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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАЙЯ КОСЬЯНЧИЧ:   «Прогрес 
має бути швидким,  

коли йдеться  
про розслідування 

смертей на Майдані  
та про те, щоб 

відповідальних було 
все-таки засуджено».

Бюджет формують 
заздалегідь 

КОШТОРИС. Процес підготовки проекту Основних напрямів 
бюджетної політики на 2019—2021 роки — Бюджетної деклара-
ції — розпочало Міністерство фінансів. Як передбачено Стратегі-
єю реформування системи управління державними фінансами на 
2017—2020 роки, проект документа формуватимуть на трирічну 
перспективу, як і торік. Нині в межах підготовки Бюджетної декла-
рації на 2019—2021 роки Мінфін уже надіслав листи головним роз-
порядникам бюджетних коштів задля отримання від них пропози-
цій до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019—
2021 роки, а також інформації про зміни, які відбулися в системі їх 
функціонування.

Держбюджет 2018 року Мінфін також розробляв на основі се-
редньострокової бюджетної резолюції як ключового елемента се-
редньострокового бюджетного планування. Це був пілотний про-
ект, для впровадження якого внесли зміни до Бюджетного кодексу, 
повідомляє прес-служба відомства. 

Середньострокове бюджетне планування — один із пріоритетів 
уряду і Мінфіну, який забезпечує стратегічний підхід до визначення 
першочергових заходів і ефективного розподілу ресурсів. 

27,2 млн га
становитиме посівна площа під урожай 

2018 року, що відповідає торішньому 
показнику 

АКТУАЛЬНО. Росія використовує як інструмент так звані 
експертні оцінки, які нав’язують думку, що Україна 
приречена на вічний статус «фейл стейт»

Інформаційна війна:  
хочеш перемоги — 
наступай

Речниця зовнішньополітичної служби ЄС про те,  
в чому зацікавлені не стільки в Європі,  
скільки в нашому суспільстві
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Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Питання утворення 
Експортно-кредитного 
агентства»

Перед пам’яттю Героїв Небесної 
Сотні нині сущі свідомі українці 
обіцяють, що наша країна таки буде 
об’єднаною, і вона визволить кожен 
клаптик своєї землі

ІСТОРІЯ І МАЙБУТТЯ 

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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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 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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оголошення

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Шу-
вайникова Сергія Івановича, 01.08.1954 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Ж. Жигаліної, 
буд. 1/13), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 6 березня 2018 року о 13 
год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

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

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає як обвинуваченого Щегель-
ського Максима Борисовича, 20.10.1977 року народження (останнє відоме 
місце проживання: вул. Грибоєдова, 12, кв. 51, м. Ялта) у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч .1 ст. 408 КК Украї-
ни у судове засідання, яке відбудеться 07 березня 2018 року о 10 год. 20 хв. 
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7 під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваній Кассай Людмилі Олександрівні, 30.06.1975 р.н., яка зареєстро-

вана за адресою: Донецька область, с. Старий Крим, вул. Кірова (Весела), б. 2, на 
підставі ст.ст. 133, 135, 136 КПК України, Вам необхідно з’явитися 26 лютого 2018 
року та 27 лютого 2018 року в період часу з 09 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. до каб. 
№306 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого Петрова 
Олександра Сергійовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архі-
тектора Нільсена, буд. 33, для отримання повідомлення про підозру, ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального провадження, а також вручення обвинувального 
акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування 
у кримінальному провадженні № 22016050000000152, за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни як підозрюваної.

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

Білопільський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 41800, Сумська обл., м. Білопілля, вул. Шев-
ченка,17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

01.03.2018 об 11:00 до Безверхий Юрій Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 41800, Сумська обл., 
м. Білопілля, вул. Ватутіна, буд. 20) справа № 573/125/18, суддя Черкашина М. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде роз-
глянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Відповідно до наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та 
кадастру від 29.01.2018 № 17 прийнято рішення про реорганізацію державного під-
приємства «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (код  
ЄДРПОУ 00699750) шляхом приєднання до державного підприємства «Науково-до-
слідний та проектний інститут землеустрою» (код ЄДРПОУ 00699773).

Повідомляємо, що вимоги про стягнення кредиторської заборгованості кредитори 
можуть заявляти протягом двох місяців з дня публікації цього повідомлення за адре-
сою: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3.

У зв’язку з проведенням процедури ліквідації 

представництва «Санофі-Авентіс Груп», 

повідомляємо про втрату оригіналу Свідоцтва 

про реєстрацію представництва № ПІ - 2552 

від 06 квітня 2000 року.

Вважати Свідоцтво про реєстрацію таким, 

що втрачено.

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луган-

ська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38), знаходиться кримінальне про-
вадження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000036 від 10.03.2017 року за об-
винуваченням Русінової Світлани Олександрівни у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Марти-
нюк В. Б. викликає як обвинувачену Русінову Світлану Олександрівну, 
10.02.1975 р.н., яка зареєстрована за адресою: Луганська область, смт Но-
воайдар, вул. Центральна, буд. 22, у судове засідання, яке відбудеться 
05.03.2018 року о 15.00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судо-
вий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає заходів до забез-
печення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення 
в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне 
судове провадження.

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луган-

ська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38), знаходиться кримінальне про-
вадження, внесене до ЄРДР за № 12015130500000001 від 03.01.2015 року за об-
винуваченням Марецького Володимира Вячеславовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. ви-
кликає як обвинуваченого Марецького Володимира Вячеславовича, 21.06.1972 
р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, вул. 
Карла Лібкнехта, гуртожиток № 9, у судове засідання, яке відбудеться 01.03.2018 
року о 12.00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоай-
дар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судо-
вий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає заходів до забез-
печення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення 
в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне 
судове провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Ярошевський Володимир Іванович, 29.06.1966 р.н., 
документований паспортом громадянина України серії ВК №249971, ви-
даним 14.03.2006 Ленінським РВ УМВС України в м. Донецьку, уроджен-
ця с. Комунарівка Старобешівського району Донецької області, тимча-
сово непрацюючий, одружений, не маючий на утриманні неповнолітніх 
дітей, раніше не судимий, не обраний депутатом Рад будь-якого рівня, 
зареєстрований за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 121, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 26 лю-
того 2018 року о 10 год. 00 хв. та 27 лютого 2018 року о 10 год. 00 хв. 
в каб. № 93 до слідчого відділу УСБУ в Херсонській області до старшо-
го слідчого Яніцького С. М. р.т. (0552458521), за адресою: м. Херсон, 
вул. Лютеранська (Кірова), 1, для повідомлення про змінену підозру у 
кримінальному провадженні № 22015230000000058 та ознайомлення 
з матеріалами кримінального провадження № 22015230000000058 від 
07.09.2015 за ст. 258-3 ч. 1 КК України в порядку ст. 290 КПК України. 

Вінницький міський суд Вінницької області повідо-
мляє, що 26.02.2018 року о 14.30 год. в приміщенні Він-
ницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, в залі судових засі-
дань № 10 відбудеться підготовче судове засідання в 
кримінальному провадженні № 42016020420000244 за 
обвинуваченням Костарнової Олександри Владиславівни 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається як обвинувачена 
Костарнова Олександра Владиславівна, 15.02.1989 р.н., 
яка зареєстрована та проживає за адресою: АР Крим, 
смт Новоозерне, вул. Морська, буд. 11, кв. 2.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Ан О. В.,  
Бессараб Н. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченої
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 433/1869/17 стосовно Степіної Олени Сергіївни, 06.12.1978 
року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбачено-
му ст. 297-1 КК України. Обвинувачена Степіна Олена Сергіїв-
на зареєстрована та проживає за адресою: м. Луганськ ,вул. 
2-га Кожевна, буд. 93.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Степіну 
Олену Сергіївну в судове засідання, яке відбудеться 05 бе-
резня 2018 року об 11 годині 00 хвилин у залі судових за-
сідань Марківського районного суду Луганської області за 
адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського 
району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Рукас О. В., суддів Логвіненка Т. Г., Шкирі В. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 433/947/16-к стосовно Скорбенка Дениса Миколайови-
ча, 10.06.1979 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений 
Скорбенко Д. М. зареєстрований та проживає за адресою: 
проспект Ю. Гагаріна, буд. 193, кв. 103, м. Харків.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Скорбен-
ка Дениса Миколайовича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 28 лютого 2018 року о 10 годині 00 хвилин у за-
лі судових засідань Марківського районного суду Луганської 
області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Мар-
ківського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження 
№ 417/4377/17 стосовно Крисіна Віктора Валерійовича, 
23.12.1976 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому 
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в поряд-
ку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Кри-
сін В. В. зареєстрований за адресою: кв. Пролетаріату Донба-
су, буд. 50, кв. 8, м. Свердловськ.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Крисіна Ві-
ктора Валерійовича в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 28 лютого 2018 року об 11 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань Марківського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марків-
ського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 12014051060000214 (номер справи  
1-кп/243/188/2018) за обвинуваченням Смирнова Андрія Васильовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мірошниченко Л. Є. викликає:
Обвинуваченого Смирнова Андрія Васильовича, 27.06.1977 року народження, який зареєстрований та 

проживає за адресою: м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Садова, 1, кв. 33, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 06 березня 2018 року о 08 годині 45 хвилин, у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибу-
де за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому глава-
ми 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Свідоцтво про право власності на нерухоме май-
но, а саме: будівля кафе з прибудовою, від 29.03.2005 
р., серія та номер бланку САА №039471, яке знаходить-
ся за адресою: м. Донецьк, вул. Жовтнева (Октябрь-
ська), буд. 77, видане Управлінням комунального гос-
подарства Донецької міської ради, на підставі свідо-
цтва про право власності від 27.05.1999 р., рішен-
ня виконавчого комітету Ворошиловської районної в 
м. Донецьку ради від 10.03.2005 р., № 79/3, видано на-
чальником управління комунального господарства  
Донецької міської ради М. В. Баранецьким,  на ім’я ТОВ 
«ШАНС», вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Свідоцтво про право власності на нерухоме май-
но, а саме: квартира, від 08.11.2011 р., серія та но-
мер бланку САЕ437334, яка знаходиться за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Овнатаняна, буд. 64, кв. 68, 
видане Головним управлінням благоустрою та ко-
мунального обслуговування Донецької міської ра-
ди, на підставі рішення виконавчого комітету Доне-
цької міської ради від 26.10.2011 р., № 277/11, ви-
дано начальником головного управління К. Л. Са-
вінов,  на ім’я Павлова Тетяна Іванівна, вважати  
недійсним в зв’язку з втратою.

Печерський районний суд м. Києва викликає по-
терпілого Крутенка Богдана Сергійовича, 15.09.1990 
р.н., уродженця м. Києва (останнє відоме місце про-
живання: м. Київ, вул. Д. Луценка, 1/1, кв. 24) у судо-
ве засідання, з розгляду кримінального провадження 
№12015100070004580, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 03.07.2015 р., за обвинувачен-
ням Придиуса Олега Володимировича у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України.

Слухання кримінального провадження відбудеться у 
відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерсько-
го районного суду м. Києва 5 березня 2018 року о 16.00 
год. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, зал №3, 
каб. 17, під головуванням судді Шапутько С. В.

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

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання, 
по якому здійснювалося спеціальне досудове 

розслідування
Обвинувачений Іорганський Григорій Петрович, 28.09.1981 

року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог  
ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в по-
рядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 02 
березня 2018 року о 09 годині 05 хвилин в приміщенні Біловод-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судово-
му засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду перед-
бачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст. ст. 139, 
323 КПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Подільський районний суд м. Києва викликає як обвину-
вачену Гризодубову Анастасію Миколаївну, 18.01.1978 року 
народження (останнє відоме місце проживання: 95034, вул. 
Павленко, 25/3, м. Сімферополь) у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у су-
дове засідання, яке відбудеться 07 березня 2018 року о 10 
год. 10 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під головуванням  
судді Отвіновського П. Л.

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

Інформація для абонентів  

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ - 19199961)

Повідомляємо, що з 1 березня 2018 ро-

ку змінюються окремі тарифи та тариф-

ні плани на послуги Інтернет та Телефо-

нії для існуючих абонентів  — фізичних та 

юридичних осіб.

Детальна інформація — за телефоном 

(044) 507 00 00 або 177 (з телефонних лі-

ній Vega).

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/657/2017 
за обвинуваченням Опанасюка Олександра Дмитровича за 
ч. 1 ст. 111 КК України, згідно з Єдиним державним реє-
стром досудових розслідувань за № 42016 00000000 2764 
від 07.10.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 
підготовче судове засідання по вищевказаному криміналь-
ному провадженню відбудеться 05.03.2018 року о 09 год. 00 
хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб.

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

Суддя П. Л. Слободянюк

Подільський районний суд м. Києва викликає як обвину-
ваченого Єрмакова Івана Федосовича, 01.01.1947 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: вул. Адміра-
ла Юмашева, 15а/17, м. Севастополь) у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни у судове засідання, яке відбудеться 07 березня 2018 ро-
ку о 10 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7, під головуванням  
судді Отвіновського П. Л.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає як обвину-
вачену Лужецьку Світлану Анатоліївну, 12.04.1966 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: вул. Південна, 
38, кв. 5, смт Чорноморське, Чорноморський р-н, АР Крим) 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбудеться 07 
березня 2018 року о 10 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під головуванням  
судді Отвіновського П. Л.

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

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85110, м. Костянтинівка Доне-
цької області, пр. Ломоносова, № 157) розгля-
дає кримінальне провадження № 233/261/18 
за обвинуваченням Красовського С. С. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Красов-
ський Сергій Сергійович, 29 січня 1977 р.н., 
останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 233/19, 
викликається до суду на 11.30 годину 06 берез-
ня 2018 р. (корп. 2, каб. 16) для участі у підго-
товчому судовому засіданні. Ухилення від явки 
на виклик суду обвинуваченим та оголошення 
його у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя Т. О. Мартишева
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ЛюТого

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -9  -14 -4  -9 Черкаська -6  -11 -1  -6
Житомирська -9  -14 -4  -9 Кіровоградська -5  -10 -1  -6
Чернігівська -9  -14 -4  -9 Полтавська -9  -14 -3  -8
Сумська -9  -14 -5  -10 Дніпропетровська -5  -10 0  -5
Закарпатська +2  -3 +1  +6 Одеська -5  -10 0  +5
Рівненська -6  -11 -1  -6 Миколаївська -5  -10 0  +5
Львівська -5  -10 0  -5 Херсонська -5  -10 0  +5
Івано-Франківська -5  -10 0  -5 Запорізька -5  -10 +2  -3
Волинська -6  -11 -1  -6 Харківська -9  -14 -3  -8
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 +2  -3 +1  +6
Вінницька -6  -11 -1  -6 Київ -5  -7 -9  -11
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Юні луганці намалювали…  
канікули на Закарпатті

Василь БЕДЗІР,  
«Урядовий кур’єр»

ГОСТИННІСТЬ. Другий рік 
поспіль на запрошення голо-
ви Закарпатської облдержад-
міністрації у край за Карпа-
тами на час зимових канікул 
приїжджають школярі з Лу-
ганщини. Тут їм створюють 
усі умови, щоб могли і від-
почивати, і розвивати творчі 
здіб ності.

Торік гостями стали трид-
цятеро дітей і педагогів зі 
Станично-Луганського райо-

ну, нині ж приїхали десятки 
школярів із Рубіжного, Сва-
тового, Лисичанська. Як і то-
рік, гості з прифронтової Лу-
ганщини перебували на базі 
Воловецької філії Закарпат-
ського обласного еколого-на-
туралістичного центру учнів-
ської молоді «Арніка». Їх за-
безпечили повноцінним хар-
чуванням, належними побу-
товими умовами, підготува-
ли змістовну програму відпо-
відно до зацікавлень: влашто-
вували  конкурси, вікторини, 
майстер-класи. Позаду та-

кож чимало екскурсій облас-
тю, під час яких наповнюєть-
ся змістом вислів «Схід і захід 
разом».

Незабутнім штрихом у 
пам’яті юних луганців про пе-
ребування  стала виставка їх-
ніх творчих робіт, влаштована 
в атріумі Закарпатської обл-
держадміністрації. Вернісаж 
«Україна очима дітей» від-
крито в межах дев’ятого арт-
каравану дружби з мистецької 
реабілітації дітей із зони АТо.

На відкриття до Ужгорода 
приїхали учні — автори ро-

біт разом з їхніми наставни-
ками-вчителями. Їх привітав 
заступник голови — керівник 
апарату облдержадміністра-
ції олександр Петік. І олек-
сандр Владиславович, і міс-
цеві художники, і керівники 
освітньої галузі Закарпаття 
зазначали, що твори юних ав-
торів пронизані ідеєю миру, єд-
ності всіх українців, хоч би де 
вони жили. У роботах відчу-
ваються іскорки таланту, ба-
жання зробити цей світ пре-
краснішим і по-справжньому 
щасливим. 

На Полтавщині підтримують книжку 
Олександр ДАНИЛЕЦЬ,  

 «Урядовий кур’єр»

ПОЗИЦІЯ. Полтавська екс-
пертна рада з випуску соці-
ально значущих видань про-
вела конкурсний підбір книго-
видавничих проектів, що бу-
де реалізовано коштом об-
ласного бюджету в цьому ро-
ці. Як повідомила директор 
департаменту інформацій-
ної діяльності та комунікацій 
з громадськістю Полтавської 
облдерж адміністрації Вікто-
рія Пилипенко, заявки на кон-
курс надійшли від шести ви-
давництв Полтавщини. Роз-
глянули 28 проектів, автори 
яких –– полтавські письмен-
ники, поети, науковці. До пла-
ну випуску соціально значу-
щих видань на 2018 рік екс-
пертна рада рекомендувала 

11 українськомовних проек-
тів. Це історико-краєзнавчі, 
образотворчі, видання для ді-
тей і юнацтва, а також націо-
нально-патріотичного спря-
мування. остаточний варіант 
плану департамент затвер-
дить після схвалення в комісі-
ях обласної ради.

Торік  полтавські видав-
ці реалізували 10 видавни-
чих проектів загальним на-
кладом 3000 примірників, на 
їх випуск з обласного бюдже-
ту витрачено майже 400 ти-
сяч гривень. Понад 80% на-
кладу залежно від читацько-
го призначення безкоштовно 
передають бібліотечній систе-
мі, творчим спілкам і товари-
ствам області. 

За кошти обласного бюд-
жету фінансують діяльність 
науково-редакційного підроз-

ділу — Центру дослідження іс-
торії Полтавщини. Загалом то-
рік видавництва краю за під-
тримки обласної влади випус-
тили 227 найменувань друко-
ваних видань загальним на-
кладом понад 49 тисяч при-
мірників, з них українською 
мовою майже 90%.

— Сучасне книговидан-
ня переживає непрості ча-
си, оскільки легкий доступ 
до інформації через різно-
манітні гаджети створює кон-
курентне середовище папе-
ровій продукції. Крім того, 
зросли тарифи на комуналь-
ні послуги, ціни на папір. По-
при все видавничі підприєм-
ства Полтавщини забезпечу-
ють виплату заробітних плат 
працівникам, виконують ви-
давничі угоди, видають нові 
книжки, розширюють спектр 

поліграфічних послуг, –– роз-
повідає Вікторія Пилипенко. 
— У вересні 2017 року пол-
тавські видавці вдруге взя-
ли участь у Форумі видав-
ців у Львові, де презентували 
вперше впорядковану без ку-
пюр (цензурних правок) про-
фесором олексієм Неживим 
книжку «Вир» (роман та кіно-
сценарій григорія та григора 
Тютюнників під однією обкла-
динкою), яку придбав Львів-
ський міський голова Андрій 
Садовий. 

Розмаїтий світ книжок Пол-
тавщини буде ще барвисті-
шим і цікавішим. У квітні за 
сприяння облдержадміністра-
ції та обласної ради і за участі 
видавництв України в Полта-
ві проведуть виставку-ярма-
рок «Книжкова весна на Пол-
тавщині».

Наша студентка 
серед знавців 
новогрецької 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

РІДНА МОВА. Студентка з Маріуполя Валерія Зубочек пре-
зентуватиме Україну в другому турі Всесвітньої олімпіади з но-
вогрецької мови, що відбудеться влітку в греції. Як повідомили 
у Маріупольській міській раді, таке право вона виборола в пер-
шому турі престижного конкурсу, що відбувся у січні одночас-
но в 12 країнах. один з етапів проходив на базі Маріупольсько-
го державного університету, а участь у ньому взяли знавці но-
вогрецької мови з приморського міста, а також із Києва та оде-
си.  Про перемогу Вікторії стало відомо з повідомлення із Са-
лонікського університету імені Арістотеля, де журі підбило під-
сумки першого туру. 

До речі, це не перший успіх маріупольської студентки, яка 
навчається в магістратурі МДУ за спеціальністю «Переклад»: 
торік вона посіла перше місце у Всеукраїнській студентській 
олімпіаді з новогрецької мови і літератури.

організатори Всесвітньої олімпіади з новогрецької мови — 
Центр грецької культури та Міністерство освіти, науки і релігії 
грецької Республіки, а вперше її провели 2016-го, що був про-
голошений Роком Арістотеля. Другий тур цьогорічної олімпіа-
ди відбудеться в Салоніках на базі місцевого університету, а на 
переможця очікує стипендія на навчання в магістратурі у цьо-
му престижному навчальному закладі.  

Переможець першого туру Валерія Зубочек налаштована 
на подальший успіх на Всесвітній олімпіаді

УКРАЇНА — СЬОМА В МІКСТІ. Учора наша команда прове-
ла найкращі поки що біатлонні  перегони на Зимових олімпій-
ських іграх у Пхьончхані.  У змішаній естафеті  Ірина Варви-
нець, юлія Джима, Дмитро Підручний та Артем Прима посіли 
сьоме місце. Зважаючи на нинішню функціональну готовність, 
це  — якщо й не перемога, то точно не поразка. Адже загалом 
в естафеті стартувало двадцять команд. Змішана естафетна 
четвірка видала, напевне максимум. Хороший перший етап по-
казала Ірина Варвинець, яка навіть йшла третьою, та  її не ви-
стачило на останнє коло —  понад  30 секунд відставання і 10-е 
місце. Далі був хороший етап від юлії Джими: хоча лідер укра-

їнської збірної програла 25 секунд, та вона відіграла чотири по-
зиції і втримала українців в боротьбі за високі місця.

На третьому етапі біг Дмитро Підручний — і це був найкра-
щий етап від України в міксті. Дмитро показав гранично хоро-
шу швидкість, борючись на перших двох колах навіть з Йохан-
несом Бе. Втім, конкуренція серед чоловіків була занадто ви-
сокою: українець не піднявся вище, але втримався на шосто-
му місці. Артем Прима, який був фінішером у цих перегонах,  
не мав шансів поборотися за медаль, однак  він продемонстру-
вав стабільну роботу на вогневих рубежах, що вкрай важливо 
з огляду на майбутню чоловічу естафету. 
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