерів в Україні чимало. Як 
розповідає Кирило, люди 
масово почали цим захоп-
люватися приблизно із се-
редини 1990-х, тому знайти 
квиток, випущений до 1997 
року, на території нашої кра-
їни дуже важко. 

Фотовиставку відкрили 
одночасно на сході і заході 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ЗАХИСНИКАМ ПРИСВЯ-
ЧУЄТЬСЯ. Фотовиставка 
«Наші герої» складається із 
25 світлин. Це спільна робо-
та львівських і луганських 
журналістів. Виставку від-
крили одночасно на сході й 
заході країни в межах про-
екту «Україна єдина: журна-
лісти Львівщини та Луганщи-
ни за!». 

«Військовим необхідно 
знати, що цивільні люди не 
втрачають віри в українське 
воїнство і цінують його вне-
сок у відновлення держав-
ного суверенітету», — про-
коментував захід заступник 
командувача ОС з мораль-

но-психологічного забезпе-
чення та гуманітарних пи-
тань генерал-майор Олек-
сандр Голоднюк.

Одним з учасників цієї ак-
ції став військовослужбовець, 
який зміг побачити крізь об’єк-
тив фотоапарата красу навіть 
на війні. Це 23-річний про-
фесійний військовий і фото-
граф. Після того, як підірвав-
ся на російській міні, першим, 
що запитав, було: «Я хлопців 
не підвів? Вони завдання ви-
конали?» і «Чи цілий фотоа-
парат?» Львівщина та Луган-
щина побачили його світлини 
з ніком By Alekseev. 

Ці та інші його роботи неод-
мінно мають побачити світ. 
Фотовиставка працюватиме 
протягом місяця.

Переконлива 
перемога харків’ян 
у турнірі з рок-н-ролу 

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ТАК ТРИМАТИ! У змаганнях за кубок світу з акроба-
тичного рок-н-ролу, який пройшов у Харкові, взяли участь 
154 спортсмени з 10 країн (Словенія, Хорватія, Угорщина, 
Польща, Ірландія, Росія, Швейцарія, Франція, Ліван) і п’яти 
міст України. Турнір проходив у трьох вікових категоріях.

У категорії ювеналів переконливу перемогу здобули 
харків’яни чотириразові володарі кубків світу Олександр 
Цвєтков і Кіра Грохова. 2-ге місце посіла харківська пара 
Г еоргій Тагайбай і Єлизавета Каверіна, на 3-му — харківські 
спортсмени Денис Гурин і Таїсія Кириченко.

Серед юніорів 1-ше місце вибороли спортсмени з Хорва-
тії Ноа Ліліх і Поліна Рикова, 2-ге — пара зі Словенії М іха 
Ч есновар і Пауліна Хорват-Зеілховер, 3-тє — харківські 
спортсмени Богдан Серіков і Катерина Петренко.

Планета Уф, 
що світиться у темряві

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. З такою назвою в Лебединському міському 
художньому музеї ім. Б. Руднєва триває виставка картин ху-
дожниці із Сум Надії Білокур. Особливість її робіт у тому, що 
їх виконано спеціальними флуоресцентними фарбами, які сві-
тяться в ультрафіолетових променях. Цим полотна створюють 
особливий таємничий світ, у якому досить місця для казковос-
ті, містики, чарівності, загадковості. На думку художниці, мис-
тецтво не стоїть на місці, а постійно розвивається і вдоскона-
люється. Тож ці картини про інший світ, який існує паралельно 
з нашим реальним, де казкові пейзажі, космічні вихори, чер-
воні хвилі, кольорові мушлі. Поки що у творчому доробку май-
стрині до десятка ультрафіолетових картин, а всього на ви-
ставці представлено 30 робіт. Над ними Надія Білокур працю-
вала впродовж кількох останніх років. 

Володарка гран-прі конкурсу мисткиня з Горішніх 
Плавнів Ганна Горєлова (ліворуч) радіє перемозі 
разом з методистом Наталією Дашко

Військові фото не залишають байдужими

Черговий прорив інформаційної блокади Донбасу
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр»

ОСОБЛИВИЙ РЕЖИМ 
МОВЛЕННЯ. У місті Гірник 
Донецької області розпочина-
ють працювати вісім україн-
ських телерадіокомпаній, що 
вже отримали від Національ-
ної ради з питань телебачен-

ня і радіомовлення дозвіл на 
тимчасову трансляцію на те-
риторіях Донбасу з особли-
вим режимом мовлення. От-
же, невдовзі жителі прифрон-
тового краю зможуть слуха-
ти радіостанції «Українське 
радіо. Голос Донбасу», «Про-
мінь», «Перець FM», «Стиль-
не», Radio ROKS, «Прямий 

FM» і «Тризуб FM» та дивити-
ся телеканали UA та UA: Дон-
бас. 

Чотири із згаданих радіо-
станцій уже почали працю-
вати для слухачів населених 
пунктів поблизу лінії розмеж-
ування — Авдіївки, Мар’їнки, 
Новотроїцького, і для тих, хто 
опинився на окупованій про-

російськими незаконними 
збройними формуваннями те-
риторії, — в Донецьку. Радіо-
станція «Прямий FM» вести-
ме тимчасову трансляцію на 
інших частотах у Донецькій і 
Луганській областях: у містах 
Волноваха, Краматорськ, По-
кровськ, Лисичанськ, селищі 
Широке та селі Бахмутівка.
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