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Смак прифронтового 
молока
ВАРІАНТИ РОЗВ’ЯЗКУ. На Луганщині випробовують технології, 
щоб поліпшити якість сировини і не втратити виробничих 
стандартів

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Кількість великих ферм, 
де б вирощували вели-

ку рогату худобу, на під-
контрольній території Лу-
ганщини  можна пораху-
вати на пальцях однієї ру-
ки. А загалом 20 тисяч го-
лів великої рогатої худо-

би (70%) краю утримують 
у домогосподарствах. Тож 
селяни дослухаються до 
будь-якої інформації про 
нові стандарти молока. Фа-
хівці визнають, що відмо-
ва від приймання молока 
другого сорту для харчо-
вих продуктів спричинить 
зниження прибутків сіль-
ських жителів, які здають 

молочні продукти. Та чи 
припустима  така ситуація 
у прифронтів’ї?

Ще кілька десятків ро-
ків тому в краї налічувало-
ся понад 192 тисячі голів ве-
ликої рогатої худоби, ни-
ні — чи не вдесятеро мен-
ше. Не ліпша  й статистика 
виживання молокоперероб-
них підприємств: колись на 

Луганщині їх було 18, тепер 
на підконтрольній території 
краю повноцінно працюють 
тільки три. Тривожні по-
казники ніяк не хочуть ви-
рівнюватися, представни-
ки органів статистики вже 
знають мало не кож-
ну корову на кличку 
і чи не на кожне теля 
покладають надію.

 
Президент про історично здобуте право мати на своїй 
землі Українську Помісну церкву

ІТ додає в розвитку 
ПОСТУП. «На травень готуємо черговий дерегуляцій-

ний Кабмін. Скасовуватимемо стоси непотрібних регуляцій і 
ухвалюватимемо потрібні рішення передусім для ІТ-сектору. 
Ми вже тисячами скасовуємо застарілі акти, через які хтось 
міг влаштувати перевірки», — написав на своїй сторінці у 
Фейсбуці Прем’єр-міністр Володимир Гройсман за підсум-
ками зустрічі з керівниками провідних ІТ-компаній країни. 
Адже Сектор інформаційних технологій, який успішно розви-
вається, може й повинен стати додатковим локомотивом за-
гального економічного зростання. 

«Зростання ІТ — позитивний сигнал наших конкурентних 
можливостей. Торік сектор зріс на 20%, і цього року план 
не менший — це також позитивний сигнал. Потрібні подаль-
ші кроки — з дерегуляції, підготовки кваліфікованих кадрів. 
Маємо вигравати конкурентну боротьбу», — цитує слова 
Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громад-
ськістю Секретаріату КМУ. 

На сьогодні галузь ІТ входить до трійки індустрій з най-
більшою часткою у ВВП. Її сукупний дохід торік становив 3,6 
мільярда доларів, поступаючись лише обсягам АПК й мета-
лургії. 

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

209,556 млрд грн
становив обіг роздрібної торгівлі  

в січні — березні 2018 року. Це на 7,6% 
більше, ніж торік за аналогічний період

«Армія боронить 
українську землю.  

Мова боронить 
українське серце. 

Церква боронить 
українську душу».

Країни G7 готові посилити 
санкції проти Росії

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

МІЖНАРОДНА ТРИБУНА. 
Росія повинна припинити де-
структивні дії на світовій аре-
ні й втручання у справи суве-
ренних держав. На цьому наго-
лошено у спільному комюніке 
зустрічі міністрів закордонних 
справ країн «Великої сімки», 
яка відбулася в Торонто. Краї-
ни G7 можуть також розгляну-
ти питання про посилення санк-
цій проти Росії у зв’язку з її дія-
ми на сході України. 

Глави зовнішньополітичних 
відомств країн «Великої сімки» 
переконані, що Росія здійснює 
«безвідповідальні та дестабілі-
заційні вчинки, зокрема втру-
чання у демократичні системи 
держав». Вони закликали Мо-
скву «припинити поведінку, яка 

стоїть на заваді можливості від-
новлення конструктивної спів-
праці». Міністри нагадали РФ 
про її  міжнародні зобов’язання 
як постійного члена Ради Без-
пеки ООН та необхідність до-
тримуватися відповідальнос-
ті щодо підтримання міжнарод-
ного миру й безпеки. Головні 
дипломати G7, щоправда, ма-
ють намір, попри таку політику 
Кремля, й надалі залучати йо-
го до врегулювання регіональ-
них криз і глобальних викликів.

«Велика сімка» не припиня-
тиме вдосконалювати свої мож-
ливості реагувати на гібрид-
ні загрози, зокрема в кіберне-
тичній галузі, в комунікаціях та 
контррозвідці. «Ми схвалюємо 
заходи, вжиті окремими держа-
вами, з метою обмеження во-
рожої розвідувальної діяльнос-
ті Росії й підвищення нашої ко-

лективної безпеки», — цитує 
УНІАН текст дипломатичного 
комюніке.

У документі згадано ситуа-
цію з дотриманням прав лю-
дини в окупованому Росією 
Криму. «Ми засуджуємо погір-
шення стану з правами люди-
ни на півострові та порушення 
й зловживання, вчинені про-
ти населення Криму Росією», 
— зазначено в тексті ухвали.  
Міністри висловили повну під-
тримку суверенітету України  
й засудили анексію Криму  
Росією. Окрім цього, у G7 по-
кладають відповідальність за 
збройний конфлікт в Україні 
саме на Москву. «Враховую-
чи відповідальність РФ у цьому 
конфлікті, ми закликаємо Ро-
сію негайно стабілізувати без-
пекову ситуацію на Донбасі», 
— вказали міністри G7.

У корейців слід учитися 
енергоефективності

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

ДОСВІД. Провідним корей-
ським компаніям презентова-
но інвестиційно привабливі на-
прями вітчизняної відновлюва-
ної енергетики. Відбулося це 
під час Українсько-корейського 
економічного форуму, проведе-
ного в Корейській асоціації між-
народної торгівлі. 

Її засновано 1946 року, й во-
на залишається найбільшою 
бізнес-організацією в Кореї, в 
яку входять понад 70 тисяч ком-
паній. Тим престижнішою ста-
ла участь у форумі української 
делегації під головуванням пер-
шого віце-прем’єр-міністра — 
міністра економічного розвитку 
і торгівлі Степана Кубіва.

Голова Держенергоефектив-
ності Сергій Савчук доводив 

східним партнерам, що  Україна 
може бути для Кореї перспек-
тивним майданчиком для реа-
лізації проектів у відновлюваній 
енергетиці. Для цього є і спри-
ятливе правове поле, і значний 
ресурсний потенціал, і численні 
впроваджені та потенційні про-
екти.

Наша країна зацікавлена пе-
реймати досвід Кореї, що сла-
виться розробленням та впро-
вадженням інноваційних техно-
логій, які використовують зо-
крема у відновлюваній енер-
гетиці. Бо Корея перебуває у 
п’ятірці країн за потужностями 
електроакумулювальних стан-
цій, а компанії Samsung SDI і LG 
Chem — провідні виробники ба-
тарей для цих станцій.

Встановлення таких систем 
— актуальне питання для Укра-
їни, в якій за останні три ро-

ки зросли темпи впроваджен-
ня «зелених» проектів. Лише 
торік введено 257 МВт потуж-
ностей відновлюваної елек-
троенергетики, що вдвічі біль-
ше, ніж позаторік, повідомили 
в Держенергоефективності. 

Сергій Савчук запросив 
представників корейських 
компаній та членів Корейської 
асоціації міжнародної торгівлі 
побувати в Україні й розгляну-
ти можливі напрями партнер-
ства, зокрема виробництво 
енергії з відновлюваних дже-
рел, встановлення електро-
акумулювальних систем, 
упровадження smart grids, бу-
дівництво заводів з виробни-
цтва матеріалів і обладнан-
ня для електростанцій, що ге-
нерують чисту енергію, будів-
ництво заводів із переробки 
сміття на енергію.
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Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Лит-
виненка Віталія Миколайовича, 28.12.1983 року народження, 
у підготовче судове засідання в кримінальному провадженні  
№ 1-кп/331/80/2018 за обвинуваченням Литвиненка Віталія Ми-
колайовича у скоєнні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 14.05.2018 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: місто 
Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 1.

Суддя Стратій Є. В.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає Очеретька 
Ігоря Валерійовича, 09.08.1970 року народження, та Федотова 
Михайла Вікторовича, 21.06.1969 року народження, у судове за-
сідання в кримінальному провадженні № 1-кп/331/9/2018 за об-
винуваченням Очеретька Ігоря Валерійовича, Федотова Михай-
ла Вікторовича у скоєнні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбу-
деться 16.05.2018 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 1.

Суддя Стратій Є. В.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засідання (про-
вадження №335/8559/15-к, 1-кп/335/13/2018) обвинуваченого Сербу Володимира Іва-
новича, 08.01.1960 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 
27, кв. 19, по кримінальному провадженню № 42014080000000272 за обвинуваченням 
Серби В. І. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 27, ч. 2  
ст. 365 КК України, яке відбудеться 8 травня 2018 року о 09.00 годині за адресою:  
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-Б.

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

Суддя Шалагінова А. В.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Сабодаша Мак-
сима Анатолійовича, 01.05.1979 року народження, у судове засідан-
ня в кримінальному провадженні № 1-кп/331/57/2018 за обвинувачен-
ням Сабодаша Максима Анатолійовича у скоєнні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 14.05.2018 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
ченого Гулька Дмитра Володимировича в судове засідання в кримі-
нальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
08.05.2018 року о 09.00 годині в залі судового засідання Токмацько-
го районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Гуль-
ка Д. В. кримінальне провадження буде здійснюватися за його відсут-
ності.

Суддя Погрібна О. М.

Цюрупинський районний суд Херсонської області викликає відпові-
дача ТОВ Арлісс на 29.05.2018 року о 10.30 годині у справі за позовом 
Скрипніченка Олександра Анатолійовича до ТОВ Арлісс про розірвання 
договору та стягнення коштів. У разі неявки в судове засідання, спра-
ву буде розглянуто за відсутності відповідача за наявними в ній мате-
ріалами.

Адреса суду: 75100, Херсонська область, м. Олешки, вул. Поштова, 48.
Суддя В. П. Бойко

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Гришу Ірину Ві-
кторівну, 27.12.1986 року народження, у судове засідання в криміналь-
ному провадженні № 1-кп/331/76/2018 за обвинуваченням Гриши Іри-
ни Вікторівни у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 16.05.2018 року о 13 годині 30 
хвилин у приміщенні суду за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олек-
сандрівська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова повідомляє Губіна 

Владислава Валерійовича, 08.12.1974 року народження, що 13 квітня 

2018 року було винесено вирок та Губіна Владислава Валерійовича бу-

ло визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 

ст. 191 КК України.

Суддя Г. В. Матвієвська

Вважати недійсними поліси обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів та стікери до них у зв’язку з втратою:

№ АС/5211064, АС/5211070, АС/5211071, АС/5211073, АС/5211074, 

АС/5211075, АС/5211076, АС/5211077, АС/5211078, АС/7335121, 

АС/7335122, АС/7335123, АС/7335124, АС/7335125, АС/9034105.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Ісаченка Дениса 
Геннадійовича, 05.08.1985 року народження, у судове засідання в кри-
мінальному провадженні № 1-кп/331/88/2018 за обвинуваченням Іса-
ченка Дениса Геннадійовича у скоєнні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 14.05.2018 ро-
ку об 11 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: місто Запоріж-
жя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Втрачені: 

диплом РВ № 748699, виданий Бердянським 

педагогічним інститутом 27.06.1988 р., та диплом магістра 

КХ № 23778725, виданий Ірпінською податковою академією 

22 червня 2004 р. на ім’я Овчиннікової Валентини Іванівни, 

вважати недійсними.

Харківський районний суд Харківської області викликає Сильченка 
Анатолія Миколайовича на судове засідання, призначене 02.05.2018 ро-
ку о 10.00 год. по справі за позовом Гроди Наталі Миколаївни до Силь-
ченка Анатолія Миколайовича про визнання особи такою, яка втратила 
право на користування житловим будинком.

У разі неявки відповідача на судове засідання, неповідомлення про 
поважність причин неявки та ненадання заяви про розгляд справи за 
його відсутності, справу буде розглянуто в порядку заочного розгляду.

Суддя О. В. Назаренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Мороз Юрій Юрійович, 01.12.1991 р.н., зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Щербакова, буд. 4, кв. 193, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 297-5, КПК України, вам необхідно з’явитися 30.04.2018 р. 
о 09 год. 00 хв. до каб. № 309 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у  
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях, який розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
А.Нільсена, буд. 33, до слідчого Авєріна П. Є., для відкриття та ознайомлення 
із матеріалами кримінального провадження, вручення вам письмового повідом-
лення про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у кримінально-
му провадженні №12015050000001020 від 22.10.2015, за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни в порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального досудового роз-
слідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за адресою: 
Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60) по-
відомляє Котляревського Михайла Григоровича, 19 липня 1976 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт Лазур-
не, вул. Шевченка, 37, по кримінальному провадженню № 12014230000000681 за 
фактом скоєння Котляревським Михайлом Григоровичем кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 368 ч. 5 КК України як обвинуваченого, що 4 травня 
2018 року о 15.00 годині та 11 травня 2018 року о 14.30 годині відбудеться спеці-
альний судовий розгляд у складі колегії суддів: головуючого судді Матвєєвої Н. В.,  
суддів Ведяшкіної Ю. В., Чирського Г. М., в якому ваша участь обов’язкова, ухилення 
від явки на виклик суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два 
рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є підставою для здій-
снення спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Підозрюваний Каленський Валерій Степанович, 28.07.1972 року на-
родження, громадянин України, останнє місце фактичного проживан-
ня та реєстрації: Житомирська область, м. Коростень, вул. Шевченка, 3, 
кв. 36, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, вам необхідно 
з’явитись 30.04.2018 р. на 10 годину 00 хвилин у кабінет № 213 до стар-
шого слідчого СУ ГУНП у Житомирській області Іваниська Сергія Васи-
льовича (0412) 407-426, за адресою: м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 
5/37, для отримання повідомлення про підозру та допиту як підозрюва-
ного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань № 12017060000000087 від 22.05.2017 р.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) 
розглядає кримінальну справу №219/11159/16-к за 
обвинуваченням Шевчука Дмитра Анатолійовича за 
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі: Шевчук Дмитро Анато-
лійович, 12.07.1978 р.н., який мешкає за адресою: 
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Красна, буд. 7, 
викликається в судове засідання, яке відбудеться 4 
травня 2018 року об 11 год. 30 хв.

Суддя Любчик О. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Банкова, буд. 39«А») розглядає кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Бойченка Олександра 
Борисовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Бойченко Олександр Борисо-
вич, 06.07.1961 р.н., останнє місце реєстрації якого:  
м. Донецьк, проспект Ілліча, буд. 9, кв. 20, викли-
кається на 03.05.2018 р. о 10.00 год. до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 14 для участі 
в розгляді кримінального провадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

Новогродівський міський суд Донецької області (85483, 
Донецька область, м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) роз-
глядає кримінальне провадження № 22017050000000108 за 
обвинуваченням Неєра Віктора Іонатановича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України.

Обвинувачений у справі: Неєр Віктор Іонатанович, 14 квіт-
ня 1955 року народження, який зареєстрований за адресою: 
85483, Донецька область, м. Новогродівка, вул. Мічуріна, 
буд. 6, кв. 47, викликається на 3 травня 2018 року о 10 год. 
00 хв. до суду, для участі у розгляді справи в спеціально-
му судовому провадженні, згідно з ухвалою Новогродівсько-
го міського суду Донецької області від 14 лютого 2018 року.

Суддя Грідяєва М. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає Скороходова Валерія Володимирови-
ча, 22.05.1976 року народження як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 242/897/17 по обви-
нуваченню у вчиненні кримінального правопорушен-
ня за ч. 1 ст. 258-3 КК України у судове засідання, 
що відбудеться 10 травня 2018 року о 13.00 годині 
в приміщенні Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: 85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, 39а. Явка обвинува-
ченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Кошля А. О.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сидоренко Ігор Володимирович, 

17.11.1969 р.н., останнє відоме місце проживання:  
м. Луганськ, квартал Південний, буд. 3, кв. 13, на під-
ставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, вам не-
обхідно з’явитися 07.05.2018 р. на 09 год. 40 хв. до 
Івано-Франківського міського суду Івано-Франків-
ської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21 для роз-
гляду кримінального провадження про обвинувачен-
ня Сидоренка Ігоря Володимировича у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Н. І. Деркач

Обвинувачена Василькова Галина Вікторівна, 
19.11.1956 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 
4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 200 КК України, від-
повідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України, ви-
кликається в судове засідання в порядку спеціально-
го судового провадження, яке відбудеться 10 травня 
2018 року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні Сто-
рожинецького районного суду Чернівецької облас-
ті за адресою: вул. Чернівецька, 6, м. Сторожинець 
Чернівецької області для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачена.

Суддя А. М. Пташник

Втрачений Договір купівлі-продажу квартири №14 
по вулиці Лобановського Валерія в с. Чайки Києво-
Святошинського району Київської області, укладе-
ний 19 вересня 2008 року між продавцем – Нудьгою 
Вікторією Анатоліївною в особі свого представника 
Бець Тетяни Миколаївни, яка діяла на підставі до-
віреності та покупцем — Сорокою Євгенією Петрів-
ною, який був посвідчений нотаріально 19.09.2008 
року приватним нотаріусом Києво-Святошинсько-
го районного нотаріального округу Федотовою Ю. 
В. за реєстровим №7136 та належить Сороці (нині  
прізвище якої Ратушна) Євгенії Петрівні, вважати  
недійсним.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області викликає Дацка Олександра Олеговича, 
31.01.1962 року народження як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 296/8465/16-к по об-
винуваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3 КК України у судове засідан-
ня, що відбудеться 10 травня 2018 року об 11.00 го-
дині в приміщенні Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області за адресою: 85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, 39а. Явка об-
винуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Кошля А. О.

Селидівський міський суд Донецької об-
ласті (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) 
розглядає доручення Тбіліського міського 
суду про вручення судових документів від-
повідачу Паата Джикия, на підставі Конвенції 
про правову допомогу та правові відносини 
у цивільних, сімейних і кримінальних спра-
вах 1993 р. Паата Джикия, адреса якого за-
значена: Донецька область, м. Донецьк, вул. 
Університетська, б. 105, кв. 54, який викли-
кається на 03.05.2018 р. о 13.45 год. до суду 
для вручення пакета документів.

З опублікуванням оголошення про виклик 
Паата Джикия, вважається повідомленим 
про дату, час і місце розгляду окремої про-
цесуальної дії.

Суддя Переясловська Ю. А.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
В провадженні Попаснянського районного суду Луганської області перебуває кримі-

нальне провадження №423/1023/17к, внесене до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань №22015130000000383 від 22.07.2015 стосовно Скнипи Ірини Іванівни, 21.02.1965 
року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ч. 1 ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачена Скнипа Ірина Іванівна, зареєстрована за адресою: Луганська область, 
Попаснянський район, смт Новотошківське, вул. Леніна, буд. 15.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський районний суд Луганської 
області викликає Скнипу Ірину Іванівну в судове засідання, що відбудеться 2 травня 
2018 року о 13 год. 00 хв. у залі судових засідань Попаснянського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею Архипенко А. В.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування оголошення, об-

винувачена вважається належним чином ознайомлена з його змістом.

Сватівський районний суд Луганської 

області, розташований за адресою: Лу-

ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-

чя Перемоги, 34, викликає Кісельова Ві-

талія Вікторовича як обвинуваченого в 

судове засідання по кримінальній справі 

№ 426/337/16-к за обвинувальним актом 

у кримінальному провадженні стосов-

но Кісельова Віталія Вікторовича за ч. 1  

ст. 258-3 КК України, що відбудеться  

4 травня 2018 року об 11.00 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської 

області, розташований за адресою: Лу-

ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-

чя Перемоги, 34, викликає Будрг’янца 

Юрія Георгійовича як обвинуваченого в 

судове засідання по кримінальній справі  

№ 409/1654/16-к за обвинувальним актом 

у кримінальному провадженні стосов-

но Будрг’янца Юрія Георгійовича за ч. 1  

ст. 258-3 КК України, що відбудеться  

4 травня 2018 року об 11.00 год.

Суддя О. М. Попова

Додаток до атестата про повну  
загальну середню освіту на ім’я  

Коваленко Ольги Сергіївни, 
виданий 19 червня 1998 р.,  

серія СН номер 005076, виданий СШ4,  
м. Сєверодонецьк Луганської області, 

вважати недійсним.

Втрачене посвідчення 

судноводія малого маломірного судна

№00549/11 на ім’я Мала Інна Василівна 

вважати недійсним.

Харківське обласне територіальне відділення 
Антимонопольного комітету України повідомляє 
про розміщення на офіційному веб-сайті Комі-
тету — http://www.amc.gov.ua, вимоги голови 
територіального відділення від 22.02.2018 р.  
№ 02-26/2-648 до ТОВ «ВЕКТОР ПРАЙД» (іден-
тифікаційний код 40477097).

У зв’язку з втратою судновий білет 
на човен «Колібрі»,  

бортовий № ДАП – 1440 К, 
виданий на Клодницького  

Дениса Валерійовича,  
вважати недійсним.

Втрачені свідоцтво про право власнос-
ті CR № 003395 від 16.04.2008 р. та Свідо-
цтво про право плавання під Державним 
прапором України на судно «Tundra 20  
WT Sport» «ua 0363 KV», яке належить  
Цуканову Льву Миколайовичу, вважати 
недійсними.
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оголошення

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 КвіТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9  +14 +19  +24 Черкаська +9  +14 +21  +26
Житомирська +9  +14 +19  +24 Кіровоградська +9  +14 +22  +27
Чернігівська +8  +13 +18  +23 Полтавська +8  +13 +20  +25
Сумська +7  +12 +18  +23 Дніпропетровська +8  +13 +22  +27
Закарпатська +9  +14 +19  +24 Одеська +9  +14 +23  +28
Рівненська +9  +14 +18  +23 Миколаївська +9  +14 +22  +27
Львівська +10  +15 +17  +22 Херсонська +9  +14 +22  +27
Івано-Франківська +10  +15 +19  +24 Запорізька +8  +13 +22  +27
Волинська +9  +14 +16   +21 Харківська +8  +13 +19  +24
Хмельницька +10  +15 +20  +25 Донецька +8  +13 +20  +25
Чернівецька +10  +15 +20  +25 Луганська +6  +11 +19  +24
Тернопільська +10  +15 +18  +23 Крим +8  +13 +20  +25
Вінницька +9  +14 +22  +27 Київ +12  +14 +21  +23

Укргiдрометцентр

«Ти, моя щира,  
гартована  
мова»

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

ШКІЛЬНА ТВОРЧІСТЬ. Не секрет, що нерідко вивчення 
творчості класиків української чи світової літератури у шко-
лах відповідає визначенню, яке дають самі ж діти: «проходи-
ли». іноді, на жаль, повз. 

Проте існує й протилежний підхід і відповідні підсумки. При-
міром, учениця 10 класу ЗОШ і—ііі ступенів №51 м. Маріупо-
ля Дарина Свіцинська під час вивчення на уроці української 
літератури життя і творчості Лесі Українки принесла до шко-
ли власноруч вишитий бісером портрет поетеси. За словами 
старшокласниці, над вишивкою попрацювала два тижні, на-
магаючись віддати належне творчості авторки поезій, які гли-
боко запали в її душу. 

«Для мене Леся Українка — геніальна поетеса, наш світоч, 
а кожне її слово віще», — пояснює вона. 

інші учні  розповідають, що вони всі також намагаються 
творчо підійти до виконання домашніх завдань, бо їхня вчи-
телька вікторія Помазан постійно практикує на уроках україн-
ської мови і літератури інноваційні та нестандартні методи ви-
вчення тієї чи іншої теми. Саме завдяки такому підходу твор-
чість Лесі Українки справила на багатьох десятикласників не-
абияке враження. Ще одним підтвердженням стало те,  учени-
ця цього класу Анастасія Позолотіна написала музику на сло-
ва безсмертного Лесиного твору «Contra spem spero» і разом 
з двома однокласницями виконала цю пісню на одному з уро-
ків — тому, де не «проходили», а справді вивчали і вшанову-
вали творчість знаної української письменниці. 

Свято друкованого слова
ФеСТИВАлЬ. У Черкасах представили книжкові новинки

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

На святі книжки, яке від-
булося цими днями в 

Шевченковому краї, черка-
щани та гості міста ознайо-
милися з книжковими но-
винками, послухали цікаві 
лекції, взяли участь в ори-
гінальних перформансах і 
просто цікаво провели до-
звілля. 

Цього разу до Черкас при-
їхали представники понад 
60 видавництв з усіх регіонів 
України та понад 100 куль-
турних діячів. Серед найві-
доміших — «Видавництво 
Старого Лева», «А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГА», «Зелений 
пес», «Vivat», «Наш Фор-
мат», «КСД». Були пред-
ставлені й черкаські видав-
ництва: «Майстерня друку» 
та «Вертикаль». На святі ак-

тивно діяли локації відпо-
чинку, майстер-класи, фо-
тозони, відбувалися зустрі-
чі з письменниками. Кожен 
охочий міг поспілкуватися 
з улюбленим майстром сло-
ва, придбати книжки у най-
кращих видавництв країни, 
взяти участь у розіграші та 
виграти книжку.

Уперше на фестивалі від-
бувся благодійний аукці-
он, на якому продавали кар-
тини українського худож-
ника-ілюстратора Владис-
лава Єрка. Отримані ко-
шти пі дуть на допомогу ді-
тям, батьки яких загинули 
в АТО.

Із власними книжками до 
черкащан і гостей фестива-
лю завітали Дара Корній, 
Олег Коцарев, Артем Чех, 
Маркіян Камиш та багато ін-
ших письменників. У межах 
фестивалю відбулася чер-
гова презентація історич-
ного роману Василя Шкля-
ра «Троща». Зала міського 
будинку культури ім. Івана 
Кулика була переповнена 
— частина охочих послуха-
ти батька українського бест-
селера стояла навіть у про-

ходах. Сам письмен ник під 
час презентації зазначив, 
що теми дружби, любові, бо-
ротьби і зради, порушені у 
творі, актуальні й досі — в 
часі новітньої боротьби про-
ти одвічних ворогів Украї-
ни. Черкащани підтримали 
його не тільки оплесками, а 
й тим, що швидко розкупи-
ли книжки.

До фестивалю, який упев-
нено виходить на всеукра-
їнський рівень, готувалися 
не тільки Черкаси, а й райо-
ни області. Великий внесок 
у підготовку зробили добро-
чинці від Спільнокошту.

Під час відкриття свя-
та відбулося довгоочіку-
ване нагородження пере-
можців конкурсу «Чечит-
ка». Протягом минулого ро-
ку жителі Черкас мали змо-
гу ознайомитися з книжка-
ми різножанрових сучас-
них письмен ників і вказа-
ти в анкеті ту, яка найбіль-
ше сподобалася. Фіналіста-
ми стали Дара Корній, Кате-
рина Калитко та Олександр 
Ірванець. Перемогла ж Дара 
Корній зі збіркою оповідань 
«Місячне сяйво». 

На Львівщині реставрували  
пам’ятку архітектури 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ОНОВЛЕННЯ. У селі Дер-
нів у Кам’янка-Бузькому райо-
ні на Львівщині урочисто відкри-
ли відреставровану дерев’яну 
церкву Святого Микити. вона 
належить до пам’яток архітекту-
ри національного значення. Цей 
храм звели із соснових брусів у 
1660-х роках у стилі галицької 
школи народної архітектури. До 
1940-х церквою опікувалася міс-
цева землевласниця. Після Дру-
гої світової війни тут функціо-
нував музей, а згодом — дитя-
чий садочок, внаслідок чого від 
інтер’єру майже нічого не зали-
шилося. Унікальна споруда пе-
ребувала в аварійному стані. 

Два роки тому, поінформува-
ли в облдержадміністрації, на 
реставрацію церкви в Дерно-
ві надали півмільйона гривень, 

враховуючи співфінансування з 
районного бюджету 150 тисяч. 
Торік на цю добру справу спря-
мували ще 330 тисяч гривень. 
У храмі замінили перекриття, 
вікна, відновили підлогу, двері, 
реставрували хрести, розчисти-

ли стіни, щоб зберегти стінопис 
ХіХ століття. Понизили рівень 
ґрунту навколо споруди, обла-
штували захист від блискавки і 
зробили вогнезахисну обробку.
Нині церкву в Дернові збереже-
но в автентичному вигляді: три- 

зрубна, одноверха, без  прибу-
дов і дуже компактна за розмі-
рами. Перебуває вона на балан-
сі департаменту архітектури й 
розвитку містобудування облас-
ної держадміністрації й уже ввій-
шла до туристського маршруту.

У Миколаєві вшанували великого митця
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. в обласному 
центрі відкрили меморіаль-
ну дошку на честь видатно-
го українського живописця 
лауреата Національної пре-
мії України ім. Тараса Шев-
ченка, народного художни-
ка України Андрія Антонюка. 
Пам’ятний знак прикрасив 
фасад Будинку художника, у 
якому видатний митець про-
жив 34 роки, переїхавши до 
Миколаєва. Андрій Данило-

вич народився  в Первомай-
ську Миколаївської облас-
ті, 1962 року закінчив Одесь-
ке державне художнє учили-
ще ім. М. Грекова. Член На-
ціональної спілки художників 
України з 1970-го. Його твор-
чості  притаманні вплив на-
ївного народного мистецтва, 
символіка експресіонізму та 
естетика модерну. Андрій Ан-
тонюк започаткував півден-
ноукраїнську  школу  образот-
ворчого мистецтва.

вшанувати пам’ять Андрія 
Антонюка зібралися представ-

ники органів місцевої влади, 
обласних та міських закладів 
культури, творчих спілок, гро-
мадськості, засобів масової ін-
формації, рідні художника та 
небайдужі городяни. із віталь-
ним словом до присутніх звер-
нувся Миколаївський міський 
голова Олександр Сєнкевич. 
Теплі слова про митця сказав 
його друг директор Миколаїв-
ського художнього музею іме-
ні в. верещагіна Сергій Росля-
ков. Спогадами про  художни-
ка поділилися поет і публіцист 
лауреат Шевченківської премії 

Дмитро Кремінь, заслужений 
діяч мистецтв України Олег 
Приходько.

Замовником виготовлен-
ня меморіальної дошки ви-
ступало управління з питань 
культури та охорони куль-
турної спадщини  Микола-
ївської міської ради. Авто-
ри та виконавці пам’ятного 
знака, в якому використано 
мотиви творчості Андрія Ан-
тонюка, — заслужений ху-
дожник України володимир 
Бахтов і дизайнер віктор 
Покосенко. 

ПОВІСТКА  ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Яновська Анжела Владиславівна, 19.11.1973 року народження, Заводський 
районний суд м. Дніпродзержинська викликає Вас, як обвинувачену, на 11 
год. 00 хв. 10.05.2018 року, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
вул. Ігнатія Ясюковича, 5 (зала судового засідання 18, слідчий суддя Бонда-
ренко Н.О.), у справі: за обвинувальним актом по кримінальному провадженню  
№ 208/5129/17 відносно Яновської А.В., обвинуваченої у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 
ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366  КК України.
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Микити у селі Дернів 
Кам’янка-Бузького району
належить до пам’яток 
архітектури національного 
значення
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