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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:          «З 1 березня 
всі категорії громадян,  

всі пенсіонери отримають 
перерахунок пенсій 

залежно від зміни 
коефіцієнтів і базового 

розміру мінімальної 
зарплати, за якою 

розраховують пенсії».

Мотивація просуває 
реформу 

МЕДИЦИНА. Перші підсумки медреформи вже відчуваються: 
змінюється філософія організації роботи, принципи фінансування, 
підвищується мотивація лікарів. У цьому запевнив Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман під час всеукраїнської наради з питань транс-
формації системи охорони здоров’я, яка відбулась у Вінниці.

Перед нарадою він відвідав звичайну сімейну амбулаторію, яка 
стала одним з перших закладів, що уклади угоди з Національною 
службою здоров’я. Лікарі цієї амбулаторії підписали вже майже  
32 000 декларацій з пацієнтами, і це стало ключовим чинником 
збільшення їхніх зарплат — у середньому до 14,5 тисячі гривень. 
Тобто лікарні можуть бути прибутковими закладами й надавати ви-
щу якість медичних послуг, повідомляє департамент інформації та 
комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.  

У проекті наступного держбюджету фінансування галузі збіль-
шено на 15 мільярдів гривень. Гроші спрямують на продовження 
реформи на первинному рівні, перехід до фінансування діагности-
ки за новими принципами, перетворення в системі екстреної меди-
цини та подальшу розбудову мережі кардіоцентрів. 

2 млрд грн
сягнули за 10 місяців року доходи 

місцевих громад від надходжень за 
адміністративні послуги

ЗАВБІЛЬШКИ З ДОЛОНЮ. Україна входить до числа країн  
з найнижчим показником передчасно народжених дітей 

Допомогти тим,  
хто поспішає 
з’явитися на світ

Віце-прем’єр-міністр про щорічне автоматичне 
осучаснення пенсій для всіх громадян
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Про свої секрети здорового 
довголіття та рецепти 
народної медицини розповів 
довгожитель з Чернівців 
Володимир Вудвуд

Об’єднані сили  
на сучасному етапі 
продовжуватимуть тактику 
стримування російських 
окупантів на Донбасі 

З ПЕРШИХ ВУСТ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн
на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн
на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

14 вересня 
стартувала 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

«Урядовий кур’єр» залишиться газетою
Останнім часом у зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік на-

ші читачі дедалі частіше запитують: яким буде «Урядовий кур’єр» у 2019-му? 
Це буде газета чи офіційний бюлетень? 
Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбутньому виходи-

тиме як газета, а не як офіційний бюлетень.
Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін до деяких за-

конів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та 
інших нормативно-правових актів». У частині 5 цього закону зазначено: 
«Частину другу 1 статті Закону України «Про реформування державних 
і комунальних друкованих засобів масової інформації» доповнити абза-
цом другим такого змісту: «Дія цього Закону не поширюється на газе-
ти «Голос України» та «Урядовий кур’єр», що відповідно до законодавчих 
актів здійснюють офіційне опублікування законів України та інших нор-
мативно-правових актів». Тож наше видання і надалі виходитиме як дру-
кований ЗМІ Кабінету Міністрів України.
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документи

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням віднос-
но Комісаренка Сергія Володимировича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Комісаренко Сергій Володимиро-
вич викликається на 26 листопада 2018 року о 09.30 
годині до Орджонікідзевського районного суду міс-
та Маріуполя Донецької області для участі в розгля-
ді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Судове засідання по спеціальному судовому про-
вадженню у кримінальному провадженні відносно 
Іваненка Андрія Олеговича, який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України 
відбудеться о 09.30 год. 10 грудня 2018 року в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду Запорізь-
кої області за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 10 грудня 2018 ро-
ку о 09 годині 30 хвилин викликається Іваненко Ан-
дрій Олегович.

Суддя Троценко Т. А.

Деснянський районний суд міста Києва викликає обвинуваче-
ного Іоффе Григорія Адольфовича, 03.04.1953 р.н. (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севас-
топольська, 23, кв. 5), у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 5 грудня 2018 року об 11 год. 
00 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зала судового засідання 
3, під головуванням судді Лобанова В. А.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Василівський районний суд Запорізь-

кої області повідомляє, що криміналь-

не провадження № 1-кп/311/23/2018 віднос-

но Чабана Артема Олександровича, обвину-

ваченого у вчиненні злочину, передбаченого  

ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке здійснювалось в поряд-

ку спеціального судового провадження, розглянуте з 

постановленням обвинувального вироку. 

Головуючий суддя Носик М. А.

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

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

13 вересня 2017 року Чугуївським міським судом Харківської області 
ухвалено заочне рішення по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Піковця Дмитра Дмитровича про стягнення заборгованості, яким 
позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за пись-
мовою заявою відповідача поданою протягом десяти днів з дня отриман-
ня його копії.

Суддя С. А. Оболєнська

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України Рибіна Юрія Володимировича, 08.12.1983 року народжен-
ня, який зареєстрований за адресою: смт Білогорівка, вул. Миру, 2, кв. 8 Попаснянського району Луганської облас-
ті у судові засідання, які відбудуться 4 січня 2019 року о 09 год. 45 хв. та 30 січня 2019 року о 09 год. 45 хв. у за-
лі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очі-
кувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченого Рибіна Ю.В. у судові засідання, оголошення вважається належним повідомлен-

ням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Т. Багрій

Львівське відділення 

Антимонопольного комітету 

України оприлюднює інформації про 

прийняте рішення: 24.05.2018 

№ 63/7-р/к – ТОВ «БМУ № 77 

«Житлопостач» (38627449) 

розстрочено сплату штрафу.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду 

Донецької області перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/243/496/2018; справа № 243/3340/18 за обвину-
ваченням Карла Андрія Георгійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті викликає обвинуваченого Карла Андрія Георгійовича, 
19.04.1977 року народження, останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Павлова, буд. 26, кв. 8 у судове засідання з розгляду 
кримінального провадження за його обвинуваченням у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд якого здійснюється 
в порядку спеціального судового провадження, яке від-
будеться 27 листопада 2018 року об 11 год. 30 хв. у при-
міщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше су-
довий розгляд кримінального провадження здійснюва-
тиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження, обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом

Суддя О. В. Ільяшевич

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду 

Донецької області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 1-кп/243/828/2018; справа № 243/9868/18 за обви-
нуваченням Нікуліна Олександра Олександровича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті викликає обвинуваченого Нікуліна Олександра Олек-
сандровича, 14.07.1991 року народження, останнє відо-
ме зареєстроване місце проживання: Донецька область, 
Бахмутський район, м. Вугледарськ, пров. Партизан-
ський, буд. 36 у судове засідання з розгляду криміналь-
ного провадження за його обвинуваченням у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 3 грудня 2018 року 
о 09 год. 00 хв. у приміщенні Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше су-
довий розгляд кримінального провадження здійснюва-
тиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження, обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Кувшинова Євгена Юрі-
йовича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ст. 258-3 ч. 1 КК України, який викли-
кається для участі в розгляді кримінального прова-
дження, яке відбудеться 30.11.2018 року о 09 год. 
30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,  
пр-т Металургів, 31 (каб. 19).

Суддя О. Г. Васильченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/1051/18 за обвинуваченням Істомі-
ної А.Є. за ч. 2 ст. 110 КК України, за відсутності об-
винуваченої (in absentia) у порядку спеціального су-
дового провадження. Обвинувачена Істоміна Анаста-
сія Євгеніївна, 30.09.1981 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: Донецька область, м. Костянтинів-
ка, вул. Шевченка, 57, викликається до суду на 15.30 
год. 29 листопада 2018 року (корп. № 2, каб. №18), 
для участі в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглядає кримінальне провадження № 242/3765/17 
(1-кп/227/506/2018) за обвинуваченням Кікавця Петра Воло-
димировича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Кікавець Петро Володимирович, 22 черв-
ня 1963 року народження, останнє місце реєстрації яко-
го: м-н Сонячний, буд. 31, кв. 37, м. Добропілля Донецької 
обл., викликається на 10.30 годину 30 листопада 2018 року 
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для 
участі в підготовчому судовому засіданні. Головуючий суддя  
Хандурін В. В., судді Здоровиця О. В., Хоменко Д. Є.

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає обвинувальний акт відносно обвинуваче-
ного Антіпова Євгена Вадимовича у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за № 4201605000000939 від 15.09.2016, місце про-
живання обвинуваченого: м. Донецьк Донецької об-
ласті, викликається на 26 листопада 2018 року о 
09.00 годині до суду, каб. №23/3, для участі в роз-
гляді кримінального провадження (№ 234/1454/18, 
1-кп/234/748/18).

Головуючий суддя Ю. О. Сухоручко

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»

Номер лота: F91GL36980
Короткий опис активів (майна) в лотах: Нежиле приміщення за адресою: м. Дніпро,  

вул. Старокозацька, 40-б
 та основні засоби в кількості 31 одиниця

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

04.12.2018

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/40470-asset-sell-id-184613

У провадженні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження  
№ 233/4604/17 за обвинуваченням Пас-
тухова Андрія Олексійовича, 5 листопада 
1982 року народження у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбачено-
го ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухо-
ва Андрія Олексійовича в судове засідан-
ня на 23 листопада 2018 року о 10 годині 
00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні 
Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносо-
ва, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Артемівський міськрайонний суд Доне-
цької області повідомляє, що за адресою: 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 
каб. 204, 26 грудня 2018 року о 13.00 го-
дині відбудеться підготовче судове засі-
дання в кримінальному провадженні за 
обвинуваченням Мартиненка Юрія Ми-
хайловича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України. У підготовче судове засі-
дання викликається обвинувачений Мар-
тиненко Юрій Михайлович (зареєстро-
ваний за адресою: Донецька обл., м. Сі-
верськ, вул. Леніна, 39). У разі неможли-
вості з’явитись до суду просимо повідо-
мити про причини неможливості прибут-
тя в судове засідання.

Суддя Н. М. Медінцева

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85110, м. Костянтинівка Доне-
цької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає 
кримінальне провадження №233/3587/17 за об-
винуваченням Сойнікової Т. Д. за ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Сойнікова 
Тамара Дмитрівна, 15.01.1954 р.н., зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, м. Костян-
тинівка, вул. Житомирська, буд. 15, кв. 6, ви-
кликається до суду на 11 годину 00 хвилин 22 
листопада 2018 року (корп. № 1, каб. №12), для 
участі в судовому засіданні. Ухилення від явки 
на виклик суду обвинуваченою та оголошення 
її в міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судово-
го провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 року народження, викликається о 
10.30 годині 3 грудня 2018 року до Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адре-
сою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а для проведення спеціального судо-
вого засідання в провадженні №1-кп/628/156/17, справа № 628/43/18. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої 
передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко О. А.

ТОВ «ФАВ-УКРАЇНА» (код 33347313), що є учасником ТОВ «Укрбізнес ЛТД»  
(код 38346204) з часткою в статутному капіталі 89,756% та ТОВ «Легалплейс»  
(код 38346230) з часткою в статутному капіталі 91,065% повідомляє наступне:

Увага! Цим застерігаємо всіх від вчинення будь-яких дій та встановлення взаємовід-
носин з ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (код 38346204) та ТОВ «Легалплейс» (код 38346230) в 
особі в.о. керівника НОВОЧЕНКА АНДРІЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА. Всі укладені договори та 
інші вчинені дії будуть оскаржені в суді.

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21) 23.11.2018 р. о 14.00 год. розгля-
дає кримінальну справу за обвинуваченням 
Беспроскурного Дениса Леонідовича за ст.ст. 
258-3 ч. 1, 187 ч. 4 КК України. Явка обвинува-
ченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Беляєв Григорій Володимирович, 20.06.1975 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Азовська, буд. 13, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 22.11.2018 та 
23.11.2018, у період часу з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. до каб. № 306 слідчого 
відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях, який розташований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, до слідчого Легкого Павла 
Геннадійовича для відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального про-
вадження, вручення вам письмового повідомлення про підозру, обвинувального 
акта та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні №22018050000000149 
від 12.07.2018, за ч. 1 ст. 258-3 КК України, у порядку ст. 290 КПК України при здій-
сненні спеціального досудового розслідування. У разі неприбуття на виклик або 
ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)  

наступних активів, що обліковуються на балансі АКБ «НОВИЙ».
F03GL37351 Основні засоби у кількості 43 одиниці
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/ 

електронного аукціону: www.prozorro.sale. Умови продажу:
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/osnovni_zasoby/akb_-novyy/190718/index.

php?lang=ru
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціо-

ну 05.12.2018 р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону: точний час початку проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті:  
www.prozorro.sale.

Київський апеляційний суд повідомляє, що розгляд клопотання за-
ступника начальника відділу нагляду за додержанням законів у кримі-
нальному провадженні управління нагляду в кримінальному проваджен-
ні прокуратури Автономної Республіки Крим Копійки К. В. про визна-
чення суду, який здійснюватиме розгляд обвинувального акта стосовно 
Клімчука Олега Олексійовича, 24.07.1973 року народження за ознака-
ми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 260 
КК України в кримінальному провадженні №12018010000000038, в яко-
му проводилося спеціальне досудове розслідування, на підставі ухвал 
слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.09.2018 
року, призначено на 11 год. 20 хв. 19 листопада 2018 року.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 
2-А.

Суддя Л. I. Кепкал

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 жовтня 2018 р. № 787-р 
Київ

Про передачу частини бюджетних призначень  
та перерозподіл деяких видатків державного  

бюджету, передбачених для реалізації державних  
інвестиційних проектів у 2018 році

1. Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 23 Бюджетного кодексу Украї-
ни та на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестицій-
них проектів від 4 жовтня 2018 р. передати частину бюджетних призначень, пе-
редбачених у 2018 році:

1) Державному управлінню справами у загальному фонді державного бю-
джету за програмою 0301860 «Реставрація та пристосування Маріїнського па-

лацу в м. Києві» у сумі 9 000 тис. гривень, Міністерству освіти і науки за програ-
мою 2201840 «Реставрація головного корпусу Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка» у сумі 9 000 тис. гривень;

2) Міністерству охорони здоров’я у загальному фонді державного бюджету 
за програмою 2301850 «Реконструкція і розширення Національного інституту 
раку» у сумі 24 215,57 тис. гривень, Державному агентству автомобільних до-
ріг за програмою 3111800 «Реалізація державного інвестиційного проекту «По-
кращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській об-
ласті» у сумі 24 215,57 тис. гривень.

2. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-
снити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Дер-
жавному управлінню справами у загальному фонді державного бюджету у 
2018 році, перерозподіл видатків у сумі 20 157 тис. гривень шляхом:

1) зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 0301860 «Реставрація 
та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві» у сумі 20 157 тис. гривень;

2) встановлення та збільшення обсягу видатків розвитку за програмами:
0301060 «Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів 

оздоровлення» у сумі 10 157 тис. гривень для реалізації державного інвестицій-

ного проекту «Відновлення матеріально-технічної бази та об’єктів інфраструк-
тури Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» 
(розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)»;

0301170 «Надання медичних послуг медичними закладами» у сумі  
10 000 тис. гривень для реалізації державного інвестиційного проекту «Удоско-
налення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологіч-
ного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги».

3. Забезпечити:
1) Державному управлінню справами, Міністерству освіти і науки, Держав-

ному агентству автомобільних доріг, Міністерству охорони здоров’я — пого-
дження передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 1 цього розпо-
рядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) Державному управлінню справами — погодження перерозподілу, перед-
баченого пунктом 2 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради Украї-
ни з питань бюджету;

3) Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державно-
го бюджету після погодження зазначених передачі та розподілу.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39а) роз-
глядає кримінальну справу за обвинуваченням Рисованого Ро-
мана Олександровича, 26 червня 1987 року народження, с. Зеле-
не Покровського району Донецької області, українця, громадяни-
на України, не працюючого, одруженого, не судимого, з вищою 
освітою, який має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстро-
ваний та проживає за адресою: Донецька область, м. Гірне, вул. 
Некрасова, буд. 41, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

28 вересня 2017 року ухвалою Добропільського міськрайон-
ного суду Донецької області по даній справі призначено підго-
товче судове засідання на 13 листопада 2017 року о 13.00 год.

13 листопада 2017 року проведення підготовчого судового 
засідання відкладене на 13 грудня 2017 року о 10.00 год.

13 грудня 2017 року проведення підготовчого судового засі-
дання відкладене на 12 січня 2018 року.

12 січня 2018 року проведення підготовчого судового засідан-
ня відкладене на 5 лютого 2018 року о 10.00 год.

5 лютого 2018 року підготовче судове засідання не відбулося, 
було відкладено на 20 березня 2018 р. о 10.00 год.

20 березня 2018 року підготовче судове засідання не відбуло-
ся, було відкладено на 19 квітня 2018 р. о 10.00 год.

19 квітня 2018 року підготовче судове засідання не відбулося, 
було відкладено на 22 червня 2018 р. о 10.00 год.

22 червня 2018 року підготовче судове засідання не відбуло-
ся, було відкладено на 16 серпня 2018 року о 13.00 год.

16 серпня 2018 року проведення підготовчого судового засі-
дання відкладене на 18 жовтня 2018 року об 11.00 год.

Проведення підготовчого судового засідання, призначеного 
на 18 жовтня 2018 року відкладене на 29.11.2018 року об 11.00 
год.

Обвинувачений Рисований Роман Олександрович, 26 червня 
1987 року народження, викликається на 29.11.2018 року об 11.00 
год. у підготовче судове засідання до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 15, за адресою: Донецька область,  
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А, як обвинувачений, для учас-
ті в розгляді кримінальної справи за обвинуваченням Рисовано-
го Романа Олександровича, 26 червня 1987 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Левченко A. M.,  
судді Хоменко Д. Є., Хандурін В. В.

Судова повістка
Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що судове 

засідання по розгляду справи за обвинуваченням Рогачова Дмитра 
Миколайовича, 09.06.1976 р.н., у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, внесеного в ЄРДР за 
№ 42017010000000194 від 17.11.2017 року, призначено на 3 грудня 
2018 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
вул. Полковника Шутова, 1, каб. 15.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  
зі статтею 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 

судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-

хійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого 

часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я 

у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-
часово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких 
осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення 

особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити  

про неможливість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду 

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свід-
ка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 
КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — 
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та їхніх пред-
ставників —статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, пере-
кладача і експерта — статтею 327 КПК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Мозолевська О. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля Донецької області,  
вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне 
провадження за обвинуваченням Киріяка Івана Ми-
колайовича, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

17 жовтня 2018 року ухвалою Добропільсько-
го міськрайонного суду Донецької області по даній 
справі призначено підготовче судове засідання на 29 
листопада 2018 року о 10.00 год.

Обвинувачений Киріяк Іван Миколайович, остан-
нє місце реєстрації якого: Донецька область, м. Ма-
кіївка, м-н Зелений, буд. 57, кв. 40, викликається на 
29 листопада 2018 року о 10.00 год. у підготовче су-
дове засідання до Добропільського міськрайонного 
суду, кабінет № 15, за адресою: Донецька область,  
м. Добропілля, вул. Банкова, 39А, для участі в роз-
гляді кримінального провадження. Головуючий суд-
дя Левченко A. M., судді Здоровиця О. В., Хандурін В. В.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться кримінальне провадження 
№ 296/7349/17 за обвинуваченням Панька Романа Григоро-
вича, 07.04.1974 року народження, Байрачного Андрія Ми-
колайовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області від 5 вересня 2018 року розгляд 
кримінального провадження за обвинуваченням Панька Ро-
мана Григоровича, Байрачного Андрія Миколайовича здій-
снюється в порядку спеціального судового провадження (in 
absentia) за відсутності обвинувачених.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григорови-
ча, Байрачного Андрія Миколайовича в підготовче судове за-
сідання на 28 листопада 2018 року о 15 годині 00 хвилин, яке 
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне прова-
дження № 233/5869/17 за обвинуваченням Семенової 
Тетяни Вікторівни, 22.10.1983 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області від 10 квітня 2018 року роз-
гляд кримінального провадження за обвинуваченням Се-
менової Тетяни Вікторівни здійснюється в порядку спеці-
ального судового провадження (in absentia) за відсутнос-
ті обвинуваченої.

Суд викликає обвинувачену Семенову Тетяну Вікторів-
ну в судове засідання на 26 листопада 2018 року о 10 
годині 30 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримі-
нальне провадження 1-кп/229/526/2018 (справа  
№ 229/4765/18 за обвинуваченням Трубчаніна  
Володимира Вікторовича, 08.05.1969 року наро-
дження, останнє відоме суду місце проживання:  
вул. Б. Хмельницького, 21, м. Ясинувата, Донецька 
обл., у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-
3, ч. 2 ст. 258-5 КК України та Будника Сергія Анатолі-
йовича, 20.07.1981 року народження, останнє відоме 
суду місце проживання: вул. Каховська, 39, м. Ясину-
вата, Донецька обл., у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 258-5 КК України, які викликаються на 
5 грудня 2018 року о 09.00 год. до суду, зал судо-
вих засідань № 3, для участі в підготовчому судовому  
засіданні. Головуючий суддя Т. Л. Панова, судді  
Гонтар A. Л., Петров Є. В.

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 Потелещенка 
Олексія Олександровича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/11834/16-к 
за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Потелещенка Олексія Олександро-
вича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 26 листопада 
2018 року о 10.10 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 Половинка В. О., Скрип-
ник С. М.

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

ської області судді Половинки В. О. знаходиться спеці-
альне кримінальне провадження № 433/588/18 стосов-
но Петренка Бориса Борисовича, 10.04.1983 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5 КК України. Обвинува-
чений Петренко Б. Б., зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Оборонна, 20а/76.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Петрен-
ка Бориса Борисовича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 28 листопада 2018 року о 12.30 год. у залі 
Сватівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

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

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при 
здійсненні судового провадження викликає як обвинува-
ченого Задираку Валерія Миколайовича, 01.05.1947 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Рубіжне, вул. Визволителів, 75-а/64, за ма-
теріалами кримінального провадження № 425/613/18, 
1-кп/425/220/18, на підставі обвинувального акта віднос-
но Задираки В. М. за ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Задираці В.М. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 29 лис-
топада 2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжан-
ського міського суду за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинуваче-
ний вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде 
розглянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
У провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне 
кримінальне провадження № 426/7886/18 стосовно Зади-
раки Неллі Акопівни, 24.08.1949 року народження, обви-
нуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Зади-
рака Н.А., зареєстрована за адресою: Луганська область, 
м. Рубіжне, проспект Переможців (Кірова), 23/10.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Задира-
ку Неллі Акопівну в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 29 листопада 2018 року о 14.30 год. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської 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 Скрипник С. М., 
Осіпенко С. М.

Старобільський районний суд викликає як обвинува-
ченого Шубочкіна Ігоря Едуардовича, 22.07.1993 року 
народження, уродженця смт Новопсков Луганської об-
ласті, громадянина України, зареєстрованого за адре-
сою: вул. Магістральна, б. 270-В/8, смт Новопсков Луган-
ської області, за обвинуваченням у скоєнні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 09 годині 30 хвилин 26 листопада 2018 ро-
ку. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу. Підготов-
че судове засідання відбудеться в приміщенні Старобіль-
ського районного суду Луганської області за адресою:  
м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А,  
головуючий суддя Воронкін О. А.

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з момен-
ту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, 
обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом.

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

ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Козлова 
Максима Вадимовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/9773/18 за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Козлова Максима Вадимовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 27 листопада 2018 року  
о 10.00 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: голову-
ючий суддя Попова О. М., судді Половинка В. О.,  
Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/14846/18 стосовно Осипенко 
Тетяни Володимирівни, 18.12.1962 року народження, обви-
нуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 1 ст. 258-5 КК України. Обвинувачена Осипенко Т.В., за-
реєстрована за адресою: м. Луганськ, кв-л Левченка, 14/48.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Осипенко Тетя-
ну Володимирівну в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 29 листопада 2018 року о 10.30 год. 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 Половинки В. О., суддів Скрипник С. М.,  
Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Половинки В.О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/23062/17 стосовно Соло-
па В’ячеслава Валерійовича, 25.03.1970 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Солоп В. В., зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. 
Переверзєва, 40/8, фактично мешкає: м. Луганськ, вул. Со-
вєтська, 74/4.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Солопа 
В’ячеслава Валерійовича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 29 листопада 2018 року об 11.30 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 Осіпенко Л. М., 
Скрипник С. М.

Старобільський районний суд викликає як обвинува-
ченого Несміянова Костянтина Леонідовича, 10.11.1980 
року народження, уродженця м. Луганськ Луганської об-
ласті, громадянина України, зареєстрованого за адре-
сою: вул. Огнєва, 44, м. Луганськ Луганської облас-
ті, за обвинуваченням у скоєнні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 10 годині 00 хвилин 26 листопада 2018 ро-
ку. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу. Підготов-
че судове засідання відбудеться в приміщенні Старобіль-
ського районного суду Луганської області за адресою:  
м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А,  
головуючий суддя Воронкін О. А.

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з момен-
ту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, 
обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Шаблієнко Ірині Володимирівні, 

20.12.1967 р.н., зареєстрованій за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Урицького, буд. 74, кв. 15, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитися 21.11.2018 р. о 14 год. 00 хв. до слідчого 
відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій 
та Луганській областях за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, 
до слідчого слідчого відділу 3-го управління (з дис-
локацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ 
СБ України в Донецькій та Луганській областях Ше-
ренгова Н. В., для відкриття та надання доступу до 
матеріалів кримінального провадження, а також про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні №22018130000000347 від 18.10.2018 р.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Півня Артема Миколайовича 
для розгляду кримінального провадження з дозво-
лом на здійснення спеціального судового проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42016200350000049 від-
носно Півня Артема Миколайовича, обвинуваченого 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання відбудеться 03.12.2018 р. о 09 год. 
00 хв. у приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 
142, зал судових засідань № 1.

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

Суддя Новик В. П.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області викликає обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 109 КК України Фука Євгена Михайлови-
ча, 25.01.1984 року народження, який зареєстрова-
ний за адресою: місто Тернопіль, вул. Лесі Україн-
ки, 29, кв. 36, у судове засідання, яке відбудеться 4 
грудня 2018 року о 15 год. 00 хв. у залі судових засі-
дань Тернопільського міськрайонного суду за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікува-
ти на 2-му поверсі).  

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

У разі неявки обвинуваченого Фука Є. М. у судо-
ве засідання, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя В. Ломакін

Повістка про виклик обвинуваченої 
В провадженні Чугуївського міського суду Харків-

ської області знаходиться спеціальне кримінальне 
провадження № 636/2173/17 стосовно Богомолової 
Валентини Михайлівни, 16.11.1959 року народжен-
ня, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 2 ст. 191 КК України. Обвинувачена Богомоло-
ва В. М., зареєстрована за адресою: Харківська об-
ласть, Чугуївський р-н, с. Стара Гнилиця, вул. Шев-
ченка (Леніна), 28, кв. 1.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Чу-
гуївський міський суд Харківської області викликає 
Богомолову Валентину Михайлівну в судове засідан-
ня, яке відбудеться 11 січня 2019 року о 10 год. 00 
хв. у залі Чугуївського міського суду Харківської об-
ласті за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Со-
борна, 2.

Справа розглядатиметься суддею Гуменним З. І.

Громадянин України Желіба Микола Миколайо-
вич, 25.06.1986 р.н., зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 
12, фактично проживає: Донецька область, м. Но-
воазовськ, вул. Кірова, 147а, на підставі ст.ст. 135, 
139, 323, 297-1, 297-5 КПК України, вам необхідно 
з’явитись до Якимівського районного суду Запорізь-
кої області (Запорізька область, смт Якимівка, вул. 
Пушкіна, 25, тел. (06131)6-13-20), як обвинуваче-
ному в підготовче судове засідання, призначене на 
06.12.2018 року о 10.00 год. по кримінальному про-
вадженню № 22018050000000006 за обвинувальним 
актом відносно Желіби М.М., який обвинувачується 
у вчиненні кримінального правопорушення (злочи-
ну), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому 
ваша участь обов’язкова.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від яв-
ки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 
КПК України.

Суддя Нестеренко Т. В.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області викликає обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України Грибунова Миколу Миколайовича, 18.10.1965 
р.н., уродженця міста Зоринськ Перевальського райо-
ну Луганської області, який зареєстрований за адресою: 
місто Кипуче (колишній Артемівськ) по вулиці 9 травня, 
буд. 5, кв. 33 Перевальського району Луганської області, 
у судове засідання, яке відбудеться 10 грудня 2018 року 
о 10 год. 30 хв. у залі судових засідань Тернопільського 
міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Кот-
ляревського, 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 Грибунова М. М. у судо-
ве засідання, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження.

Суддя С. Кунцьо

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області викликає обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України Лактіонова Михайла Марковича, 3 лютого 1963 
року народження, уродженець та проживає за адресою: 
місто Алчевськ Луганської області, вулиця Станіслав-
ського, буд. №1, кв. №84, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 11 грудня 2018 року о 10 год. 00 хв. 
у 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 Лактіонова М. М. у під-
готовче судове засідання, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутності обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Суддя Л. Базан
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -4..-9 -2 +3 Черкаська -5 -10 -2 +3
Житомирська -4..-9 -2 +3 Кіровоградська -3 -8 -2 +3
Чернігівська -5 -10  +2 -3 Полтавська -4 -9 2 -3
Сумська -5 -10  +2 -3 Дніпропетровська -3 -8 -2 +3
Закарпатська 0 -5 +1 +6 Одеська 0 -5 1 +6
Рівненська -4 -9 -2 +3 Миколаївська -1 -6 0 +5
Львівська -3 -8 -1 +4 Херсонська 0 -5 1+6
Івано-Франківська -4 -9 -1 +4 Запорізька -1 -6 0+5
Волинська -3 -8 -2 +3 Харківська -4 -9 2 -3
Хмельницька -4 -9 -2 +3 Донецька -2..-7 -1 +4
Чернівецька -4 -9 -1 +4 Луганська -5 -10 -2 +3
Тернопільська -4 -9 -2 +3 Крим 0-5 1 +6
Вінницька -4 -9 -1 +4 Київ -4  -6 0  +2

Укргiдрометцентр

Львів’яни здобули призи 
на олімпіаді в Пекіні

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАННЯ ТА УСПІХ. Майже 200 осіб із 39 країн з’їхалися до 
китайської столиці, щоб поборотися за переможні лаври Між-
народної олімпіади з астрономії та астрофізики. У прес-службі 
Львівської міськради повідомили приємну звістку: призові міс-
ця на ній здобули двоє представників Міста Лева. Випускник фі-
зико-математичного ліцею-інтернату Львівського національного 
університету імені Івана Франка Назарій Фортуна повернувся зі 
срібною медаллю, а  школяр Павло Гілей — із бронзовою. Ті-
шить, що таких самих нагород олімпіади удостоїлися й ще двоє 
українців: харків’янин Іван Рідкокаша виборов «срібло», а випус-
кник одного з київських ліцеїв Максим Рябоконь став бронзо-
вим призером.  Змагання організовують щорічно, від однієї кра-
їни в них може брати участь одна команда, що складається з не 
більш ніж із п’ятьох школярів чи студентів. За здобуття найкра-
щих результатів в індивідуальній першості нагороджують золо-
тими, срібними й бронзовими медалями. Відзначають і похваль-
ними грамотами та призами в певних номінаціях, які встанов-
лює країна — господар олімпіади. У  Пекіні змагання мали кіль-
ка турів: теоретичний, практичний, спостереження за зоряним 
небом і командний.

Грай, баяне  
юного майстра!

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! У білоруському місті Речица відбувся завершаль-
ний тур другого Міжнародного конкурсу баяністів та акордеоністів 
AccoPremium-2018». У творчому змаганні взяли участь майже 100 
юних музикантів з різних країн. Єдиним представником від Сумщи-
ни був учень Шосткинської дитячої школи мистецтв Сергій Сапун, 
який став переможцем і одержав диплом лауреата першої премії. Як 
повідомив його викладач директор Шосткинської ДШМ Юрій Лоза, 
Сергій продовжив серію успішних виступів: торік він здобував гран-
прі або перемоги в усіх восьми конкурсах, у яких брав участь. Висту-
пи учасників оцінювало поважне міжнародне журі у складі видатних 
майстрів баяна та акордеона. Організатор і директор конкурсу —  бі-
лоруський музикант Трохим Антипов.

Греки Приазов’я вшанували співачку Тамару Каци
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ТВОРЧА СПАДЩИНА. Чер-
говий ІХ Всеукраїнський фес-
тиваль грецької пісні імені Та-
мари Каци, що відбувся на До-
неччині, цього року вперше від-
кривався на малій батьківщи-
ні знаної співачки –– в селищі 
Сартана. «Тамара Каци –– од-
на з найкращих представниць 
нашого народу, яка несла куль-
туру в піснях:  чудово виконува-
ла традиційні народні та твори 
сучасної Греції. Ми вирішили, 
що буде символічно, якщо по-
чнемо цьогорічний фестиваль 
на сцені, де багато років висту-
пала співачка. Крім представ-
ників Донеччини, до нас приї-
хали творчі колективи із Запо-
різької, Харківської областей. 
А до війни фестиваль мав між-
народний статус і в ньому бра-
ли участь виконавці з Молдо-
ви, Грузії, Греції», — розповідає 
представник організаторів го-
лова Федерації грецьких това-
риств України Олександра Про-
ценко-Пічаджі.   

Фестиваль збирає шану-
вальників грецької культури раз 

на два роки, а нині в ньому взя-
ли участь понад 160 виконав-
ців, які демонстрували зразки 
пісенної творчості грецькою та 
її діалектами, українською, ро-
сійською мовами. Серед учас-
ників колектив «Сартанські са-
моцвіти», в якому свого часу 
виступала Тамара Каци. 

А грандіозний гала-концерт 
творчого дійства наступного 
дня відбувся в Маріуполі в місь-

кому Палаці культури «Україн-
ський дім», де вшановували пе-
реможців у номінаціях: солісти-
вокалісти, авторська пісня, ду-
ети, ансамблі. А найбільше пе-
реможців було в символічній но-
мінації «глядачі», адже всі при-
сутні отримали велике задово-
лення від концертів дводенно-
го фестивалю, що популяризує 
творчу спадщину багатющої 
грецької культури.

Доля, втілена в костюмі
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ДУША НАРОДУ. Рівняни по-
спішали до міського Будинку 
культури на день традиційного 
костюма, що вперше пройшов 
за підтримки Українського куль-
турного фонду. Де ж іще поба-
чиш унікальні зразки вбрання 
українців ХІХ—ХХ століть, які 
раніше ніде не експонували, і 
зможеш до них доторкнутися? 

— Географія свята охопила 
не лише Рівне та область — 
одночасно його відзначили й 
у місті Стрий на Львівщині, — 
каже його натхненник та орга-
нізатор голова Центру дослі-
дження і відродження Волині 
Володимир Дзьобак. — Воно 
має символічну назву «Доля». 
Костюм супроводжує людину 
від народження і до відходу за 
вічний обрій. Наші предки ві-
рили, що вбрання має неаби-

який вплив на людську долю. 
Крім розмаїття вишитих со-
рочок, спідниць, костюмів, тут 
представили взуття та верх-
ній одяг, який носили україн-
ці, а також старовинні прикра-
си — волинські дукачі. Охочі, а 
таких виявилося чимало, до-
лучилися до майстер-класів 
народних ремесел, тож змо-
гли відчути енергетику старо-
винного українського вбран-
ня. День традиційного костю-

ма, започаткований на Рів-
ненщині торік, має на меті від-
родити традиції виготовлен-
ня та культуру вжитку автен-
тичного одягу, інтерес до яко-
го зростає. А ще він поклика-
ний створити креативний про-
стір для спілкування музейни-
ків, мистецтво знавців, етно-
графів, дизайнерів, приватних 
колекціонерів задля популяри-
зації костюма, в якому душа 
наша й доля.

Уперше за 100 років зарибнили Південний Буг 
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. У Вінниці в Пів-
денний Буг випустили понад 
4,5 тонни мальків коропа, щу-
ки, товстолоба та білого аму-
ра. Це спільний захід Держав-
ного агентства рибного госпо-
дарства України та  Вінницької 
облдержадміністрації, які під-
писали меморандум про співп-
рацю, спрямований на розви-
ток рибного господарства 
та відтворення водних біо-
ресурсів в області. Зі слів го-
лови Держрибагентства Ярос-

лава Бєлова, мальків привез-
ли з  рибовідтворювально-
го комплексу. Їхня вартість — 
приблизно 300 тисяч держав-
них гривень.

«Ми поставили за мету ле-
галізувати рибний бізнес й 
усунули чинники, які прово-
кували корупційні дії. Розпо-
рядженням голови ОДА умо-
ви створили для усіх однако-
ві: на 20 років оренда водних 
об’єктів  зі сплатою 3%  подат-
ку, оформлення  оренди че-
рез прозорий офіс Вінницької 
міської  ради. Цей процес на-
брав обертів», — зазначив го-

лова облдержадміністрації Ва-
лерій Коровій.

Таке масове зарибнення 
річки в межах міста відбулося 
вперше за  останні 100 років. 
Зроблено це для відновлен-
ня популяцій риб і підвищення 
якості води в річці. Риби-ме-
ліоратори допомагають про-
тидіяти заростанню водойм, 
розвитку небажаних організ-
мів та цвітінню води. Товсто-
лоб ефективно боротиметься 
з водоростями, які створюють 
негативний фон у водоймі, він 
має здатність фільтрувати во-
ду, білий амур  також добре 

поїдає водяну рослинність, а 
щука — природний санітар.

Вінничани ставлять за мету 
відновити баланс аквакульту-
ри Південного Бугу. Очищення 
річки — це велика комплексна 
робота. У межах області реалі-
зують проект з очищення Пів-
денного Бугу і його приток, зо-
крема річки Десенка. Як пові-
домив  Вінницький міський го-
лова Сергій Моргунов, наступ-
ного року планують придбати 
для міста ще один земснаряд, 
удвічі потужніший,  а також 
баржу для підвищення ефек-
тивності роботи.
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Зазвичай фестиваль грецької культури в Маріуполі збирає велику концертну програму
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Енергетику стародавнього вбрання можна було відчути під час майстер-класів
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