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Разом проти енергетичної агресії 
КООПЕРАЦІЯ. Ініціати-

ви українського уряду пере-
дусім в енергосфері щодо лі-
бералізації ринку газу, вдо-
сконалення процедур ліцен-
зування видобутку посила-
ють чіткий і важливий ме-
седж уряду США та амери-
канським інвесторам: Укра-
їна серйозно налаштова-
на на реформи та створення 
енергоресурсного балансу. 
Про це йшлося під час зу-
стрічі Прем’єр-міністра Во-
лодимира Гройсмана з міні-
стром енергетики США Рі-
ком Перрі, який перебуває в 

Україні вперше, повідомляє 
департамент інформації та 
комунікацій з громадськіс-
тю Секретаріату Кабінету 
Міністрів. 

Володимир Гройсман на-
голосив, що співпраця між 
Україною та США має гли-
бокий стратегічний харак-
тер, а кооперація безпосе-
редньо в енергетичній га-
лузі допомогла протистояти 
енергетичній агресії, з якою 
Україна зіткнулася в 2014 
році після окупації Криму 
та частини Донбасу. «Ни-
ні бачимо широкий спектр 

можливостей для коопера-
ції. Йдеться про видобуток 
газу, ядерну енергетику то-
що», — зазначив Прем’єр. 

Рік Перрі висловив по-
зицію адміністрації пре-
зидента Трампа щодо за-
гроз проекту «Північний по-
тік-2». За його словами, гро-
мадяни Європи та України 
не можуть бути заручника-
ми таких проектів. Володи-
мир Гройсман запропонував 
об’єднати зусилля у про-
тидії цьому проекту, а та-
кож запросив американську 
сторону до активної участі 

в обговоренні можливостей 
спільного управління укра-
їнською ГТС, приватизації 
енергооб’єктів, модернізації 
вугільної галузі.

Рік Перрі запропонував 
обговорити кооперацію в га-
зовидобутку. США пере-
бувають серед лідерів з ви-
добутку нафти й газу. Тож 
українські надра й амери-
канські технології можуть 
дати значний економічний 
поштовх для обох країн. А 
це не лише енергозабезпе-
чення, а й нові робочі місця, 
запровадження інновацій.

Прем’єр-міністр про нагальну потребу ухвалити 
держбюджет у встановлений законодавством термін 

ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ОБОРОНИ  
З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ АНАТОЛІЙ ПЕТРЕНКО:
«Сила духу 
нескорених доводить 
нашу здатність 
протистояти 
зовнішній агресії»
Започатковані британським принцом Гаррі «Ігри нескоре-

них», які цьогоріч проходили в австралійському місті Сід-
неї, залишили в нашій глобальній емоційній сфері тривалий 
стійкий післясмак перемоги. Про спортивні звитяги україн-
ських учасників цих змагань писали багато: натхненно, до-
кладно, співчутливо-зворушливо та надзвичайно прихиль-
но. Очевидно, час поговорити не лише  про паралімпізм як про 
явище гуманізації планетарного масштабу, а й про інший ас-
пект Invictus Games. Як про феномен ціннісний та цивіліза-
ційний, знаковий, адже у цьому форумі не взяла участі жод-
на команда з країни, яка схвалює теперішню експансію «рус-
кава міра». Це додатковий сигнал Україні, що ми не чужі краї-
нам НАТО та їхнім партнерам, які готові підставити плече під-
тримки. Цей аспект аналізуємо із заступником  міністра оборо-
ни з питань європейської інтеграції Анатолієм ПЕТРЕНКОМ, 
який разом із главою оборонного відомства Степаном Полтора-
ком підтримував наших нескорених в Австралії.

УК  «Ігри нескорених» —  не річ у собі, якщо взяти спортивну 
складову, а щось значно більше? 
— На мою думку як учасника вже других «Ігор нескоре-
них», в яких брала участь наша національна збірна, укра-
їнцям вдається успішно виступати на цьому особливому 
міжнародному турнірі, де змагаються люди, які зазнали 
ушкоджень внаслідок військової служби. Це свід-
чить про силу духу, волі й тіла військовослужбов-
ців, які справді незламні. 
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

101,7%
становив, за даними Держстату,  

індекс споживчих цін (індекс інфляції)  
у жовтні 2018 року щодо вересня 

«2019-й—
рік можливостей. Ми 

матимемо перші успіхи 
реформування медицини,  

освіти, будуватимемо 
більше доріг, зможемо 

підвищити соціальні   
стандарти».

Без права на вибір

КРЕМЛІВСЬКІ ВИРОБИ. На окупованій частині Донеччини  
за сценарієм російських політтехнологів відбулися так звані 
вибори глави «республіки»
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Благодійний фонд «ТОВАРИСТВО РОЗВИТКУ» м. Одеса оголошує про проведення 

тендера з 08.11.2018 р. по 28.11.2018 р.

Предмет тендера: закупівля мікроавтобуса. Докладна специфікація надсилається за 

запитом.

Довідки за телефоном (050) 390-12-25 та за електронною адресою 

jurij.rjabokon@gfe-odessa.org

Богодухівська державна нотаріальна контора Харківської області повідомляє, що 
після смерті Григорова Федора Матвійовича, який проживав у селі Мусійки Богоду-
хівського району Харківської області по вулиці Петровського, будинок 13, та помер 18 
лютого 2011 року, відкрилася спадщина. Просимо його сина, Григорова Олександра 
Федоровича, протягом 30 календарних днів від публікації цього оголошення прибу-
ти до нотаріальної контори. Після спливу 30 календарних днів свідоцтво про право на 
спадщину буде видане спадкоємцям, які прийняли спадщину.

Спадкоємцям по закону та по запові-

ту по відкритій спадковій справі після по-

мерлої 24.03.2015 р. Рибальченко Тама-

ри Гаврилівни звертатися до 12-ї ХДНК 

за адресою: 61082, м. Харків, вул. Васи-

ля Мельникова, 2.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 
18.03.2018 року по кримінальному провадженню за обвинуваченням Руд-
ницького Д. В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 258-3 КК України, призначене судове засідання, розгляд справи здійсню-
ється у спеціальному судовому провадженні.

До суду як обвинувачений викликається Рудницький Денис Васильович. 
Судове засідання відбудеться 22.11.2018 року о 09-30 год., 06.12.2018 року о 
09-30 год. в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64. 

Суддя Богомолова Л. В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Охре-
менка Артема Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Охременко Артем Олек-
сійович. Судове засідання відбудеться 21.11.2018 року о 09-30 год. 
в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,  
вул. Консульська, 64. 

Суддя Богомолова Л. В.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Якуба Васи-
ля Миколайовича, 17.07.1960 року народження, в судове засідання у 
кримінальному провадженні № 1-кп/331/242/2018 за обвинуваченням 
Якуба В. М. у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, яке відбудеться 28.11.2018 
року о 14 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: місто Запо-
ріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 3. 

Суддя Пивоварова Ю. О.

TOB «КУА «ОТП Капітал», що має місцезнаходження: вул. 
Фізкультури, 28 (Літера «Д»), м. Київ, Україна, код ЄДРПОУ 
35290039, що діє від власного імені, в інтересах учасників 
та за рахунок активів ЗНВПІФ «ОТП Солюшн» (Фонд) TOB 
«КУА «ОТП Капітал» (код ЄДРІСІ 2331415), повідомляє про 
продаж Об’єкта нерухомості — нежилі приміщення з №1 по  
№ 34 (групи приміщень №11) в літ. А загальною площею 
896,1 кв.м., розташований за адресою: м.Київ, пр-т Героїв 
Сталінграда, 27, належить Фонду на праві власності за ці-
ною: 741 000 доларів.

Прохання всіх співвласників даного Об’єкта нерухомості з 
пропозиціями про намір скористатися переважним правом 
його викупу звернутися протягом 30 днів з дати випуску да-
ної газети за місцезнаходженням TOB «КУА «ОТП Капітал».

Повістка про виклик потерпілого Серебреника П. В. до суду
Потерпілий Серебреник Павло Владиславович, 15.07.1967 року наро-

дження, уродженець міста Одеси, зареєстрований та має проживати за 
адресою: м.Одеса, вул. Художника Федорова, буд. 15, відповідно до вимог 
ст.ст. 325, 323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбу-
деться о 16:00 годині 27 листопада 2018 року в приміщенні Суворовсько-
го районного суду міста Одеси за адресою: м. Одеса, вул.Чорноморського 
козацтва, 68, зала судових засідань №12, 2 поверх, з розгляду обвинуваль-
ного акта за обвинуваченням Дорохіна Сергія Євгеновича у скоєнні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 368 КК України; Смолен-
ського Євгенія Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 
КК України (справа №523/15766/13-к).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження потерпілий вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя В. В. Шурупов

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по  кримінальному прова-
дженню 1-кп/185/554/18, справа №185/2831/17 за обвинуваченням Кирпуна Альберта Бори-
совича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню призначено 
21.11.2018 року о 09.30 год. за адресою: вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, Дніпропетров-
ська область. Обинувачений Кирпун Альберт Борисович викликається для участі в підготов-
чому судовому засіданні, призначеному на 21.11.2018 року о 09.30 год. у приміщенні Орджо-
нікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області (пр-т Перемоги 6, м. Маріу-
поль, Донецька область), яке буде проводитися в режимі відеоконференції головуючим суд-
дею Мицаком М. С. у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду, який знаходиться за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська,135.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про да-
ту, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Блейз Ірину Геннадіївну, 21 лютого 1978 р.н., як об-
винувачену в підготовче судове засідання по кримі-
нальному провадженню № 42016000000002390, вне-
сеному до ЄРДР 14.09.2016 року відносно Блейз Іри-
ни Геннадіївни у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України, яке 
призначено на 14 год. 00 хв. 23 листопада 2018 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено 
підготовче судове засідання на підставі обвинуваль-
ного акта у кримінальному провадженні, за яким ви-
сунуте обвинувачення Блейз Ірині Геннадіївні у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України, у відкритому судовому засі-
данні на 14 годину 00 хвилин 23 листопада 2018 ро-
ку, про що повідомити зацікавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 
годині 30 хвилин 21 листопада 2018 року в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31-А, каб. № 601, обвинувачену Петрову Юлію Вікто-
рівну, 16 листопада 1975 року народження, в рамках 
кримінального провадження № 42016000000002779, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 07 жовтня 2016 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Люкай-
тіса Д. В. за ч. 1 ст. 110 КК України, згідно Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань за 
№22015101110000037 від 26.02.2015 року, розгляд 
якого здійснюється в порядку спеціального судово-
го провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 23.11.18 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №501, в яке викликаєть-
ся обвинувачений Люкайтіс Дмитро Володимирович, 
який проживає за адресою: Російська Федерація,  
м. Москва, вул. Баришиха, буд. 25, корп. 1, кв. 323.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Авдєєва Максима Петровича, що обвинува-
чується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 22 листопада 2018 року об 11:30 годині в приміщен-
ні Оболонського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Харченко Ірину Олександрівну, що обви-
нувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 21 листопада 2018 року об 11:30 годині 
в приміщенні Оболонського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 ка-
бінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера 

 Охтирський міськрайонний суд Сумської області 
викликає Колесника Романа Юрійовича, зареєстро-
ване місце проживання: вул. Гоголя, 106, м. Охтир-
ка, Сумська область, місцезнаходження якого неві-
доме, в судове засідання, яке відбудеться 19 листо-
пада 2018 року об 11 годині 30 хвилин в приміщен-
ні суду за адресою: вул. Ярославського, 2, м. Охтирка 
Сумської області, як відповідача по цивільній справі 
№ 583/2193/18, провадження № 2/583/735/18 за по-
зовом Колесника Юрія Георгійовича до Колесника 
Романа Юрійовича, третя особа: Центр надання адмі-
ністративних послуг Охтирської міської ради про ви-
знання особи такою, що втратила право на користу-
вання житлом. У разі неявки Колесника Романа Юрі-
йовича справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Ковальова О. О.

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

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Обухова Максима 
Аркадійовича як обвинуваченого у судове засідання по 
кримінальній справі № 426/1534/17-к за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Обухова 
Максима Аркадійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 20 
листопада 2018 року о 10-40 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

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

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

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бондаренко Олену 
Миколаївну як обвинувачену у судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/11562/17-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Бондаренко 
Олени Миколаївни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 20 лис-
топада 2018 року о 10-00 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Осіпенко Л. М. 

Старобільський районний суд Луганської області викликає Бубнова Олек-
сія Петровича, який мешкає за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Ми-
ру, 20, кв. 3, як обвинуваченого у підготовче засідання по кримінальному про-
вадженню ЄУН № 431/1948/18, провадження № 1-кп/431/181/18 за обвинувачен-
ням за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 20 листопада 2018 року о 09 го-
дині 15 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ,  
вул. Миру, 38-«а».

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Старобільського район-
ного суду Луганської області за адресою: м. Старобільськ Луганської області, вул. 
Миру, 38-А (головуючий суддя Олійник С. В., судді: Воронкін О. А., Логвіненко Т. Г.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікування повістки 
про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні підготовчого судового засі-
дання викликає як обвинуваченого Согутовського Артема Борисовича, 17.06.1986 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область м. Свердловськ, вул. Жилова, буд. 6, 
кв. 6 за матеріалами кримінального провадження № 408/2659/18; № 1-кп/425/395/18, на під-
ставі обвинувального акта відносно Согутовського Артема Борисовича, який обвинувачується 
у скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 258-3 ч. 1, 109 ч. 1, 110 ч. 2 КК України.

Обвинуваченому Согутовському Артему Борисовичу необхідно прибути до підготовчого су-
дового засідання, яке відбудеться 21 листопада 2018 року о 09 годині 15 хвилин в приміщен-
ні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про да-
ту, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя Кобзар Ю. Ю.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Пілавова 
Арістотеля Юрійовича як обвинуваченого у судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/7657/17 за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Пілавова Арістотеля Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 21 листопада 2018 року о 14-10 годині. У разі неявки обвинуваченого до 
суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

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

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачена Басова Єсенія Сергіївна, 16.11.1975 року народження, яка за-
реєстрована за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. Пирогова, 5, 
відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається у підготовче су-
дове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке призначе-
но на 16 годину 00 хвилин 27 листопада 2018 року в приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська область смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30, для участі у підготовчому судовому засіданні як об-
винувачена. 

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

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Повістка про виклик в суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Тіщенко 
Олену Сергіївну як обвинувачену у судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/11855/17-к за обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Тіщенко Олени Сергіївни за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27,  
ч. 1 ст. 437 КК України на 21 листопада 2018 року о 10-10 годині.

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

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

Повістка про виклик в суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Сидоро-
ва Дмитра Сергійовича як обвинуваченого у судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/18451/18 за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Сидорова Дмитра Сергійовича за ч.1 ст.109, ч. 2 ст. 110, ч.1 
ст. 258-3 КК України на 20 листопада 2018 року о 09-30 годині.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Дроменку Василю Павловичу, 30.08.1971 р.н., зареєстрованому за адресою: вул. К. Маркса, буд. 229, м. Лисичанськ, мешкав за 
адресою: вул. Генерала Потапенка, буд. 49, кв. 5, м. Лисичанськ, підозрюваному Павлову Олександру Івановичу, 18.01.1976 р.н., зареєстрованому за 
адресою: вул. Апрельська, буд. 2, м. Лисичанськ, мешкав за адресою: вул. Генерала Потапенка, буд. 49, кв. 54, м. Лисичанськ, підозрюваній Тумило-
вич Алесі Вячеславівні, 10.05.1982 р.н., зареєстрована та мешкала за адресою: вул. Генерала Потапенка, буд. 49, кв. 5, м. Лисичанськ, підозрюваній 
Павловій Марині Олександрівні, 11.08.1979 р.н., зареєстрована та мешкала за адресою: вул. Генерала Потапенка, буд. 49, кв. 54, м. Лисичанськ, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України необхідно з’явитися 16.11.2018 р. о 10.00 год., 19.11.2018 р. о 10.00 год. та 20.11.2018 р. о 10.00 
год. до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. 
Півоварова, 26, до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Луганській області Бурлаченка А.В., для вручення повідомлення про підозру в скоєнні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 28 – ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 209 КК України по кримінальному провадженню 
№ 12018130000000054, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій по цьому кримінальному провадженню.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні підготовчого судового провадження ви-
кликає як обвинуваченого Кормушкіна Ігоря Валерійовича, 11.12.1979 року народження, зареєстровано-
го за адресою: м. Луганськ, квартал Южний, буд. 6-а, кв. 102, за матеріалами кримінального провадження  
№ 433/1172/18, 1-кп/425/346/18, на підставі обвинувального акта відносно Кормушкіна Ігоря Валерійовича 
за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Кормушкіну І. В. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеть-
ся 20 листопада 2018 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луган-
ська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя Ю. Ю. Кобзар
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До каскаду прем’єр — 
музей театру і оновлення приміщень

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

БРАВО! Справжнім пре м’єр -
ним феєрверком розпочався 
86-й сезон Сумського обласно-
го академічного театру драми 
та музичної комедії ім. М. Щеп-
кіна для численних шануваль-
ників сценічного мистецтва. 
Прихильники слобожансько-
го театрального колективу гід-
но оцінили чотири нові роботи 
щепкінців — дві вистави і дві 
концертні програми.

Як розповів директор теа-
тру заслужений діяч мистецтв 
Микола Юдін, по завершен-
ні попереднього сезону твор-
ча трупа ретельно готувала-
ся до нової зустрічі з гляда-
чами, наполегливо працю-
ючи впродовж останніх міся-
ців. Відкриттям стала вистава 
«Скляний звіринець» за тво-
ром американського драма-
турга Теннессі Вільямса, ре-
жисер якої Артемій Аніщен-
ко (до речі, це його прем’єрна 
робота як головного режи-
сера в сумському колекти-
ві) запропонував оригінальне 
і несподіване прочитання цієї 
класичної п’єси. 

А його молодий колега ре-
жисер-постановник Роман 
Козак підготував масштаб-
ну виставу «Сірано де Берже-
рак» Едмона Ростана, в якій 
понад 40 дійових осіб і вико-
навців. Істотну допомогу в по-
становці батальних сцен у цій 
виставі щепкінцям надав го-

ловний режисер Харківського 
національного академічного 
театру оперу і балету Армен 
Калоян. В обох спектаклях 
зайняті відомі й молоді акто-
ри Наталія Дехта, Юрій Кулик, 
Юрій Оноприйко, Марія Корін-
на, Євгенія Аніщенко, Владис-
лав Писарев та інші.

А для шанувальників ор-
кестрової та класичної музи-
ки презентовано концертні 
програми «Ти диво світу, му-
зико чарівна!» та «У чарів-
нім світі звуків». Диригенти-
постановники заслужені пра-
цівники культури Віталій Та-
мілін та Анатолій Кірноз яви-
ли гроно яскравих музичних 
творів — світових хітів у вико-
нанні лауреата Гран-прі Все-
українського конкурсу орке-
стру театру, артистів-вокаліс-
тів, серед яких заслужені ар-
тисти України Леонід Матві-
єнко, Марія Грищенко, лауре-
ати міжнародних та всеукра-
їнських конкурсів Тетяна Лас-
товецька, Сергій Завгородній, 
Максим Шолох.

Крім суто сценічних робіт, 
новий сезон позначений від-
криттям музею театру, обла-
штуванням та здачею в екс-
плуатацію підйомника для 
осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, продовжен-
ням ремонтних робіт у примі-
щеннях на третьому та чет-
вертому поверхах. Тобто вод-
ночас із творчим триває і ма-
теріально-технічне оновлення 
всього театру. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ОГОЛОШЕННЯ

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День

Київська -1    -6 -2    +3
Житомирська -1    -6 0    +5
Чернігівська -1    -6 -2    +3
Сумська -4    -9 -2    +3
Закарпатська 0    +5 +9  +14
Рівненська 0    +5 +4    +9
Львівська 0    +5 +4    +9
Івано-Франківська 0    +5 +4    +9
Волинська 0    +5 +4    +9
Хмельницька +2    -3 +2    +7
Чернівецька 0    +5 +4    +9
Тернопільська 0    +5 +4    +9
Вінницька -1    -6 -2    +3

Oбласть Нiч День

Черкаська -1    -6 -2    +3
Кіровоградська -1    -6 -2    +3
Полтавська -1    -6 -2    +3
Дніпропетровська -2    -7 0    +5
Одеська -1    -6 +1    +6
Миколаївська -1    -6 +1    +6
Херсонська -1    -6 -1    +4
Запорізька -1    -6 -1    +4
Харківська -5  -10 -1    +4
Донецька -2    -7 -1    +4
Луганська -5  -10 -1    +4
Крим -2   +3 +4    +9
Київ -2    -4 0    +2

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

-2..3
-1..-6

-1..4
-5..-10

-2..3
-1..-6

1..6
-1..-6

4..9
0..5

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Мельника Олексія Миколайовича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі 426/18444/18 за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні стосовно Мельника Олексія Миколайови-
ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 22 листопада 2018 року о 14.20 годині.

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

Відповідно до рішення Загальних зборів учасників Товариства 
з обмеженою відповідальністю «МТМ-К» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 33911492) від 26 жовтня 2018 року №18-01 Ру-
дого Анатолія Олексійовича призначено директором ТОВ «МТМ-К» 
з 26 жовтня 2018 року, а Кобрильова Юрія Опанасовича звільнено.

Звертаюсь до Кобрильова Ю.О. з проханням зв’язатись зі мною, 
Рудим Анатолієм Олексійовичем по телефону: 066-226-11-60 та пе-
редати всю документацію та печатку  ТОВ «МТМ-К». 

Директор А.О. Рудой

Згідно з Розпорядженням Подільської районної в місті Києві дер-

жавної адміністрації № 875 від 01.11.2018 р. ліквідується Центр со-

ціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональни-

ми обмеженнями Подільського району міста Києва. Строк заявлен-

ня вимог кредиторами до 01.01.2019 р. за адресою: 04123, м. Ки-

їв, пр. Правди, 4.

Адміністративною колегією Київського обласного тервідділення 
АМКУ прийнято Рішення від 09.10.2018 № 60/23-р/к «Про порушен-
ня законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «Смарт 
Газ та накладання штрафу» (ідентифікаційний код 39844542), яке 
передбачено п. 13 ст. 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції».

З детальним текстом розпорядження можна ознайомитись на 
офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням – 

http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.
Повістка про виклик у суд обвинуваченого 

при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-

сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Мельника Олексія Миколайовича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/12307/18 за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Мельника Олексія Миколайови-
ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 22 листопада 2018 року о 14.25 годині.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О.М., 
судді Половинка В.О., Скрипник С.М.
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Таємницю «Коду Косенка» 
розгадуватиме вся Україна

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

МУЗИЧНЕ ПОСЛАННЯ. 
Наприкінці першої декади 
листопада з Харкова почина-
ється всеукраїнський тур, що 
популяризує українську кла-
сичну музику. Проект розпо-
чне молодіжний академічний 
симфонічний оркестр «Сло-
божанський» — єдиний про-
фесійний повний симфоніч-
ний молодіжний оркестр в 
Україні — виконанням 11 етю-
дів у формі старовинних тан-

ців українського Моцарта Вік-
тора Косенка в реконстру-
йованій оркестровці Леоніда 
Бильчінського. Керуватиме 
оркестром диригент з Києва 
Сергій Лихоманенко.

«Із програмою «Код Ко-
сенка», спрямованою на по-
пуляризацію української кла-
сичної музики, плануємо ви-
ступити у всіх великих містах 
країни. До нас уже виявили 
інтерес в Італії, Естонії, Азер-
байджані, — розповідає один 
з організаторів проекту дири-
гент Сергій Лихоманенко. — 

Адже Віктор Косенко — один 
з найцікавіших композиторів 
XX століття, який створив му-
зичні шедеври світового рів-
ня. Розпочинаємо в Харкові, 
бо саме тут 90 років тому від-
булося перше виконання «Ге-
роїчної увертюри» — дебют-
ного симфонічного твору ком-
позитора».

На думку Сергія Лихома-
ненка, 11 етюдів цікаві тим, 
що в них у музичній формі 
зашифроване своєрідне му-
зичне послання композито-
ра. Звідси і назва концерту — 

«Код Косенка». Цикл побудо-
вано за сюїтним принципом. 
В основі твору — традиційна 
сюїта епохи бароко, що скла-
дається зі старовинних тан-
ців: алеманда, куранта, сара-
банда і жига. Але автор зна-
чно розширює цикл, вводить 
два гавоти, два менуети, бу-
ре, ригодон, пасакалью. Наві-
що він це робить і чому розта-
шовує ці танці саме в такій, а 
не в іншій послідовності, мож-
на зрозуміти, тільки послухав-
ши цей чудовий твір, розшиф-
рувавши «Код Косенка».

Сцени з вистав «Скляний звіринець»  
та «Сірано де Бержерак»


