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Тінь сьогодні  
не в пошані
РОБОТА НЕ... Про зміни та тенденції на ринку праці 
кореспондент «Урядового кур’єра» розповідає з досвіду  
обласної служби зайнятості

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Реформування служби 
зайнятості, яке плану-

ють незабаром завершити, 
триває вже не перший рік. 
Кореспондент «Урядово-

го кур’єра»  побував у Чер-
каському обласному центрі 
зайнятості, щоб з’ясувати, 
які зміни  відбуваються в 
галузі, що так чи інакше 
стосується кожного. 

Як розповів директор 
центру Григорій Денде-

марченко, служба за-
йнятості постійно праг-
не вдосконалювати робо-
ту, перебуває в пошуку 
найефективніших мето-
дів для задоволення по-
треб клієнтів. Для пра-
цівників служби важли-

во бути ближчими до лю-
дей, більше консульту-
вати, спрямовувати, а 
найголовніше — надава-
ти допомогу в по-
шуку гідної роботи 
з достойною заро-
бітною платою.

Міністр закордонних справ Литви про консолідацію 
міжнародних зусиль задля визволення українських 
політв’язнів, зокрема Олега Сенцова, з тюрем РФ

Нацбезпека набула 
чітких обрисів 

НАРЕШТІ. 248 голосів народних депутатів вистачило для 
ухвалення Закону «Про національну безпеку України».  Не го-
лосували у повному складі фракція «Опоблоку» й група «Від-
родження», з групи «Воля народу» проголосував один депутат, 
з Радикальної партії — троє, повідомляє УНІАН. 

Закон визначає принципи державної політики у сферах наці-
ональної безпеки та оборони. Серед фундаментальних націо-
нальних інтересів названо: інтеграцію в європейський політич-
ний, економічний, безпековий, правовий простір; набуття член-
ства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантич-
ного договору; розвиток рівноправних взаємовигідних відно-
син з іншими державами. Сектор безпеки та оборони України 
складається з чотирьох взаємопов’язаних елементів: сил без-
пеки; сил оборони; оборонно-промислового комплексу; грома-
дян і громадських об’єднань, які добровільно беруть участь у 
гарантуванні нацбезпеки.

Ухвалення закону стане важливим кроком у наближенні єв-
роатлантичної перспективи України, бо свідчитиме про вибір 
стандартів НАТО, вважають міжнародні партнери України. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЛІНАС ЛІНКЯВІЧЮС:

ЦИФРА ДНЯ

38,6 млн тонн 
зернових експортовано з початку 
2017—2018 маркетингового року 

(липень 2017 — червень 2018)

«На міжнародному рівні 
самі лише заяви не 

допоможуть. Потрібен 
якийсь натиск,  

і ми маємо  
це робити».

Сонце й вітер працюватимуть  
на економіку

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. До 
2035 року частка відновлюва-
них джерел в українській енер-
гетиці має становити 11%, що 
передбачає ухвалена урядом 
Енергетична стратегія. Це бу-
де значним кроком уперед по-
рівняно з тим, що нині рівень 
відновлюваних джерел не пе-
ревищує двох відсотків. Досяг-
ти планових показників перед-
бачено шляхом декарбонізації 
економіки. Непросте завдання 
полягає у скороченні викорис-
тання викопних вуглеводнів для 
потреб національної економіки. 

«Це означає поступову від-
мову від вугілля й зростан-
ня інвестицій у сонячні, вітря-
ні електростанції. Ті, хто інвес-
тує в енергетику і має там вели-
кі капітали, вже сьогодні інвес-
тують у відновлювану енергети-
ку. Вона прибуткова», — запев-

нив міністр екології та природ-
них ресурсів Остап Семерак в 
ефірі одного з телеканалів.  Од-
нак він зазначив, що такий пе-
рехід не буде простим для Укра-
їни, оскільки є велика кількість 
зацікавлених людей, які звикли 
інвестувати у викопні джерела 
енергії. «Завдання, яке стоїть 
перед нами, дуже амбітне. По-
трібно робити серйозні кроки», 
— цитує слова урядовця прес-
служба Мінприроди. 

Уряд 6 червня схвалив План 
заходів з реалізації Енергетич-
ної стратегії України до 2035 ро-
ку «Безпека, енергоефектив-
ність та конкурентоспромож-
ність». Головну увагу приділено 
реформам ринку електричної 
енергії, ринку газу та вугільної 
галузі. Зокрема зниженню енер-
гоємності економіки удвічі до 
2030 року та збільшенню україн-
ського виробництва традиційних 
і альтернативних джерел енергії.

Музей Революції гідності одержав 
істотну підтримку держави  

РІШЕННЯ. Зміни до поста-
нови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 11 жовтня 2016 р.  №710 
«Про ефективне використан-
ня державних коштів» уряд вніс 
після чергового засідання. Вони 
дадуть змогу музею Революції 
гідності збільшувати штатну чи-
сельність працівників. Проект 
постанови Міністерство культу-
ри розробило з власної ініціа-
тиви задля сприяння розбудові 

Національного меморіального 
комплексу Героїв Небесної Сот-
ні — музею Революції гідності.

Штатна чисельність музею 
Революції гідності становить 30 
одиниць, що обмежує організа-
цію його роботи на належному 
рівні й виконання в повному об-
сязі покладених на нього функ-
цій з розбудови та експлуата-
ції меморіального комплексу та 
музею. Його заплановано роз-

містити на земельних ділянках 
за адресами: алея Героїв Не-
бесної Сотні, 3—5 та алея Геро-
їв Небесної Сотні, 4, в м. Києві, 
а також на земельній ділянці від 
вулиці Хрещатик до алеї Героїв 
Небесної Сотні, 3—5. Загальна 
площа цих земельних ділянок 
перевищує 3 га.

Додатково введуть інженер-
но-технічні посади, працівни-
ки яких виконуватимуть функ-
ції з технічного нагляду за бу-
дівництвом, охорони й догляду 
за земельними ділянками, по-
відомляє прес-служба Міністер-
ства культури. Їх надано музею 
Революції гідності в постійне ко-
ристування, що дасть змогу за-
безпечити ефективне функціо-
нування Національного мемо-
ріального комплексу Героїв Не-
бесної Сотні — музею Револю-
ції гідності.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Звенигородською місцевою прокуратурою здійснюєть-
ся процесуальне керівництво в кримінальному проваджен-
ні № 12012250020000235 за підозрою Алєксєєвої С. В. за ч. 5 
ст. 191 КК України, досудове розслідування в якому здійснюєть-
ся за відсутністю підозрюваної в порядку спеціального досудо-
вого розслідування. Досудове розслідування на даний час завер-
шено. Підозрювана Алєксєєва Світлана Володимирівна, 18 січ-
ня 1967 року народження, зареєстрована за адресою: вул. Що-
рса, 3, м. Звенигородка Черкаської області, викликається на 
11 год. 00 хв. 26.06.2018 р. до Звенигородської місцевої проку-
ратури за адресою: вул. Софії Терещенко, 40а, м. Звенигород-
ка Черкаської області, каб. №6, до заступника керівника місцевої 
прокуратури Гасича О. В., для надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування та вручення обвинувального акта.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Кулінську Наталю Володимирівну, 20.05.1970 року 
народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Феодосія, вул. Свердлова, буд. 1), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться о 10 год. 45 хв. 6 липня 2018 року. 
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутності обвинуваченої в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» повідомляє, що електронні аукціонні торги з продажу не-
вибраних об’ємів та додаткових ресурсів необробленої деревини, заготовленої в ІІІ кварталі 2018 року лісо-
вими господарствами Київської області, будуть проводитися з використанням електронної торгової системи  
згідно з наступним графіком:

№ п/п Дата проведення 
аукціонних торгів

Терміни подачі заявок на продаж  
лісовими господарствами

Терміни подачі заявок  
на купівлю учасниками  

аукціонних торгів 
1 17 липня 2018 року до 06 липня 2018 року до 12-00 13 липня 2018 року
2 31 липня 2018 року до 20 липня 2018 року до 12-00 27 липня 2018 року
3 14 серпня 2018 року до 03 серпня 2018 року до 12-00 10 серпня 2018 року
4 28 серпня 2018 року до 17 серпня 2018 року до 12-00 23 серпня 2018 року
5 11 вересня 2018 року до 31 серпня 2018 року до 12-00 07 вересня 2018 року

Документацію з проведення електронних аукціонних торгів та перелік деревини, що виставляється на аук-
ціонні торги, можна одержати за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська(Червоноармійська), 5, корп. 6Б, 
5 поверх, (e-mail: office@agrostock.kiev.ua), а також з офіційного веб-сайту біржі www.visnik.kiev.ua. 

Аукціонний Комітет з організації та проведення 
аукціонних торгів з продажу необробленої деревини

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваному Гавриліну Денису Олександровичу, 06.07.1980 р.н., 
який зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Тореза, буд. 27,  
кв. 11, та останнє відоме місце проживання якого: м. Донецьк, б-р 
Шевченка, буд. 85, кв. 52, на підставі ст.ст. 133, 135, 136, 138, 139 КПК 
України Вам необхідно з’явитися 26.06.2018 в період часу з 09:00 до 
15:00 до каб. № 309 слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією в 
м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпе-
ки України в Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого в 
ОВС Фесенка Станіслава Сергійовича, за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження, а також вручення обвину-
вального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування по кри-
мінальному провадженню № 22014050000000085, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 03.08.2014, за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 
ст. 309 КК України, як підозрюваному.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адре-
сою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальні проваджен-
ня за обвинуваченням:

1) Скригунова Альберта Йосиповича, 31.07.1951 року народження, за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Скригунов А. Й. (зареєстрований 
за адресою: Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Гагаріна, 15/17) викликаєть-
ся на 05.07.2018 року об 11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Соляник А. В.;

2) Тіщенка Сергія Володимировича, 07.04.1978 року народження, у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Тіщенко С. В. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Артема, 108а/110) викликається на 09.07.2018 року о 09.00 год.  
до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Соляник А. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за 
відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів 
слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спе-
ціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або між-
народний розшук.

3 моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Антоновича Анатолія Анатолійовича (к/п № 42016020420000095) у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 04.07.2018 року о 10 год. 55 хв. у приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 23-а.

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

Суддя Косик Л. Г.

Втрачені Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден 

СП № 000110 від 02.08.2016 р. на самохідно-моторне прогулянкове, 

водний мотоцикл «BRP RXP X», реєстраційний номер «ua 5134 KV» 

та Свідоцтво про право плавання під державним прапором України 

КП 005899 від 02.08.2016 р. на вищезгаданому мотоциклі, 

Акт огляду малого судна № 313-105512-16 від 09.08.2016 р., 

виданий на ім’я — Дечев Олег Валерійович, вважати недійсними.

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на користування над-
рами, відповідно до підпункту 3 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (далі – Порядок)

№
п/п

Об’єкт надрокористування
Початкова ціна

продажу
дозволу,
тис. грн

Назва об’єкта
користування

Вид корисної
копалини

Вид
користування

надрами

Місце
розташування

1 2 3 4 5 6

1 Кирилівська ділянка геологічне
вивчення пісок Запорізька обл.,

Якимівський р-н 8,528

Заява разом із зазначеними у додатку 1 до Порядку документами щодо отримання спеціальних дозволів 
на користування надрами зазначених ділянок надр приймається від претендентів Державною службою гео-
логії та надр України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок 23 липня 2018 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СЛІДЧОГО ПІДОЗРЮВАНОЇ 
РУДЕНКО КАТЕРИНИ ВІКТОРІВНИ

Підозрювана Руденко Катерина Вікторівна, 22.03.1977 
р.н., яка зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Реак-
тивна, 1, кв. 1, на підставі ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК 
України Вам необхідно з’явитися 26.06.2018 на 09 год. 00 
хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Іва-
но-Франківській області Мельника С. М., р.т. (0342) 590593, 
в кабінет № 109, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Са-
харова, буд. 15, для надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22018090000000017 та ознайомлення з ними. Поважні 
причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик підозрюваної при здійсненні 
спеціального досудового розслідування 

Підозрювана Галенко Олена Анатоліївна, 03.10.1968 
р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 2975 КПК 
України, викликається на 12 год. 00 хв. 25 червня 2018 
року до слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Сумській 
області Красняк Вікторії Сергіївни за адресою: м. Суми, 
вул.Петропавлівська, 83, каб.№12 (тел. 0542-687-448) 
для надання доступу та ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження №22017200000000061 від 
26.10.2017 року за ч.1 ст.110 КК України. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені у ст.138 
КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбаче-
ні у ст.139 КПК України.

  Шановні абоненти!
З 01.07.2018 року ПрАТ «ДАТАГРУП» впроваджує 

нові тарифи на додаткову телекомунікаційну послугу 
«Пауза-телефонія» для абонентів — фізичних осіб, 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Де-
тальну інформацію про нові тарифи та умови їх за-
стосування розміщено на сайтах www.datagroup.ua та 
www.domtele.com. Отримати додаткову інформацію 
можна також за номером телефону Контакт-центру 
0 800 21 00 00 (для фізичних осіб) та 0 800 211 000 
(для юридичних осіб та фізичних осіб — підприєм-
ців).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівців викли-

кає Сотнікова Олега Михайловича, 22.09.1965 року 
народження, зареєстрованого в м. Сніжне, вул. Ще-
дріна, 22 Донецької області, як обвинуваченого в 
кримінальному провадженні за ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 26.06.2018 року о 
15.30 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафе-
дральна, 4, кабінет № 20.

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

Суддя В. М. Чебан

Втрачений судновий квиток 

на судно «Прогрес», бортовий номер 

ЗАП-1386-К, виданий на ім’я 

Константинової Галини Валентинівни, 

вважати недійсним.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» 
повідомляє про втрату бланків  

суворої звітності полісів
ОСЦПВ у кількості 4 штук:

АК 8368647; АК 8368646; AM 3516253; 
AM 3516254, вважати їх недійсними.

Втрачений судновий білет 
на роз’їзний катер «Москва-2»,  

бортовий номер УМД-71-К,  
який належить Державному 

підприємству  
«Стивідорна компанія «Ольвія» 

(ДП СМП «Октябрьск»),  
вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 
на роз’їзний катер «Амур-М»,  

бортовий номер 
УМД-96-К, який належить  
Державному підприємству  

«Стивідорна компанія «Ольвія» 
(ДП СМП «Октябрьск»),  

вважати недійсним.

Суднові реєстраційні документи 

на судно «Bombardier GTX RFI», 

номер корпуса ZZ№ 46966В999, 

судновласник Кришин О. Ю., 

вважати недійсними.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Кузнецову Ларису Миколаївну, 
30.09.1971 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Люксем-
бург, 11), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 5 липня 2018 року о 12 год. 55 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться  
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва  
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 16, 
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єжеля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання ви-
кликається Єжель Михайло Броніславович, 19.10.1952 
р.н., обвинувачений у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України, яке від-
будеться 5 липня 2018 року об 11.30 год. у приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням 
судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Деснянський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинуваченого Потопальського Сер-
гія Степановича, 28.02.1978 року народжен-
ня (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 6 липня 2018 року о 10 год. 30 хв. Яв-
ка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяков-
ського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді  
Колегаєвої С. В.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бєлоусова Михайла Миколайовича, 
26.11.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Фрук-
това, 1-б), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 08 годині 40 хвилин 05.07.2018 p.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться  
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва  
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 19, 
під головуванням судді Бородія В. М.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Федотова Анжела Едвардівна, 18.10.1970 р. н., 
зареєстрована за адресою: Донецька обл., м.Донецьк, просп. 
Красногвардійський, буд. 30-б, кв. 30 на підставі ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 26.06.2018, у пері-
од часу з 09 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв до слідчого відділу 2 
управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) 
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, 
до слідчого Ліпари Дениса Романовича для відкриття та озна-
йомлення із матеріалами кримінального провадження, вру-
чення Вам письмового повідомлення про підозру, обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні  
№ 22018050000000088 від  05.05.2018 за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального 
досудового розслідування.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
чену Лагутіну Наталію Михайлівну, 18.02.1974 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сім-
ферополь, вул. О.Невського/Річна, 29/11), у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 5 липня 2018 року о 12 год. 
50 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт 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, зал № 5, каб. 28, під голову-
ванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Єлісеєва Сергія Станіславовича, 24.10.1961 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: м. Севасто-
поль, АР Крим, вул. Тараса Шевченка, 17, кв. 15), у вчинен-
ні злочинів, передбачених ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 і  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 408, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 437 КК України, 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 6 липня 2018 
року о 13 год. 45 хв. Явка до суду обов’язкова! При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

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

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

Київський окружний адміністративний 
суд викликає в судове засідання Громад-
ську раду доброчесності в судове засідан-
ня, що призначене на 25 червня 2018 р. 
об 11 год. 00 хв. у справі № 826/10049/17 
за позовом Вовка П. В. до Громадської ра-
ди доброчесності, третя особа: Вища ква-
ліфікаційна комісія суддів України, про 
визнання протиправним та скасування 
висновку та рішення, яке відбудеться за 
адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, 
під’їзд 1, поверх 6.

Суддя Виноградова О. І.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +13  +18 +15  +20
Житомирська +8  +13 +15  +20
Чернігівська +13  +18 +16  +21
Сумська +13  +18 +22  +27
Закарпатська +8  +13 +15  +20
Рівненська +8  +13 +15  +20
Львівська +8  +13 +14  +19
Івано-Франківська +8  +13 +15  +20
Волинська +8  +13 +14  +19
Хмельницька +8  +13 +15  +20
Чернівецька +8  +13 +15  +20
Тернопільська +8  +13 +14  +19
Вінницька +11  +16 +16  +21

Oбласть Нiч День

Черкаська +13  +18 +18  +23
Кіровоградська +13  +18 +20  +25
Полтавська +16  +21 +22  +27
Дніпропетровська +16  +21 +26  +31
Одеська +17  +22 +21  +26
Миколаївська +17  +22 +24  +29
Херсонська +17  +22 +26  +31
Запорізька +17  +22 +27  +32
Харківська +17  +22 +27  +32
Донецька +17  +22 +27  +32
Луганська +17  +22 +27  +32
Крим +17  +22 +25  +30
Київ +14  +16 +17  +19
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Батьки йдуть 
на рекорд

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ПРИКЛАД. Випускний 23 червня в Рівному стане особли-
вим. Окрім традиційної вже ходи випускників усіх шкіл центром 
міста, буде й фішка — танцювальний батьківський флеш-моб 
на майдані Незалежності, який може отримати статус всеукра-
їнського і потрапити до книги рекордів.

Принаймні, батьки рівненських випускників уже другий мі-
сяць сумлінно ходять на репетиції в центрі міста й до автома-
тизму напрацьовують па. «Торік, коли 82 батьки після урочис-
тостей почали танцювати, емоції дітей вирували. Ця акція ста-
не значно масштабнішою: ми зрозуміли, що зможемо вийти на-
віть на рекорд України. Якщо, звісно, нас підтримають батьки в 
різних її куточках. У цьому їм допоможуть наші відеоуроки», — 
каже автор ідеї та організатор заходу Мар’яна Кузьмич. 

Спробуємо, мами й тата? 

За захист диплома 
вимагали хабар

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ХАЛТУРА. У Харкові викладач коледжу попався на хабарі. 
За даними Головного управління Нацполіціі в Харківській об-
ласті, повідомляє STATUS QUO, зловмисник отримав хабар 
у сумі 4000 гривень за сприяння в захисті дипломної роботи. 
Викладача затримали відразу після одержання неправомірної 
вигоди. Речові докази вилучено. Відкрито кримінальне прова-
дження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одер-
жання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінально-
го кодексу України. Любителю легких грошей повідомлено про 
підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 
ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передба-
чає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до 3 років та зі спеціальною конфіскацією.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з 
клопотанням про обрання викладачеві коледжу запобіжного 
заходу. Слідчі дії тривають.
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Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

КАНІКУЛИ. Щоб літо для 
малечі стало цікавим, зміс-
товним та пізнавальним, у 
Монастирищенській район-
ній дитячій бібліотеці на Чер-
кащині влаштували літні чи-

тання. До уваги юних чита-
чів у книгозбірні влаштували 
книжкову виставку і провели 
огляд-рекомендацію тематич-
них полиць. 

Як розповіла заступник ди-
ректора бібліотеки Поліна По-
лонська, діти охоче долуча-
ються до літнього читання. 

Книжковий фонд районної бі-
бліотеки для дітей становить 
понад 25 тисяч примірни-
ків. Тут є що почитати кожно-
му. Особливо захоплюються 
хлопці й дівчата пригодниць-
кою літературою, фантасти-
кою, історичними романами. 
Чимало юних читачів із за-

доволенням відвідують клуб 
«Еколюб» при бібліотеці, до-
дала бібліотекар Тетяна Мо-
роз. В арсеналі бібліотечних 
заходів із пропаганди книжки 
багато інших цікавих акцій, у 
яких діти не тільки беруть ак-
тивну участь, а й самі їх орга-
нізовують.

Львівська школа вшанувала своїх учнів 
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ЧЕСТЬ І СЛАВА. Назар Па-
сельський, Андрій Бернаць-
кий, Василь Задорожний. У 
різні роки вони навчалися у 
Львівській загальноосвітній 
школі №54 імені Квітки Цісик. 
Різні виші закінчили, профе-
сії обрали, різними життєви-
ми стежками йшли.

Але 2014 року російський 
агресор пішов війною проти 

України, і ці мужні та героїч-
ні чоловіки стали в обороні 
рідної землі. Назар Пасель-
ський — професійний вій-
ськовий, єдиний син у бать-
ків, загинув серпневої ночі 
2014-го на сході країни. Ан-
дрій Бернацький закінчив 
Дніпропетровський держав-
ний технічний університет за-
лізничного транспорту, еко-
номічний факультет Дніпро-
петровського національно-
го університету. Був актив-

ним учасником Євромайдану 
в цьому місті. Коли воєнним 
полум’ям зайнявся Донбас, 
пішов добровольцем. Стар-
ший лейтенант Збройних сил 
України, прикриваючи това-
ришів, загинув біля Горлівки 
16 жовтня 2014 року від кулі 
снайпера, що влучила в сер-
це. Назавжди залишив бать-
ків, дружину й доньку. А у Ва-
силя Задорожного, крім дру-
жини й доньки, було двоє 
внуків. Він брав участь у Ре-

волюції гідності. З літа 2014-
го їздив у зону бойових дій 
як волонтер. Щойно в Арте-
мівську (нині Бахмут) утвори-
ли медичну роту Нацгвардії, 
став водієм швидкої. Загинув 
9 лютого 2015-го поблизу се-
ла Логвинове. 

Днями у Львові в рідній 
школі №54 відкрили меморі-
альні дошки на пам’ять про 
колишніх учнів. Організатора-
ми заходу стали родини поле-
глих і дирекція закладу.

Тролейбуси в Полтаві 
обладнають GPS-навігаторами

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

НОВАЦІЇ. Більшість тролей-
бусів обласного центру об-
ладнають GPS-навіга торами 
з функцією оголошення зупи-
нок. КП «Полтаваелектроав-
тотранс» оголосило тендер на 
придбання відповідних навіга-

ційних приладів повторно. Під 
час першої спроби торік у лис-
топаді учасники тендеру пода-
ли не всі документи. За час, що 
минув, очікувана вартість заку-
півлі приладів збільшилася на 
10 відсотків — із 540 тисяч гри-
вень до 600 тисяч. Про це пові-
домив керівник підприємства-
замовника Євгеній Зайцев. 

Полтаваелектроавтотранс 
у своєму парку має 67 тролей-
бусів, 65 із них хочуть облад-
нати навігаторами з устатку-
ванням для оголошення зупи-
нок. Нині комунальне підпри-
ємство орендує навігаційне 
обладнання запорізького за-
воду «Радіоком». Його вста-
новлено на 10 машинах. Піс-

ля закупівлі власного облад-
нання від орендованого від-
мовляться.

Подавати пропозиції учас-
ники можуть до 4 липня. 
Аукціон призначено на 5 
липня. Обладнати навігато-
рами тролейбуси фірма-пе-
реможець має до кінця цьо-
го року. 

Сторічні жителі Слов’янська 
отримуватимуть 5 тисяч допомоги

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

СТИМУЛ ДЛЯ ДОВГОЖИ-
ТЕ ЛІВ. Довгожителям Сло-
в’янська Донецької області, 
яким виповниться 100 років, 
відтепер надаватимуть ма-

теріальну допомогу обсягом 
вже не тисяча, а 5 тисяч гри-
вень. Рішення про збільшен-
ня фінансування літніх лю-
дей, які досягли поважного 
ювілею, днями ухвалив ви-
конавчий комітет міської ра-
ди. Цікаво, що цього року на 

збільшену виплату від місце-
вої влади претендує тільки 
одна жителька міста, якій 100 
років виповнюється у черв-
ні. Однак з’ясувалося, що на 
свій сотий день народження 
довгожителька отримає ли-
ше тисячу гривень. Бо бюро-

кратія безсмертна: щоб бабу-
сі виплатили ще 4 тисячі, їй 
доведеться почекати кілька 
місяців, доки регуляторний 
акт про збільшення суми ма-
теріальної допомоги пройде 
всі необхідні процедури і ста-
не чинним. 

Завдяки ініціативі юних книголюбів літні читання зацікавили багатьох

Разом весело читати


