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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Петро Порошенко:
«Злочини проти Майдану 

не мають терміну 
давності, а злочинці 

переступили ту 
межу, за якою настає 

прокляття. І від нього 
ніде не заховаєшся, 

навіть у Росії».

МВФ сказав вагоме 
слово

ВИСНОВКИ. Слід забезпечити невідкладний розгляд у Верхо-
вній Раді законопроекту про антикорупційний суд з урахуванням 
рекомендацій Венеціанської комісії та зобов’язань у межах про-
грами МВФ. Про це заявив постійний представник фонду в Украї-
ні Йоста Люнгман за підсумками візиту групи експертів в Україну, 
який тривав із 12 по 16 лютого. 

«Важливо, щоб влада України забезпечила невідкладний роз-
гляд відповідно до парламентських процедур законопроекту з ан-
тикорупційного суду. Під час його розгляду слід врахувати по-
правки, необхідні для гармонізації остаточного тексту закону з пе-
редбаченим програмою зобов’язанням та рекомендаціям Венеці-
анської комісії», — цитує Укрінформ слова пана Люнгмана. Слід 
забезпечити додатковий прогрес у решті відтермінованих захо-
дів, необхідних для досягнення поставлених програмою цілей, зо-
крема в енергетичному та податково-бюджетному секторах. 

П’ятий і шостий транші Україна може отримати цього року в ра-
зі створення антикорупційного суду і запровадження ринкових цін 
на газ для населення.

2118 
іноземних громадян, з них 393 

росіян, не пропустили в Україну наші 
прикордонники з початку року 

ІГРИ-2018. Перший український медаліст і чемпіон 
Пхьончхана Олександр Абраменко відродив наші надії

Історичний політ  
над парком «Фенікс» 

Президент про те, щоб зло, спрямоване проти народу,  
було покарано і стало неможливим у будь-яких його проявах
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ЖИТТЯ ПІСЛЯ АТО

Українські водії 
оновлювали знання  
правил дорожнього руху 
і допомогли вітчизняним 
паралімпійцям

ВАРТО ЗНАТИ

Власними рецептами 
реабілітації після участі в 
бойових діях ділиться кавалер 
ордена «За заслуги» III ступеня 
Михайло Волинець
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«Відкрите небо». не для всіх
АКТУАЛЬНА ТЕМА. Відбудова аеропортів, залучення приватних авіакомпаній-лоукостерів — 
шлях до збільшення перевезення пасажирів літаками 

Станіслав ПРОКОПЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

На нещодавній зустрічі з Во-
лодимиром Омеляном, мі-

ністром інфраструктури, почув 
цифру, яка дуже здивувала. 

Виявляється, кількість наших 
громадян, котрі скористалися 
торік авіаційним транспортом, 
не перевищила… п’яти відсо-
тків. І це за умови, що два ро-
ки поспіль зростання авіацій-
них перевезень у країні стано-

вить 30 відсотків. Ця тенден-
ція, за прогнозами очільника 
МІУ, збережеться цього року і 
наступного, потім відбудеться 
стабілізація. А затим ситуація 
з пасажиропотоками залежа-
тиме від економічного зростан-

ня країни, добробуту громадян, 
від того, чи вдалими будуть на-
ші зусилля для залучення біз-
несу з Азії та Китаю, чи зрос-
те потік іноземних туристів. 
«Подивіться, що відбувається в 
Грузії: туристичний сектор на-

роджується на очах», — зазна-
чив міністр.

Міністерство ставить за ме-
ту довести в майбутньому кіль-
кість громадян, які корис-
туватимуться літаками, 
«хоча б до 25 відсотків». 5
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 
в залі судових засідань № 40, 05 березня 2018 року о 
10.00 год., відбудуться судові засідання у кримінальному 
провадженні за обвинуваченням Ніколаєнка Олега Ми-
колайовича, 30 липня 1972 року народження, у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається сторона обвинува-
чення: обвинувачений Ніколаєнко Олег Миколайович та 
захисник Берегович Оксана Олександрівна.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого 
судді Каленяка Р. А., суддів Короля О. П., Вохмінова О. С.

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

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 
в залі судових засідань № 40, 05 березня 2018 року о 
09.30 год., відбудеться судове засідання у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Мартинчука Сергія 
Михайловича, 17 вересня 1980 року народження, у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається сторона обвинува-
чення: обвинувачений Мартинчук Сергій Михайлович та 
захисник Прицюк Вадим Анатолійович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого 
судді Каленяка Р. А., суддів Короля О. П., Волошина С. В.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Кові-
тіді Ольги Федорівни, 07.05.1962 року народження, об-
винуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викли-
кається Ковітіді Ольга Федорівна, 07.05.1962 року наро-
дження, обвинувачена у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 03 березня 2018 року о 09.30 год. в примі-
щені Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб. 5, під головуванням 
судді Захарової А. С.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 
обвинувачену Кулінську Наталю Володимирівну, 
20.05.1970 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Феодосія, вул. Сверд-
лова, буд. 1), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 10 год. 30 хв. 02 березня 2018 року. Яв-
ка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

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

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

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 
в залі судових засідань № 40, 01 березня 2017 року о 
09.30 год., відбудуться судові засідання у кримінальному 
провадженні за обвинуваченням Стоцького Олексія Ар-
кадійовича, 25 червня 1977 року народження, у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинува-
чення: обвинувачений Стоцький Олексій Аркадійович та 
захисник Прицюк Вадим Анатолійович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого 
судді Каленяка Р. А., суддів Іванченка Я. М., Романюк Л. Ф.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріж-
жя викликає в судове засідання (провадження  
№ 335/10492/16-к, 1-кп/335/44/18) обвинувачено-
го Рака Сергія Івановича, 15.10.1964 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Якова Но-
вицького, 7-А, кв. 19 по кримінальному проваджен-
ню № 22015080000000011 за обвинуваченням Ра-
ка С. І. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15  
ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, яке відбудеться 27 
лютого 2018 року о 13.00 годині за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Перемоги, 107-Б.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Крамаренко І. А.

Приазовський районний суд Запорізької облас-
ті (Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пуш-
кіна, 5, тел. (06133) 22160), викликає Діденка Дми-
тра Сергійовича, 30.05.1986 р.н. зареєстровано-
го за адресою: Донецька область, м. Костянтинів-
ка, вул. Костюшка, б. 45; та Михайленка Юрія Олек-
сандровича, 25.12.1978 р.н., зареєстрованого за 
адресою: Чернігівська область, Коропський район,  
с. Лукнів, вул. Миру, б. 102, як обвинувачених, у су-
дове засідання, призначене на 26 лютого 2018 ро-
ку о 10.30 год., по кримінальному провадженню  
№ 22014050000000423 за обвинувальним актом від-
носно Діденка Д. С., Михайленка Ю. О., які обвину-
вачуються у вчиненні кримінальних правопорушень 
(злочинів), передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 
КК України, в якому ваша участь є обов’язковою.

Колегія суддів: головуючий суддя Васильцова Г. А., 
судді Пантилус О. П., Діденко Є. В.

Вільнянський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Дем’янова Віталія Володимировича, 
18.09.1980 р.н. який зареєстрований за адресою: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Горь-
кого, 9, кв. 51, останнє відоме суду місце мешкання: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Пер-
шотравнева, 33, в судове засідання по спеціальному 
кримінальному провадженню № 1-кп/314/121/2017 
(№ 314/8121/16-к) за обвинуваченням у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке відбудеться 01 березня 2018 року о 14.00 год. в 
приміщенні суду за адресою: 70002, Запорізька об-
ласть, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4, кабінет № 5, 
для участі у розгляді спеціального кримінального 
провадження. Головуючий суддя Кіяшко В. О., суд-
ді Беспалько Т. Д., Кофанов А. В.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів:
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11G7266, F11G7230
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

15.03.2018; 26.03.2018; 04.04.2018; 16.04.2018;
25.04.2018; 07.05.2018; 17.05.2018; 29.05.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
33995-asset-sell-id-154311

Номер лота: F11G12740- F11G12744
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

05.03.2018; 16.03.2018; 27.03.2018; 05.04.2018;
17.04.2018; 26.04.2018; 08.05.2018; 18.05.2018; 30.05.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
33929-asset-sell-id-154094

 
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale та ТОВ «ТАБ ЮА»

Номер лота: F11G1451, F11G7264, F11G7267, F11G7232, Q83726b17844
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

05.03.2018; 16.03.2018; 27.03.2018; 05.04.2018;
17.04.2018; 26.04.2018; 08.05.2018; 18.05.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
33964-asset-sell-id-154234
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
33816-asset-sell-id-153719
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
33790-asset-sell-id-153661
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
33851-asset-sell-id-153883

ОГОЛОШЕННЯ
про наступне судове засідання

Найменування та адреса суду Окружний адміністративний суд м. Києва, адреса м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8 
корпус «В», зал судових засідань № 7

Сторони у справі та їх процесуальний статус,  
в якому особи викликаються до суду

Позивач — Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Євробанк»  
в особі уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,  
тимчасового адміністратора Кононця Вадима Валерійовича, 
Відповідач — Міністерство юстиції України,
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору  
Папукчіу Андрій, Дубина Олександр Миколайович 

Предмет спору та номер справи: Справа № 826/11971/16 про визнання протиправним та скасування наказу  
від 21 липня №2196/5

Дата місяць та час проведення судового засідання: 05 березня 2018 о 15.00

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Блейз Ірину Геннадіївну, 21 лютого 1978 р.н., як обви-
нувачену в підготовче судове засідання по кримінально-
му провадженню № 42016000000002390 внесеного до 
ЄРДР 14.09.2016 року відносно Блейз Ірини Геннадіїв-
ни у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 11 год. 
00 хв. 01 березин 2018 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено під-
готовче судове засідання на підставі обвинувального ак-
та у кримінальному провадженні, за яким висунуто об-
винувачення Блейз Ірині Геннадіївні у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК 
України у відкритому судовому засіданні на 11 годину 
00 хвилин 01 березня 2018 року, про що повідомити за-
цікавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

Деснянський районний суд м. Києва викликає як обви-
нуваченого Цекова Сергія Павловича, 28.08.1953 року на-
роджений, (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Сімферополь, пров. Кронштадтський, 8/13), у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 02 березня 2018 року о 13 
год. 30 хв. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться у приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під го-
ловуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Федотенкова 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, в підготовче судове засідання викликається 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 02 берез-
ня 2018 року о 09.00 год. в приміщені Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П. Шутова 1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як обвинуваченого Потопальського Сергія 
Степановича, 28.02.1978 року народження, (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Невського/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 02 березня 2018 року о 
10 год. 45 хв. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Ма-
яковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Втрачений паспорт 
СН 519218, виданий 

Дарницьким РУГУ МВС України 
в м. Києві 25 червня 1997 р., 

зареєстрований на ім’я 
Кулькова Миколи 

Юрійовича, 
вважати недійсним 

з 09.02.2018 р.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 14 лютого 2018 р. № 73 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 23 квітня 2014 р. № 117

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р.  

№ 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 р.,  
№ 34, ст. 916; 2017 р., № 73, ст. 2247, № 84, ст. 2568, № 86, ст. 2613,  
№ 95, ст. 2899) такі зміни:

підпункт 42 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:
«обладнання, програмного забезпечення, робіт і послуг, необхідних 

для модернізації та забезпечення безперебійного функціонування інфор-
маційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний реєстр деклара-
цій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого са-
моврядування»;»;

абзац перший пункту 2 після слів «Національної телекомунікаційної ме-
режі та забезпечення кіберзахисту» доповнити словами «, закупівлі об-
ладнання, програмного забезпечення, робіт і послуг, необхідних для мо-
дернізації та забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-
телекомунікаційної системи «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 лютого 2018 р. № 67 
Київ

Про внесення змін до Порядку 
нарахування та сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування за деякі категорії 

застрахованих осіб
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії за-
страхованих осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  
від 2 березня 2011 р. № 178 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 16, ст. 666; 
2014 р., № 66, ст. 1836; 2016 р., № 52, ст. 1830), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 
1 січня 2018 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 лютого 2018 р. № 67

ЗМІНИ,  
що вносяться до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску  

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії 
застрахованих осіб

1. Підпункт 2 пункту 1 після слів «при народженні дитини» доповнити слова-
ми «, при усиновленні дитини».

2. В абзаці четвертому пункту 3 слова «двадцяти п’яти розмірам прожитко-
вого мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом» замінити сло-
вами «п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої зако-
ном».

ГРАФІК 
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України 

за участю керівників центральних органів виконавчої влади 
на лютий — березень 2018 року

20 лютого  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
23 лютого  Міністерство закордонних справ України
27 лютого   Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- 

комунального господарства України
2 березня  Міністерство фінансів України
6 березня  Міністерство юстиції України
9 березня  Пенсійний фонд України
13 березня    Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції
16 березня  Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів
20 березня  Національна поліція України
23 березня  Державна фіскальна служба України
27 березня  Державна міграційна служба України
30 березня  Державна служба України з питань праці

Примітка.  Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером  
254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00 год., прямої 
телефонної лінії — з 14.00 до 16.00 год. Місце проведення: м. Київ,  
вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).
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оголошення

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кісельова Ві-
талія Вікторовича як обвинуваченого у судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/337/16-к за об-
винувальним актом у кримінальному провадженні 
стосовно Кісельова Віталія Вікторовича, обвинуваче-
ного за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 02 березня 2018 
року oб 11.30 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Приня Ві-
талія Михайловича як обвинуваченого у судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/11950/16-к за 
обвинувальним актом по кримінальному проваджен-
ні стосовно Приня Віталія Михайловича, обвинуваче-
ного за ч. 2 ст. 110 КК України на 02 березня 2018 ро-
ку об 11.00 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Будаг’янц 
Юрія Георгійовича як обвинуваченого у судове засі-
дання по кримінальній справі № 409/1654/16-к за об-
винувальним актом у кримінальному провадженні 
стосовно Будаг’янца Юрія Георгійовича, обвинуваче-
ного за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 02 березня 2018 
року о 10.30 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-

ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бондаренко 

Олену Миколаївну як обвинувачену у судове засідан-

ня по кримінальній справі № 426/11562/17 за обви-

нувальним актом у кримінальному провадженні сто-

совно Бондаренко Олени Миколаївни за ч. 1 ст. 258-3 

КК України на 07 березня 2018 року о 10.15 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Козенка Сер-
гія Павловича як обвинуваченого у судове засідан-
ня по кримінальній справі № 426/14255/17 за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Козенка Сергія Павловича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 15 березня 2018 
року о 12.30 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-

ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Агеєва Ан-

дрія Євгеновича як обвинуваченого у судове засідан-

ня по кримінальній справі № 426/11233/17 за обви-

нувальним актом у кримінальному провадженні сто-

совно Агеєва Андрія Євгеновича за ч. 1 ст. 258-3 КК 

України на 15 березня 2018 року о 12.15 годині.

Суддя О. М. Попова

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 у судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/11527/17 за об-
винувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Акімова Олега Костянтиновича за ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 07 березня 2018 
року о 10.30 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Обухова 
Максима Аркадійовича як обвинуваченого у судове 
засідання по кримінальній справі № 426/1534/17 за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Обухова Максима Аркадійовича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 07 березня 2018 року о 09.10 
годині.

Суддя О. М. Попова

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

Українська універсальна біржа
14 березня 2018 року о 10 год. 00 хв. 

проводить спеціалізований аукціон з продажу необробленої деревини 
заготівлі ІІ кварталу 2018 року лісовими господарствами 

з використанням електронної торгової системи
Для прийняття участі в спеціалізованому аукціоні учасники подають 

заявку на участь в аукціоні, встановлений пакет документів, вносять га-
рантійний внесок у розмірі 5% (без ПДВ) від початкової (стартової) вар-
тості лотів, на рахунок Української універсальної біржі, за один робо-
чий день до початку аукціону, а саме — до 17 год. 30 хв. 12.03.2018 р. 

Ознайомитись з обсягами запропонованої для продажу необробле-
ної деревини, породами, продавцями, подивитись якісні характеристи-
ки, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни лота, крок аукціону, 
умови поставки товарної продукції можна на сайті УУБ — www.uub.com.ua, 
або надіславши листа-заявку на e-mail: lis@uub.com.ua, а також безпосе-
редньо на Українській універсальній біржі.

Прийом заявок на участь в аукціоні та документів, що додають-
ся до заяви, проводиться за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка,52, 
каб.408 та закінчується за один робочий день до початку аукціону, а са-
ме 12.03.2018 р. о 17.30 год. 

Додаткову інформацію щодо умов участі в аукціоні можна отрима-
ти за адресою м. Полтава, вул. Шевченка, 52, к. 408 та за телефонами: 
(044) 209-23-63 або (0532) 56-00-37, та з офіційного веб-сайту УУБ — 
www.uub.com.ua.

Розпорядок роботи УУБ: понеділок — п’ятниця з 8.30 до 17.30.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за 
адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальні 
провадження за обвинуваченням:

1). Тіщенка Сергія Володимировича, 07.04.1978 року народження, 
у вчиненні злочину, передбаченою ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвину-
вачений Тіщенко С. В. (зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Донецьк, вул. Артема, 108а/110), викликається на 26.02.2018 року  
на 14.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті,  
головуючий суддя Соляник А. В.;

2). Нємова Юрія Валентиновича, 28.03.1978 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Нємов Ю. В. (зареєстрований за адресою:  
м. Донецьк, вул. Треньова, 1в/26), викликається на 26.02.2018 року  
на 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті,  
головуючий суддя Соляник А. В.;

3). Скригунова Альберта Йосиповича, 31.07.1951 року народження, 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Скригунов А. Й. (зареєстро-
ваний за адресою: Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Гагаріна, 15/17). ви-
кликається на 26.02.2018 року на 13.00 год. до суду, каб. № 8, для учас-
ті у розгляді справи по суті, головуючий суддя Соляник А. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися 
за відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується від ор-
ганів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідаль-
ності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний 
та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальні провадження за об-
винуваченням:

1). Почерніна Євгена Миколайовича, 26.03.1983 року народження, у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Почернін Є. М. 
(зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Авдіївка, квартал Ювілейний, 
10/6), викликається на 06.03.2018 року на 10.00 год. до суду, каб. № 10, для учас-
ті у розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.;

2). Свинцицького Сергія Вікторовича, 21.02.1985 року народження, у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Свинцицький С. В., 
21.02.1985 року народження (проживав без реєстрації за адресою: Житомирська 
обл., Володарськ-Волинський район, смт Нова Борова, вул. Шевченка, 13-А), ви-
кликається на 07.03.2018 року на 09.00 год. до суду, каб. № 10, для участі у роз-
гляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.;

3). Куцурубенко Олексія Анатолійовича, 22.08.1974 року народження, у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Куцурубенко 
О. А. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Батищева, 
15/8), викликається на 05.03.2018 року на 13.30 год. до суду, каб. № 10, для учас-
ті у розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.;

4). Красовського Володимира Івановича, 22.04.1968 року народження, у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Красов-
ський В. І. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Ло-
зова, 130), викликається на 05.03.2018 року на 10.00 год. до суду, каб. № 10, для 
участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв С. В.

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

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

Обвинувачена Колесникова Ганна Геннадіївна, 08.01.1988 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область, м. Торез (нині м. Чис-
тякове), вул. Ризька, 16, кв. 25, викликається до Приазовського район-
ного суду Запорізької області (Запорізька область, смт Приазовське, 
вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 23813), для участі у судовому засідан-
ні на 09.30 год. 05 березня 2018 року, у кримінальному провадженні  
№ 22014050000000451 за обвинуваченням Колесникової Г. Г. у вчи-
ненні кримінального правопорушення — злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Справа розглядається у складі колегії суддів: го-
ловуючого судді Пантилус О. П., суддів Васильцової Г. А., Діденко Є. В. 
Участь обвинуваченої в судовому засіданні є обов’язковою. Наслідками 
неприбуття обвинуваченого за викликом без поважних причин або не-
повідомлення про причини неприбуття, згідно ст. ст. 139, 323 КПК Укра-
їни, — є накладення грошового стягнення, примусовий привід, а також 
здійснення спеціального судового провадження у відсутності обвину-
ваченого. З моменту опублікування повістки про виклик у газеті «Уря-
довий кур’єр» обвинувачена вважається належним чином ознайомле-
ною з її змістом.

Обвинувачений Філін Ігор Віталійович, 07.11.1988 р.н, останнє відо-
ме місце проживання: Донецька область, м. Маріуполь, провулок Ризь-
кий, 80, викликається до Приазовського районного суду Запорізької 
області (Запорізька область, Приазовський район, смт Приазовське, 
вул. Пушкіна. 5, тел. (06133) 23813), для участі в судовому засіданні 
на 13.30 годину 01 березня 2018 року, у кримінальному провадженні  
№ 22015050000000008 щодо обвинувачення Філіна І. В. у вчиненні кри-
мінальних правопорушень — злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 1 ст. 263 КК України. Справа розглядається у складі колегії суддів: го-
ловуючого судді Пантилус О. П., суддів Васильцової Г. А., Діденко Є. В. 
Участь обвинуваченого в судовому засіданні є обов’язковою. Наслідка-
ми неприбуття обвинуваченого за викликом без поважних причин або 
неповідомлення про причини неприбуття, згідно ст. ст. 139, 323 КПК 
України, — є накладення грошового стягнення, примусовий привід, а 
також здійснення спеціального судового провадження у відсутності об-
винуваченого. З моменту опублікування повістки про виклик у газеті 
«Урядовий кур’єр» обвинувачений вважається належним чином озна-
йомлений з її змістом.

Вироком Куйбишевського районного суду Запорізької області від 07 
лютого 2018 року Порохню Володимира Миколайовича, 13.11.1978 р.н. 
визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та призначено покарання у виді 8 
(восьми) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йо-
му на праві власності майна.

Початок строку відбування покарання Порохні В. М. рахувати з часу 
його затримання для відбування покарання за цим вироком.

Також з Порохні В. М. стягнуто на користь держави витрати на залу-
чення експерта в розмірі 704 (сімсот чотири) гривні 24 копійки.

Одночасно роз’яснюється, що на вирок може бути подана апеляцій-
на скарга протягом 30 днів з дня проголошення до апеляційного су-
ду Запорізької області через Куйбишевський районний суд Запорізь-
кої області.

З повним текстом вироку можна ознайомитись за посиланням:  
http://court.gov.ua/fair.

Головуючий суддя Валігурський Г. Ю.

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Мірошника Родіона Валерійовича 
як обвинуваченого у судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/16089/17 за обвинувальним актом у кримінальному про-
вадженні стосовно Мірошника Родіона Валерійовича за ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 21 березня 2018 
року о 10.35 годині.

Суддя О. М. Попова

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізь-
кої області знаходиться обвинувальний акт у кримінальному 
провадженні відносно Мартиненка В’ячеслава Віталійовича, у 
вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Мартиненко В’ячеслав Віта-
лійович, 28.02.1991 року народження в судове засідання, яке 
призначене на 13 год. 30 хв. 19 березня 2018 року та відбудеть-
ся в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: 
вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. 

Грушевського, 17 у залі судових засідань № 13, 05.03.2018 року о 09.30 годині відбудеть-
ся підготовче судове засідання в кримінальному провадженні по обвинуваченню Матвієн-
ка Андрія Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Матвієнко Андрій Вікторович, який за-
реєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр-т Перемоги, 55а, кв. 64.

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

Справа розглядатиметься у складі: головуючого судді Іванченка Я. М., суддів Короля О. П., 
Гуменюка О. П.

Корюківський районний суд Чернігівської області викликає Чічінадзе Мамуку як відповідача по цивільній 
справі № 736/47/18 за позовом Корюківської районної державної адміністрації як Органу опіки та піклуван-
ня в інтересах малолітньої Анопченко Іванни Мамуківни до Чічінадзе Мамуки, третя особа Служба у справах 
дітей Корюківської районної державної адміністрації про позбавлення батьківських прав в судове засідання 
на 01 березня 2018 року на 09 год. 00 хв.

Адреса суду: м. Корюківка Чернігівської області, вул. Шевченка, 66, зал № 1, суддя Кутовий Ю. С.
Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі передбачені ст. 223 ЦПК України. У ра-

зі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17 у залі судо-

вих засідань № 13, 01.03.2018 року о 10.00 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні 
по обвинуваченню Жаспаєва Ігоря Максутовича у вчиненні злочинів, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 115 ч. 1 ст. 185 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Жаспаєв Ігор Максутович, який зареєстрований за адресою: м. Вінниця, 
2-й пров. Карбишева, 9, та проживає за адресою: с. Вахнівка, вул. Радянська, 19 Липовецького району Вінницької області.

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

Справа розглядатиметься у складі: головуючого судді Іванченка Я. М., суддів Антонюка В. В., Волошина С. В.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Пілавова Аріс-
тотеля Юрійовича як обвинуваченого у судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/7657/17 за об-
винувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Пілавова Арістотеля Юрійовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 05 березня 2018 року о 15.45 го-
дині.

Суддя О. М. Попова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Бардачов Андрій Юрійович, 02.12.1981 року народження, українець, 
уродженець м. Херсон, одружений, раніше судимий (08.07.2015 — засуджений за ст. 109  
ч. 1 КК України до 5 років позбавлення волі), документований паспортом громадянина 
України МР 497962 від 30.09.2016, останнє фактичне місце проживання — Херсонська 
область, м. Херсон, вул. Лавреньова, буд. 11, кв. 33, відповідно вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України вам необхідно з’явитися 23 та 26 лютого 2018 року в період часу з 09 год. 00 хв. до 
18 год. 00 хв. у слідчий відділ УСБУ в Херсонській області до начальника 2-го відділення 
слідчого відділу Суптелі А. В. (р.т. 0552458314) за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська 
(Кірова), 1, для участі у слідчих діях у кримінальному провадженні № 22017230000000025 
від 18.05.2017 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 258 КК України та для ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження № 22017230000000025 у порядку ст. 290 КПК 
України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання в по-
рядку спеціального судового провадження. Обвинувачений Меденцев Павло 
Анатолійович, 30.03.1983 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, Фран-
цузький бульвар, 22, корп. 1, кв. 204, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, що відбудеться 1 березня 2018 ро-
ку о 13.00 годині в залі судових засідань № 222 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 ЛюТого

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -8  -13 -1  -6 Черкаська -6  -11 -1  -6
Житомирська -8  -13 -1  -6 Кіровоградська -5  -10 -1  -6
Чернігівська -8  -13 -2  -7 Полтавська -8  -13 -2  -7
Сумська -8  -13 -2  -7 Дніпропетровська -5  -10 -1  -6
Закарпатська -1  -6 +1  +6 Одеська -4  -9 -2  +3
Рівненська -6  -11 0  -5 Миколаївська -4  -9 -2  +3
Львівська -5  -10 0  -5 Херсонська -4  -9 -2  +3
Івано-Франківська -5  -10 0  -5 Запорізька -4  -9 -2  +3
Волинська -5  -10 0  -5 Харківська -8  -13 -2  -7
Хмельницька -5  -10 0  -5 Донецька -5  -10 -1  -6
Чернівецька -5  -10 0  -5 Луганська -5  -10 -1  -6
Тернопільська -5  -10 0  -5 Крим 0  -5 +2  +7 
Вінницька -5  -10 -1  -6 Київ -8  -10 -3  -5

Укргiдрометцентр
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Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

УКРАЇНСТВО. Колектив во-
кальної студії «Сузір’я» Черкась-
кого центру дитячої та юнаць-
кої творчості заснував конкурс 
народної пісні, у якому беруть 
участь дедалі  більше її шану-
вальників з усієї України.

Самі вихованці студії вже 
понад 20 років демонструють 
свої таланти в місті та поза йо-
го межами, виступаючи на різ-
номанітних конкурсах і фести-
валях. За роки існування вони 
неодноразово підтверджували 

почесне звання зразкового ху-
дожнього колективу. основний 
напрям творчості — сучас-
на українська пісня. Крім то-
го, вихованці на чолі з керівни-
ком студії Лілією Шамрай від-
роджують народну пісню в ака-
пельному виконанні та всіляко 
популяризують її. 

— Народна пісня завжди зву-
чить в унісон з українським сер-
цем, — поділилася своїми роз-
думами учасниця студії Влада 
Федоренко. —  Пісні допомага-
ли переживати важкі часи ста-
новлення нашої держави. Ді-
вчата співали їх, і коли на душі 

були смуток, печаль, і коли було 
весело. Хлопці заводили голо-
сних у полях. Українська народ-
на пісня — це душа нашої зем-
лі, нашого народу. Нині вона 
переживає період відроджен-
ня. Я вважаю, що це дуже до-
бре, адже ми повинні пам’ятати 
пісні наших прадідів та переда-
вати їх із покоління в покоління. 
Після перемог у конкур-
сах всеукраїнського рів-
ня учасники колективу вирі-
шили спробувати свої сили й 
на міжнародних змаганнях.  
Тричі були лауреатами першої 
премії на конкурсах у Болгарії. 

Але продовжували наполегли-
во працювати і все-таки вибо-
роли омріяну нагороду — гран-
прі, — розповідає Лілія Іллівна. 
— До конкурсів готуємося ду-
же серйозно. За кожною наго-
родою — велика праця і навіть 
сльози. 

Учасники колективу за під-
тримки батьківського комітету 
неодноразово організовували 
благодійні заходи. Усі виручені 
кошти вони спрямовують на до-
помогу сім’ям воїнів АТо. Цього-
річ юні вокалісти вперше співали 
для хворих у дитячому онкологіч-
ному диспансері. 

Спортивний запал  
мужності й віри
НЕЗЛАМНІСТЬ ДУХУ. Тернопіль уперше приймав «Ігри Героїв» —
всеукраїнські змагання з кросфіту

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Київський бізнесмен Єв-
геній Коваль, щойно ро-

сійський агресор розв’язав 
війну на українській зем-
лі, взявся допомагати фрон-
тові: купував автомашини і 
відправляв їх у зону бойових 
дій. Тим часом додому ста-
ли повертатися поранені, чи-
мало з них втратили ногу чи 
руку. Євгеній заповзявся їм 
хоч певною мірою зарадити.  І 
майже два роки тому став ав-
тором і керівником проекту 
«Ігри Героїв». 

Знайшлися охочі розви-
вати цей рух. Провели пер-
ші тренування, організува-
ли у столиці перші змагання. 
До проекту долучилися лю-
ди з особливими потребами, 
які зазнали травм не на війні. 
Рух набирав обертів у Дніпрі, 
Харкові, Херсоні, Львові. То-
рік у грудні відбулися навіть 
міжнародні змагання, в яких 

узяли участь представники 
США, грузинські військові. 
Уже заплановано такі спор-
тивні заходи у Грузії, можли-
во, відбудуться у США.

За майже два роки учас-
никами «Ігор Героїв» стали 
майже 150 осіб. 

«Дуже тішить, що україн-
ці почали ставитися до лю-
дей з важкими травмами, на 
протезах із повагою й розу-
мінням», — поділився думка-
ми Євгеній Коваль. У лютому 
до Тернополя на «Ігри Геро-
їв» прибули 15 атлетів із про-
тезами нижніх кінцівок, ам-
путацією верхніх кінцівок і 
на візках зі Львова, Терно-
поля, Харкова, Херсона, Дні-
пра, Києва. Важких травм во-
ни зазнали переважно на пе-
редовій. 

Голова Тернопільської об-
ласної державної адміні-
страції Степан Барна, звер-
таючись до спортсменів, за-
значив: «Ви, хлопці, повер-
таєте віру багатьом, які про-

явили себе добре в боях, а 
нині повертаюся до нор-
мального життя». Уболіва-
ти за незламних духом при-
йшли військовослужбовці, 
волонтери, родини полеглих 
захисників України, терно-
пільці. Завітав і актор Ро-
ман Ясіновський, який зі-
грав роль «Гіда» у фільмі 
«Кіборги». Олексій Мороз 
із Дніпропетровської облас-
ті втратив руку саме біля 
донецького аеропорту в се-
редині зими 2015 року. То-
ді молодого воїна та його по-
братимів супротивник об-
стріляв із «Градів». 

Олексія призвали до ар-
мійських лав у першу хви-
лю мобілізації в квітні 2014 
року як офіцера запасу. 
Адже свого часу, здобува-
ючи фах інженера-меха-
ніка сільського господар-
ства, він навчався на вій-
ськовій кафедрі вишу. Нині 
йому  27 років, одружений. 
Стверджує, що спорт допо-

магає не лише підтримува-
ти відповідну фізичну фор-
му, а й психологічно. Важ-
ливе і спілкування з людь-
ми, які мають такі самі кло-
поти зі здоров’ям, як він. 

Харків’янин Олександр 
Федосів втратив ногу теж 
2015 року на лінії вогню. Від 
депресії став рятуватися 
кросфітом, яким займається 
майже рік. 

На «Іграх Героїв» у Тер-
нополі кросфіт увібрав важ-
ку атлетику, гирьовий спорт, 
гімнастику, силовий фітнес, 
підтягування, чимало вправ 
на координацію рухів. 

На турнірі, звісно, пану-
вав спортивний запал і не-
стримна жага домогтися най-
кращого результату. На пе-
реможців чекали заслужені 
нагороди. Та найважливіше: 
ці змагання, кажучи слова-
ми Тернопільського місько-
го голови Сергія Надала, ста-
ли прикладом мужності, віри, 
сили духу й волі. 

У Кремінній 
встановили рекорд  
з ліплення вареників

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

КОЛОДІЙ УДАВСЯ. Три тисячі вареників з картоплею за 31 
хвилину — такий підсумок  напруженої роботи хлопців з Луган-
ського обласного ліцею-інтернату з посиленою підготовкою «Ка-
детський корпус імені героїв Молодої гвардії». Смачний продукт 
передали на передову. А нагородою став офіційний документ від 
«Книги рекордів України», хороший настрій та концерт зірок укра-
їнської естради, які також долучилися до шляхетної справи.

«Більшість  хлопців до цього дня ніколи не готували вареників. 
Ними  пригощали, зазвичай, матусі та бабусі. Відверто кажучи, й 
сам уперше спробував, і позавчора ми усі тренувалися, бо май-
же ніхто з хлопців не знав, 
як їх ліпити. Та усім сподо-
балося», — зізнається перед 
встановленням рекорду на-
чальник Кадетського корпу-
су  Валерій Ємбаков. 

Планувалося, що хлоп-
ці встановлять рекорд за 
одну годину 15 хвилин, та 
вони впоралися набагато 
швидше. 

«Цей рекорд занесено до  
«Книги рекордів України» в 
категорію «Кулінарія» як масовий захід — благодійність. Йдеть-
ся  про найбільшу кількість виготовлених вареників з картоплею.  
Попереднє досягнення було зафіксовано у Вінниці  позаторік, то-
ді зліпили 2507 вареників із сиром», — прокоментував подію Ігор 
Підчібій, представник національного проекту «Книга рекордів 
України».

Та вперше в Кремінній не лише ліпили вареники, а й святку-
вали замість запозиченої зрадянщеної Масляної — Колодій, за 
українськими традиціями. Тож після встановлення нового рекорду 
на хлопців чекали українські артисти: Анжеліка Рудницька, оль-
га Нестеренко, Марія Кононова, Артем Полежака, Ірина Барам-
ба та олена Івановська. Творча група приїхала в рамках проекту 
«Український Схід», який реалізується вітчизняним Міністерством 
культури спільно з Луганською обласною держадміністрацією та 
волонтерами.

Попереднє 
досягнення було 
зафіксовано у 
Вінниці  позаторік, 
тоді зліпили 2507 
вареників із сиром.

Юні черкасці започаткували конкурс 
народної пісні

Штангу піднімає харків’янин Олександр ФедосівКожен виступ — уже перемога…
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