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Петро Порошенко підписав
Закон «Про національну
безпеку», в якому
зафіксовано курс України
на вступ до НАТО та ЄС

Письменник Василь Шкляр
у розмові з «УК» не лише
ділиться творчими планами,
а й розмірковує про майбутнє
нації та держави

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

№125 (6241)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Арабатська стрілка:
все лише
починається

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Лотерейний бізнес нині
— це не бізнес,
а тіньові схеми,
де грошові потоки
ходять косяками. Їх
треба всі загнати
в бюджет».
Прем’єр-міністр про шляхи наповнення
державної скарбниці

Фото надане Оленою ІВАШКО

СУБОТА, 7 ЛИПНЯ 2018 РОКУ
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Під захистом
надійних крил
ОБОРОНА. Президент Петро Порошенко передав літак
Ан-26 Повітряним силам Збройних сил України. Cертифікат літака глава держави вручив командирові екіпажу майорові Богдану Андрушку під час урочистих заходів з нагоди 70-річчя
авіаремонтного підприємства ДП «Завод 410 ЦА». Про це повідомила прес-служба АП.
«Крила літаків, які мають на озброєнні Повітряні сили, захищають українську землю і життя українських воїнів», — наголосив у виступі Президент. Він зазначив, що за останні чотири роки в Україні «створили абсолютно нову армію, дуже добре підготовлену, яка здатна боронити державу, дуже вмотивована, нагодована, одягнена, навчена». За словами Президента, зусиллями оборонної промисловості нині укомплектовано всі частини Збройних сил України необхідним озброєнням.
Глава держави вручив нагороди працівникам підприємства за
вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного авіабудування, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

ЦИФРА ДНЯ

20,7 млрд грн

становило зростання доходів місцевих
бюджетів України за перше півріччя
2018 року порівняно з аналогічним
періодом минулого. Загалом вони
становлять 107,7 млрд грн

ЛІТО-2018. Тимчасова втрата Україною Криму відкрила

нові можливості для перетворення місцини узбережжя
на Херсонщині в сучасний курорт

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

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

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

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

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

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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КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

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

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

для інших
для ветеранів
війни, пенсіонерів, передплатників
та підприємств
чорнобильців,
і організацій
студентів

на 1 місяць . . . . . . . .
на 3 місяці . . . . . . . . .

28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн
84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

Соціальний
передплатний
індекс 40227

Передплатний
індекс

встановлені Національним банком України на

61035

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2018 рік –
безкоштовна.
У Києві
газету
також можна
придбати
в кіосках
«Союздрук»

6 липня 2018 року

USD 2642.9780
EUR 3094.6629
RUB 4.1779
/ AU 331032.99 AG 4240.66
PT 220424.37 PD 250554.31
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій

7 липня 2018 року, субота, № 125

www.ukurier.gov.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває
кримінальне провадження №12014120000000196 (номер провадження 1-кп/329/17, справа №569/1031/17)
про обвинувачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4
ст. 368 КК України.
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Євген Іванович викликає обвинуваченого Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., громадянина України, уродженця с. Кисоричі Рокитнівського району Рівненської області, без визначеного
місця реєстрації та проживання, остання реєстрація
за адресою: Рівненська область, Рокитнівський район, вул. Радянська, 18-А, у судові засідання, які визначені судом та призначені до судового розгляду на
такі дати: 13 липня 2018 року о 10 год. 00 хв., 16 липня 2018 року о 09 год. 00 хв. та відбудуться в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул.
Шкільна, 1) у залі судового засідання №21.
Якщо обвинувачений не прибуде за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має
право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11,
12 КПК України, та здійснити спеціальне судове розслідування.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби,
4) розглядає кримінальні провадження за обвинуваченням:
1) Куцурубенка Олексія Анатолійовича, 22.08.1974 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Куцурубенко О. А. (зареєстрований за адресою: Донецька область,
м. Донецьк, вул. Батищева, 15/8), викликається на 23.07.2018 року о 09.00 год. до суду, каб. № 10, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.;
2) Красовського Володимира Івановича, 22.04.1968 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Красовський В. І. (зареєстрований за адресою: Донецька область,
м. Донецьк, вул. Лозова, 130), викликається на 23.07.2018 року о 10.00 год. до суду, каб. №10, для участі в
розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.;
3) Головні Олексія Юрійовича, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Головня О. Ю., 18.01.1987 року народження (зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова, 21),
викликається на 24.07.2018 року о 10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. 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 (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери
розповсюдження, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

В провадженні Солом’янського районного суду
м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 р.н.,
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликається Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957
року народження, обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, яке відбудеться 18 липня 2018 року о 10.00 год. у приміщенні 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 вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження
№ 1-кп/761/520/2018 за обвинуваченням Куртлушаєва Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за № 42016000000002761 від 07.10.2016 року.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 24.07.2018 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 31А, каб. №614.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя В. М. Циктіч

У провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Федотенкова Олександра Миколайовича, обвинуваченого
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27,
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.
У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликається Федотенков Олександр Миколайович,
07.01.1959 р.н., обвинувачений у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110;
ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437
КК України, яке відбудеться 18 липня 2018 року об 11.00
год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.
У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в
порядку спеціального судового провадження.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликає обвинуваченого Цибуленка Віталія Валерійовича, 06.08.1975 року народження, у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3
ст. 368 КК України, для проведення судового розгляду в кримінальному провадженні
№ 12014110000000304, який відбудеться о 12 годині
00 хвилин 13.07.2018 р. у приміщенні суду за адресою: вул. Турчанінова, 7, м. Біла Церква, Київська область, 09100, зал № 6 (суддя Бобкова Н. В.). Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування даного оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з його змістом.

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмуті
повідомляє, що розгляд апеляційної скарги прокурора Хихлі О.П. на ухвалу Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 26 березня 2018 року в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР
№ 42016221320000101 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України за обвинуваченням Капусти Артема Сергійовича, 9 липня 1987 року народження, який зареєстрований за адресою:
м. Слов’янськ, пров. Червоного Козацтва, 7, призначений на 19 липня 2018 року о 12.00 годині.
Обвинуваченого Капусту Артема Сергійовича просимо з’явитися в судове засідання на зазначену дату
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Свободи, 10.
Суддя Д. О. Круподеря

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Запорожця Петра Петровича,
11.01.1950 року народження (останні відомі місця
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17а; АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 7а, кв. 9), у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове засідання, яке відбудеться 19 липня 2018 року о 08 год. 40 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 обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає
обвинувачену Філатову Євгенію Володимирівну,
15.11.1955 року народження (останнє відоме місце
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111
КК України, в підготовче судове засідання, яке відбудеться 19 липня 2018 року о 08 год. 30 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 кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю
обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Красільникова Олександра Львовича,
16.10.1960 року народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Героїв Бреста, 17/19), у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове засідання, яке відбудеться 19 липня 2018 року о 08 год. 50 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 обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого

Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963
р.н., уродженець смт Трьохізбенка Слов’яносербського
р-ну Луганської обл., громадянин України, останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Новоайдарський р-н,
смт Трьохізбенка, вул. Булавіна, буд. 58, на підставі ст.ст.
134, 135, 297-5, 323 КПК України, вам необхідно з’явитися
16.07.2018 р. на 09 год. 00 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21,
для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Сотнікова Івана Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Н. І. Деркач

Втрачені 11 лютого 2017 р. в м. Києві документи: судновий білет на судно «Прогресс 4» (номер кузова — без номера, бортовий номер ДАП 2697К), свідоцтво про придатність малого судна «Прогресс 4» (бортовий номер ДАП
2697К), свідоцтво на право управління маломірним судном,
У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) знаходиться зареєстровані на ім’я Іскевич Олег Васильович, вважати
недійсними.
кримінальне провадження № 263/7326/18 відносно Біктагірова Ріната Ісламовича за ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 437 КК України.
Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 26 червня 2018 року кримінальне провадження Біктагірова Ріната Ісламовича за ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 437 КК України призначене до підготовчого судового розгляду на 4 липня 2018
року о 14 год. 30 хв.
Обвинувачений Біктагіров Рінат Ісламович, 10.03.1972 р.н., який є громадянином Російської Федерації, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, м. Самара, пр-т Карла Маркса, буд. 491, кв. 9, викликається для участі в розгляді справи, які відбудуться 11.07.2018 року о
15.00 год., 01.08.2018 року об 11.00 год., 04.09.2018 року о 12.00 год. у приміщенні суду за адресою: пр. Металургів, 31, каб. 18, м. Маріуполь.
З повною інформацією щодо розгляду кримінального провадження обвинувачений може ознайомитись на сайті «Судової влади України».

Прошу всіх, хто був свідком подій 10 червня 2018 р. на
пр. Лобановського, 51 у м. Києві, в період часу з 22.00 до
24.00 год., за участю поліцейських та громадянина України на автомобілі Fiat «Linea» бежевого кольору, зателефонувати за номерами телефонів (063) 2479226, (067)
Суддя О. М. Музика 3665510, (098) 477 7434, (099) 6002563.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО
ПРОВАДЖЕННЯ

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області знаходиться кримінальне провадження № 22017050000000253 від 07.08.2017
року (єд. унік. № 243/3432/18, провадження № 1-кп/243/505/2018) за обвинуваченням Невмирич Тетяни Афанасіївни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
В підготовче судове засідання, яке відбудеться 19 липня 2018 року о
09.30 год. у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх), викликається обвинувачена Невмирич Тетяна Афанасіївна, 20.02.1956 р.н., яка мешкає за адресою: Україна, Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Паркова, 1/43.
У випадку неприбуття обвинувачена повинна повідомити суду про причини неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутність.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької обл. (85110, Донецька
обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження № 233/261/18 за обвинуваченням Красовського Сергія Сергійовича
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК
України. Обвинувачений Красовський Сергій Сергійович, 29 січня 1977 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Костянтинівка, вул.
Шевченка, буд. 233, кв. 19, викликається до суду на 08.45 год. 13 липня 2018
року для участі в підготовчому судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні суду (корп. № 1, каб. № 9).
Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь,
проспект Перемоги, 6) розглядає справу за кримінальним провадженням
відносно Комісаренка Сергія Володимировича у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачений Комісаренко Сергій Володимирович викликається на
23 липня 2018 року о 08.45 годині до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області для участі в розгляді справи по суті.
Суддя О. В. Стадченко
Суддя Щербіна А. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне
провадження за обвинуваченням Ткачука Василя Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 2583 КК України.
Обвинувачений Ткачук Василь Анатолійович, 14.02.1981 р.н., останнє місце реєстрації якого: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Челюскінців, 53, викликається на 20.07.2018 р. о 10.00 год. до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 14, для участі в розгляді кримінального провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою:
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 40, 30 липня
2018 року о 14.15 год. відбудеться розгляд кримінального провадження по
обвинуваченню Часовськіх Євгена Вікторовича, 4 жовтня 1978 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111,
ч. 1 ст. 408 КК України.
У судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений
Часовськіх Євген Вікторович та захисник Коваль Наталя Омельянівна.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справу розглядає колегія суддів у складі: головуючого судді Каленяка Р. А.,
суддів Вохмінової О. С., Дернової В. В.

Суддя І. М. Мінаєв

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області знаходиться кримінальне провадження № 296/7349/17 за обвинуваченням
Панька Романа Григоровича, 07.04.1974 року народження, Байрачного Андрія Миколайовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Суд викликає обвинувачених: Панька Романа Григоровича, Байрачного
Андрія Миколайовича в підготовче судове засідання на 19 липня 2018 року о
10 годині 30 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області
перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесеному в
Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22014000000000496 від 28 жовтня 2014 року відносно Устінова Федора Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.
Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторовича в судове засідання на 19 липня 2018 року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою:
Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному
провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22016150000000026 від 28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра Валерійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича в
судове засідання на 16 липня 2018 року о 09 годині 00 хвилин,
яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного
суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, буд. 39«А») розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Бойченка Олександра Борисовича
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК
України.
Обвинувачений Бойченко Олександр Борисович, 06.07.1961 р.н., останнє
місце реєстрації якого: м. Донецьк, проспект Ілліча, буд. 9, кв. 20, викликається на 20.07.2018 р. об 11.00 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі в розгляді кримінального провадження.

Суддя B. C. Мартиненко

Суддя Хоменко Д. Є.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області знаходиться кримінальне провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням
Пастухова Андрія Олексійовича, 5 листопада 1982 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія Олексійовича в судове засідання на 17 липня 2018 року об 11 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя Хоменко Д. Є.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному
провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22018050000000012 від 17 січня 2018 року відносно
Лезкана Ярослава Леопольдовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Суд викликає обвинуваченого Лезкана Ярослава Леопольдовича в підготовче судове засідання на 12 липня 2018 року о 09
годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька
область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Дирекція Моторного (транспортного) страхового бюро
України (МТСБУ) інформує, що з 2 липня 2018 року Товариство з додатковою відповідальністю «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «ДОМІНАНТА» втратило статус асоційованого члена МТСБУ.
ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» втратило право укладати договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та
зобов’язане виконати свої зобов’язання згідно з укладеними ним договорами.

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

Суддя О. В. Стадченко

Свідоцтво
про право власності
на судно з реєстраційним
бортовим номером
ua 4994 KV, судновласник
Гроліч Тобіас,

вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 8 ЛИПНЯ

КУПАЛЬСЬКІ
ЗАБАВИ.
Одне з наймістичніших і улюблених свят року — Івана Купала — відзначили минулого вечора й ночі прихильники і послідовники народних
традицій. І хоча назване воно ім’ям святого Івана Хрестителя, коренями занурюється у дохристиянські часи. Цим
святом закінчується панування бога весняного сонця Ярила і настає час літнього Купа-

ла. Збереглися й давня обрядовість та пісні.
Свято починається ввечері напередодні Купала і проходить біля вогню, який символізує сонце. Він має горіти
усю ніч і вранці народити Купала. Усі дійства присвячені уславленню життя та його
енергії.
Дівчата ворожать на судженого, кидаючи на воду вінки, які символізують

одруження і щастя. Чий вінок хлопець дістане, того дівчина має поцілувати і бути з
ним у цей вечір. Коли зайде
сонце, хлопці демонструють
свою спритність, перестрибуючи через багаття, а коли запанує темрява — разом
із обраною дівчиною. Якщо
обидва вдало перестрибнуть
багаття, то неодмінно одружаться і проживуть у злагоді все життя.

Коли забави стихають, від
вогнища запалюють свічки,
ставлять їх на віночки, які пускають річкою, вшановуючи таким чином предків. Після цього сідають за святкову вечерю.
Чи знайшов хтось цієї ночі цвіт папороті, напевно невідомо, але легенд про чарівну квітку існує безліч. Проте
точно відомо, що всі рослини
цього дня набувають цілющих
властивостей.

Капелюх миру — це круто
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
КАНІКУЛИ. Нещодавно в
Антонівці Шполянського району на Черкащині відбувся
День капелюха. Не дивуйтеся, таку акцію провели працівники сільської бібліотеки та
Будинку культури. Як розповіла бібліотекар Наталія Бон-

дар, до акції залучили школярів. Вони вбралися в літні
капелюхи різних конфігурацій і стилів, продемонструвавши свій смак. А головне, що
під час акції багато хто зрозумів: літньої пори краще мати
на голові захист від палючого сонця. Акція пройшла весело, з вигадкою. Не обійшлося без рухливих ігор, конкур-

сів, вікторин, які організували
працівники бібліотеки. А конкурс капелюхів викликав чимало позитивних емоцій у дітей, які проявили неабияку
вигадку та продемонстрували
свій творчий потенціал. Багато хто зумів виготовити капелюх сам — із квітів, різноманітних підручних матеріалів.
Серед найоригінальніших го-

ловних уборів журі визнало
капелюх миру, оздоблений
штучними голубами. Від місцевого СТОВ «Насіння» юні
учасники свята одержали медалі, солодощі та сувеніри. Цікаво, що після акції кількість
читачів у бібліотеці значно
зросла. Цьому сприяли й нові надходження художньої літератури.

Фото надане прес-групою проекту «Інтеграція через діалог»

Як носачівці маленьких луганчан зігріли
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»
ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК. Дев’ять підлітків зі сходу визнають, що приймали їх на
Черкащині, як рідних. Жили діти у сім’ях носачівців і
в той самий час стали учасниками місцевого пришкільного табору «Літні зустрічі». «Нас із подругою зустріли з автобуса, допомогли
донести валізи. Півдороги
ми про щось розмовляли,
аж раптом тьотя Лєна каже: «Дівчата, а як вас взагалі звати?» Для мене це настільки незвично — взяти до
себе на проживання незнайому дитину! Це ж наскільки треба бути відкритими та
щирими!» — ділиться враженнями учасниця поїздки
Аріна Чорнобай.
Така подорож стала можливою завдяки реалізації
програми освітньої, психологічної та інтеграційної до-

Відпочинок у Носачеві юні луганчани
запам’ятають на все життя
помоги дітям, які постраждали від збройного конфлікту на сході України та анексії Криму «Інтеграція через
діалог». Одним із найвідпо-

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

відальніших, а від того — і
найважчих завдань проекту
стали зустрічі дітей з ровесниками та дорослими з інших регіонів України.

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Цього літа гості зі сходу взяли участь у насиченій культурній програмі: відвідали пам’ятні місця Канева і могилу Тараса Шевченка, Буцький каньйон, побували у Корсуні-Шевченківському, де відбулася переломна битва під проводом
Богдана Хмельницького, на
кінному заводі у Жашкові.
У свою чергу, черкащанам
було презентовано збірник
життєвих історій «(Не)дитячий погляд на війну», співавторами якого є дехто з дітейпереселенців, які приїхали в
гості.
«Не буде перебільшенням
сказати, що тижневе перебування учнів в гостях у носачівців докорінно змінило
погляди обох сторін, зруйнувавши фальшиві стереотипи. Діти стали більш відкритими і щасливими», — підкреслює координатор проекту «Інтеграція через діалог»
Галина Кравченко.

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+11 +16
+11 +16
+10 +15
+10 +15
+12 +17
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+11 +16

День
+22 +27
+21 +26
+22 +27
+22 +27
+23 +28
+19 +24
+18 +23
+18 +23
+19 +24
+19 +24
+18 +23
+19 +24
+22 +27

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+12 +17
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+11 +16
+15 +20
+12 +17
+15 +20
+14 +16

День
+23 +28
+23 +28
+23 +28
+26 +31
+22 +27
+25 +30
+25 +30
+26 +31
+24 +29
+26 +31
+26 +31
+27 +32
+24 +26

Укргiдрометцентр

Знищити пластикове
чудовисько!
Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
ЕКОПРОСВІТА. День Дунаю, який започаткований у 2007
році, став традиційним для Закарпаття. Особливістю цьогорічного фесту, що відбувався в селі Квасове на Берегівщині, стала регата пластикових піратів та виставка кораблів. Їх діти виготовляли зі сміття, знайденого у річках та на їхніх берегах. У
програмі також — квест «Як стати еколицарем», викладання
на дамбі напису з камінців «Ми любимо Боржаву», знищення
пластикового чудовиська. За участь у дійствах учасники отримували монети, виготовлені ковалями.
— Цьогоріч на всій планеті оголошено рік боротьби із пластиком. Ми хочемо зробити свій внесок у розв’язання проблеми
засмічення річок, — розповіла організатор заходу національний експерт від України у міжнародній комісії із захисту річки Дунай Олена Марушевська. — Точних масштабів засмічення Закарпаття ніхто не знає, але Угорщина щороку виставляє
Україні штраф 30 тисяч євро за пляшки, які вона збирає на своїй території. Втім, це проблема не тільки України, бо пляшки по
Тисі пливуть і з Румунії.
— Будувати на річках стаціонарні конструкції, які збирали
б пластик, нереально, — вважає в.о. начальника Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Олег Кисіль. — Вода
знесе такі споруди. Вихід — встановлювати сміттєсортувальні
та сміттєпереробні заводи у низинних районах. Але найкраще
— запобігати засміченню.
— Значна частина сміття пливе в Дунай річками з території
України. Від чистоти Дунаю залежить стан Чорного моря, тому так важливо оберігати Дунай і притоки, — поділився думками Міклош Голой-Корпош.
Він приїхав до закарпатськоДОВІДКА «УК»
го села Квасове з Угорщини.
ДЕНЬ ДУНАЮ — спільний
Ентузіаст, один із добровільних очищувачів Дунаю розпо- європейський захід, який
вів, що лише торік волонтери відзначають щорічно напривитягли з ріки Тиси 10 тисяч кінці червня в 14 країнах батонн пластикового непотребу. сейну ріки. В Україні до ньоПро те, що Україна взяла- го належать річки Тиса (вся
область),
ся за адаптування свого за- Закарпатська
конодавства до європейських Прут, Сірет і дельта самого
норм, розповідав заступник Дунаю. Захід спрямовано на
голови Державного агентства залучення громадськості до
водних ресурсів України Пав- збереження водних ресурсів
басейну річки.
ло Гвозденко.
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