ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

п’ятниця, 20 Липня 2018 РОКУ		

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Ми продовжуємо
міжнародний тиск на
РФ заради звільнення
всіх українських в’язнів
Кремля, і це болюче
питання звучатиме з
найвищих трибун
цивілізованого світу».

І зизифус вже не буде
екзотичним
Фото з сайту Femina.al

ЦИТАТА ДНЯ

№134 (6250)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Президент України про зусилля світової спільноти,
спрямовані на звільнення українських бранців
з російських тюрем

Україна зацікавила
компанію Renault
ІНВЕСТИЦІЇ. Наша держава має достатній потенціал і потужності для того, щоб перетворитися на регіональний хаб автомобілебудування. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман під час зустрічі з керівництвом французького автогіганта групи Renault. Компанія зацікавлена у розширенні виробничих потужностей і розглядає Україну як один з майданчиків
автовиробництва, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.
За словами Володимира Гройсмана, галузь автовиробництва може стати вигідним напрямом економічної співпраці нашої країни та Франції. «Ми обговорюємо можливості розміщення виробництва автомобілів групи Renault в Україні», — сказав
Прем’єр-міністр. Він наголосив, що Україна має значну ємність
внутрішнього попиту на якісні й бюджетні автомобілі. З 2000
року в Україну зайшли понад 20 світових компаній, що відкрили понад 30 заводів з виробництва автомобільних комплектуючих. При цьому комплектуючі українського виробництва мають найнижчу в Європі собівартість.

ЦИФРА ДНЯ

240 000

громадян Росії пройшли біометричний
контроль на українському кордоні
з 1 січня 2018 року
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АЛЬТЕРНАТИВА. Науковці пропонують аграріям півдня

України вирощувати нетрадиційні культури

Націю об’єднають духовні
традиції
Відділ новин
«Урядового кур’єра»
УРОЧИСТОСТІ. Значимість
цьогорічного святкування Хрещення Київської Русі пов’язане
з анонсованою Президентом
можливістю отримання томоса
про автокефалію православної
церкви в Україні. Про це на засіданні оргкомітету з підготовки та
відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України сказав
віце-прем’єр-міністр Павло Ро
зенко.
«Цього року виповнюється 1030 років відтоді, як Київська Русь прийняла християнство. Ця історична подія поклала початок нової епохи, коли було створено Київську державу
й утвердилася національна духовна традиція. Ми усвідомлюємо значимість саме цьогорічно-

го святкування Хрещення Київської Русі та очікувань українського суспільства, пов’язаних з
анонсованою керівництвом держави можливістю отримання томоса про автокефалію православної церкви в Україні», — цитує посадовця прес-служба віцепрем’єра.
Ювілейне
відзначення
1030-річчя Хрещення стане своєрідним показником готовності
українського суспільства і держави діяти в єдиному напрямі,
об’єднуватися навколо спільних
ідей та реалізовувати їх. Тому
з огляду на високий рівень суспільних очікувань та уваги цьогорічна підготовка і проведення мають відзначатися якнайвищим рівнем.
На святкування Хрещення
Київської Русі-України запрошено іноземних гостей, представ-

ників православних і католицьких церков світу, зокрема офіційну делегацію Вселенського патріархату, представників
українських церков у діаспорі.
«Ми отримали від релігійних організацій, зокрема УПЦ
КП, УАПЦ та громадських
об’єднань, звернення про проведення масових заходів у
межах відзначення 1030-річчя
Хрещення Русі 28 липня. Доручаю правоохоронним органам і звертаю на це увагу МВС
і Нацполіції гарантувати безпеку громадян під час проведення цих заходів. Потрібно зробити все можливе, щоб уникнути
будь-якого загострення, провокацій, і щоб усі заходи пройшли
мирно, конструктивно і показали всьому світу, що українці можуть проводити їх усі разом»,
— сказав віце-прем’єр.

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080046

Про які виші найбільше мріють
абітурієнти
ВСТУП-2018.
Цього року під час вступної кампанії найбільше заяв на бакалаврат було подано до Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це повідомила директор ДП «Інфоресурс» Оксана Бєлік, передає
Укрінформ. На третьому місці
за популярністю серед українських абітурієнтів — Національний технічний університет «Київська політехніка», на
четвертому — Львівська політехніка, на п’ятому — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
Щодо
найпопулярніших
спеціальностей, то серед них
найпрестижніше право, за
ним філологія, середня осві-

та, менеджмент та медицина. За словами Оксани Бєлік,
порівняно з минулими роками
спостерігається тенденція до
збільшення кількості заяв на
педагогічні спеціальності. Вона нагадала, що ДП «Інфоресурс» розробило сайт, на якому вступники можуть ознайомитися з конкурсними пропозиціями вишів і зважити свої
шанси на вступ до омріяного
навчального закладу. Також
на сайті можна перевірити документи про освіту, розрахувати конкурсний бал, побачити кількість заяв на конкретну спеціальність у конкретному виші.
Серед приблизно 600 тисяч заяв, які на сьогодні в електронному вигляді вступники подали до вишів, майже 9 тисяч потребу-

встановлені Національним банком України на

ють уточнення. «Це означає,
що може бути неправильно
завантажено скановані копії
документів або не повністю
наведено контактну інформацію», — пояснила Оксана
Бєлік. У цьому разі вступникові необхідно буде звернутися до навчального закладу, який виявив неточності, і
правильно надати всю необхідну інформацію. Вона нагадала, що зміни у внесені
в електронному кабінеті дані вступники можуть зробити
лише до подачі першої заяви. Директор ДП «Інфоресурс» наголосила, що вступники повинні чітко визначати
пріоритетність поданих заяв. Тобто за номером 1 має
йти заява в той виш, до якого найбільше прагне вступити абітурієнт.

19 липня 2018 року

USD 2630.3338
EUR 3054.0806
RUB 4.1817
/ AU 321808.19 AG 4148.04
PT 217002.54 PD 240675.54
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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оголошення
Повістка про виклик обвинуваченої до суду

Повістка про виклик обвинуваченого до суду

Димитровський міський суд Донецької області повідомляє, що в суд викликається обвинувачена Барсукова Ольга Іванівна, 25.04.1964 р.н., до Димитровського міського суду Донецької області 1 серпня 2018 року на 10.30 год. за
адресою: м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна,
73, для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Барсукової О. І. за ч. 1
ст. 258-3 КК України.
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
Суддя О. А. Рибкін

Димитровський міський суд Донецької області повідомляє, що в суд викликається обвинувачений Васильєв Андрій Юрійович, 17.08.1977 р.н., до Димитровського міського
суду Донецької області 2 серпня 2018 року на 14.00 год. та
3 серпня 2018 року на 10.00 год. за адресою: м. Мирноград
Донецької області, вул. Центральна, 73, для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Васильєва А. Ю. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя О. А. Рибкін

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) знаходиться кримінальне провадження відносно обвинуваченого Ісаєва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 4 грудня 2017 року справу було призначено до судового розгляду на підставі обвинувального акта у кримінальному провадженні відносно обвинуваченого Ісаєва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК
України, яке проводиться в порядку спеціального судового провадження.
Обвинувачений Ісаєв А. А., останнє відоме місце проживання: Донецька область, Мар’їнський р-н, с. Дачне, вул. Южна, 2, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Ясинувата, вулиця Машинобудівників, буд. 13, кв. 8, викликається 1 серпня 2018р. о 14 годині 00 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Краматорський міський суд Донецької області викликає як обвинувачену Тарасенко Вікторію Борисівну, 23.07.1973 року народження (останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 38/27), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2
ст. 110 КК України в підготовче судове засідання, яке відбудеться 2
серпня 2018 року о 09.00 годині.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Маяковського, 21.
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Демидова В. К.

Суддя І. І. Карабан

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Каракай Ольга Вікторівна, 6 серпня 1970 року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3
ст. 323 КПК України викликається Артемівським міськрайонним судом Донецької області для участі в статусі обвинуваченої
у підготовчому судовому засіданні кримінального провадження
№ 42017050000000787 від 27 вересня 2017 року за обвинуваченням
Каракай Ольги Вікторівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться в залі
судових засідань приміщення суду за адресою: Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру, 5, 3 серпня 2018 року о 10 год. 00 хв. Поважні
причини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої за викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Повістка про виклик

Галицьким ВП ГУ НП
у Львівській області викликається
Світлик Галина Володимирівна,
27.09.1972 року народження
на 23 липня 2018 року на 10:00 год.,
до СВ Галицького ВП ГУ НП
у Львівській області в кабінет № 36 за адресою:

Суддя О. П. Чопик

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Обвинувачений Соколов Володимир Миколайович, 01.11.1959 року
народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 09 год. 00 хв. 31 липня 2018 року до Хмельницького міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 411, суддя Трембач О. Л., тел. 0 (382) 70-27-54, для проведення судового засідання в кримінальному провадженні № 22017240000000004 за ч. 1
ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.
ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченої

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинувачену Горбенко Олену Вікторівну, 02.07.1968 року народження, зареєстровану за адресою: Луганська область, м. Золоте (4), вул. Красноармійська, 5/58, за матеріалами кримінального провадження № 425/1770/17,
1-кп/425/68/18, на підставі обвинувального акта відносно Горбенко О. В. за ч. 1
ст. 258-3 КК України.
Обвинуваченій Горбенко О.В. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 31 липня 2018 року о 10 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачена вважається повідомленою про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченої справу
буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого Жигуліна Олександра Володимировича,
19.08.1976 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за матеріалами кримінального провадження № 425/1658/17, 1-кп/425/292/17, на підставі обвинувального акта відносно Жигуліна О.В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинуваченому Жигуліну О.В. необхідно прибути до судового засідання, яке
відбудеться 31 липня 2018 року о 10 год. 15 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого,
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

ПОВIСTКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого Задираку Валерія Миколайовича, 01.05.1947
року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Визволителів, 75-а/64, за матеріалами кримінального провадження № 425/613/18,
1-кп/425/220/18, на підставі обвинувального акта відносно Задираки В. М. за ч. 2
ст. 110 КК України.
Обвинуваченому Задираці В. М. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 1 серпня 2018 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик

Підозрюваний Пивоварник В’ячеслав Олександрович, 20.03.1984
р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України викликається о 10 год. 00 хв 24 липня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ
СБ України Саєнка М. П. у каб. 701 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, (тел. 044-256-92-21) для участі у допиті як підозрюваного
у кримінальному провадженні № 22018000000000119 за ч. 1 ст. 14, ч. 3
ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

м. Львів, вул. Мартовича, 2,
для вручення підозри та допиту її
як підозрюваної.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 42016221320000106
(номер справи 1-кп/243/96/2018) за обвинуваченням Бірюкова Сергія Леонідовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Кузнецов Р. В. викликає
обвинуваченого Бірюкова Сергія Леонідовича, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Сєченова,
будинок № 96, квартира № 52, у підготовче
судове засідання, яке відбудеться 2 серпня
2018 року о 13 годині 00 хвилин, у залі судового засідання № 06.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою, не прибув 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 та 12 КПК
України та здійснити спеціальне судове провадження.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області повідомляє, що за адресою: Донецька
область, м. Бахмут, вул. Миру, каб.204 02 серпня 2018 року о 10-00 годині відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Малиновської Ніни Матвіївни, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
В підготовче судове засідання викликається обвинувачена Малиновська Ніна Матвіївна (зареєстрована за адресою: Донецька обл. м. Бахмут,
вул. Оборони, буд. 19 кв. 3). В разі неможливості
з’явитись до суду просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Суддя Н. М. Медінцева

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На посади:
- державний тренер штатної команди національних
збірних команд України з неолімпійських видів спорту;
- головного тренера штатної команди національної
збірної команди України з гандболу (чоловіки);
- головного тренера штатної команди національної
збірної команди України з баскетболу (чоловіки);
- головного тренера штатної команди національної
збірної команди України з важкої атлетики (чоловіки).
Загальні вимоги для конкурсантів:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня у
сфері фізичної культури і спорту не менше 5 років (для
претендентів на посаду державного тренера);
- стаж роботи на тренерських посадах з виду спорту не менше 5 років (для претендентів на посаду головного тренера).
Документи для участі в конкурсі, а також Програма
розвитку відповідного виду спорту в Україні (для претендентів на посаду державного тренера), Програма
підготовки національної збірної команди України з виду спорту до Олімпійських ігор, План підготовки національної збірної команди України з виду спорту до Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи (для претендентів на посаду головного тренера); приймаються протягом 30 календарних днів з дня його оголошення за
адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, каб.611.
Телефон для довідок: 289-12-75.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м.Костянтинівка Донецької області, пр.
Ломоносова, 157) розглядає кримінальне провадження № 233/558/17 за обвинуваченням Астахової С. В. за
ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинувачена Астахова Світлана Володимирівна, 08.11.1960 р.н., зареєстрована за
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 43, викликається до суду на 13 год.
00 хв. 03 серпня 2018 року (корп. №1, каб. №12), для
участі у судовому засіданні. 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.

Суддя Сітніков Т. Б.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: квартира, від 03.07.2012р., серія та номер бланку САЕ705025, яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 27-Б, кв. 31, видане Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради, на підставі рішення виконкому Донецької міської
ради від 20.06.2012р., № 141/77, видано начальником головного управління К. Л. Савінов, на ім’я Артемова Ірина Анатоліївна, вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Повістка про виклик обвинуваченої
Обвинувачена Руденко Катерина Вікторівна, 22.03.1977 р.н., уродженка
м. Донецька, громадянка України, зареєстрована за адресою: м. Донецьк,
вул. Реактивна, 1, кв. 1, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, вам необхідно з’явитися 26.07.2018 року о 13.00 год. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал № 19, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Руденко Катерини Вікторівни, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2
ст. 258-5 КК України.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (головуючий суддя Безкровний І. Г.) знаходиться кримінальне провадження № 1-кп/414/211/2017
(ЄУН 433/605/17) за обвинуваченням Грєбєнщікова Андрія Анатолійовича,
01.06.1976 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України, по якому здійснюється спеціальне судове провадження.
Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викликається Кремінським
районним судом Луганської області в судове засідання у зазначеному кримінальному провадженні, яке відбудеться 2 серпня 2018 року о 14.00 годині в залі судових засідань Кремінського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Кремінна, площа Красна, 5.
Після опублікування оголошення, обвинувачений вважається повідомленим
про дату, час та місце розгляду справи належним чином. У разі неявки обвинуваченого, кримінальне провадження буде розглядатися за його відсутності в порядку спеціального судового провадження на підставі ст.ст. 2971, 323 КПК України.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області
судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження
№ 426/2128/18 стосовно Плєшакової Інни Юріївни, 30.04.1987 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1
ст. 366 КК України. Обвинувачена Плєшакова І. Ю., зареєстрована за адресою: Луганська область, місто Сватове, провулок Котляревського, 25.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд
Луганської області викликає Плєшакову Інну Юріївну в підготовче судове засідання, яке відбудеться 3 серпня 2018 року об 11.30 год. у залі Сватівського
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справу розглядатиме головуючий суддя В. О. Половинка.

Головуючий суддя О. Б. Лазарів

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 7 лютого
2017 року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 22017130000000015
відносно Городовіченка Володимира Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
До суду як обвинувачений викликається Городовіченко Володимир Анатолійович у підготовче судове засідання на 1 серпня 2018 року об 11 годині
30 хвилин та відбудеться в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.
З дня опублікування оголошення, обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце слухання справи.
Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області
судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження
№ 426/10812/18 стосовно Сулицького Дмитра Еріковича, 28.03.1967 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3,
ч. 1 ст. 258-5 КК України. Обвинувачений Сулицький Д. Е., зареєстрований за
адресою: м. Луганськ, вулиця Анрі Барбюса, буд. 22, кв. 50.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд
Луганської області викликає Сулицького Дмитра Еріковича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 2 серпня 2018 року о 14.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючої судді
Суддя Ю. Ю. Цимбал Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Скрипник С. М.

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 19 травня
2017 року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 22017130000000014
відносно Кочкіна Миколи Борисовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
До суду як обвинувачений викликається Кочкін Микола Борисович у судове засідання, яке відкладено на 1 серпня 2018 року об 11 годині 00 хвилин
та відбудеться в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.
З дня опублікування оголошення, обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце слухання справи.
Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»
Номер лота:
Короткий опис активів в лоті
Електронна адреса для доступу
до відкритих торгів (аукціону)
Дата проведення відкритих торгів
(аукціону)
Час проведення відкритих торгів
(аукціону)
Детальна інформація щодо лота

Суддя Ю. Ю. Цимбал

Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій області викликає
Бабаніна Сергія Миколайовича, 26.05.1962 року народження, який зареєстрований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, проспект Східний (мин. Пролетарський), буд. 156, кв. 1, для допиту як підозрюваного та надання доступу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №22017080000000020 від 14.04.2017 за підозрою Бабаніна С. М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, на 09 год. 00 хв. 25.07.2018 у кабінет № 107
слідчого відділ УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Олександрівська, буд. 62.

Втрачені диплом
спеціаліста С17№037324
та додаток до диплома
за спеціальністю Стоматологія,
видані 27.06.2017
Національним медичним
університетом
імені О.О. Богомольця
на ім’я Мирошник Антон
Олександрович,
вважати недійсними.

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

F31GL30088
Право вимоги за кредитними
договорами
www.prozorro.sale
08.08.2018 р.
Вказується на веб-сайті
www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/
38540-asset-sell-id-174494
Втрачене посвідчення
судноводія малого/маломірного
судна № 0017162
від 02.11.2017
на ім’я
ПОСТОЛЕНКО
ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА,

вважати недійсним.
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На поклик Холодного Яру

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ПОВЕРНЕННЯ. Онука відомого письменника Юрія Горліса-Горського

ЗАХІД

Фото з сайту hromadske.ck.ua

Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

О

дну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок нашої
історії — боротьбу українських повстанців проти
окупаційної більшовицької влади у 1920-х роках
описав у знаменитому романі «Холодний Яр» Юрій
Горліс-Горський. 120-річчя від дня його народження відзначали на початку
цього року. Чимало сторінок його книжки присвячено мальовничій Головківці Чигиринського району.
З перших хвилин перебування в Холодному Яру
він відчув незвичайний
войовничий
патріотизм
місцевих селян, і його серце переповнилося «щемливою радістю». Вразила Юрія й висока організованість озброєних селян і їхнє дбайливе ставлення до вояка. Холодний Яр заполонив Юрія.
Усе подальше життя він
марив ним, мріяв повернутися. Підпільна робота, радянські тюрми —
все це довелося йому пережити. Нарешті у червні 1942-го Юрій ГорлісГорський повернувся до
оспіваного ним Холодного Яру. Радість повернення на повстанські стежки
молодості перемежалася з
розпачем від вигляду руї-
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 21 липня
Oбласть

На Черкащині Ляля Лісовська вперше в житті витягала відром воду з криниці

ни, до якої довела Холодноярщину радянська влада. Воєнні та повоєнні дороги покликали українського патріота на Захід,
де він проводив політичну
діяльність. Загинув за досі не з’ясованих обставин
27 вересня 1946 року. Але
після смерті він жив у своїх книжках: усі їх перевидала українська діаспора.
Онучка
письменника
Ляля Лісовська народилася в Америці й виросла в
Лондоні. Її дідусь із бабусею під час Другої світової
війни були змушені виїха-

ти через переслідування
сталінського режиму. Вона росла як звичайна англійська дівчинка. Сім’я
мало знала про Україну,
а про знаменитого дідуся дівчина дізналася, коли вперше поїхала до бабусі в Америку.
Коли ж уперше побувала в Україні, то зрозуміла,
що тут вона вдома. Навіть
не знаючи мови людей, вона розуміла їх! Їжа була
до смаку. І захотіла приїхати до Головківки, бо дідусь у книжці її часто згадував.

Залишивши Англію, переїхала на Черкащину,
придбала тут кілька будинків, де разом з активом
села створює мистецький
центр для молоді, організовує виставки, майстеркласи і тематичні табори
для школярів. У селі виявилося чимало людей, зацікавлених у різних громадських і культурних
проектах. Ляля Горська,
як вона себе називає, почувається потрібною серед щирих людей, куди покликало її чутливе
українське серце.

Фото з сайту Луганської ОДА

Шацькі озера очима дітей зі сходу
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»
ВІДПОЧИНОК. 22 учні шкіл
мистецтв Лисичанська, Рубіжного, Кремінної та Сватового побували на Шацьких
озерах, що на Волині. Цілий
тиждень юні митці жили на
базі відпочинку тамтешнього обласного управління лісового та мисливського господарства. Новим творчим
досвідом стали майстер-класи з малювання на склі, плетіння вінків і гончарства. Разом з вихованцями Шацького будинку дитячої та юнацької творчості на пленері хлопці й дівчата малювали пейзажі озера Світязь.
Нові художні роботи діти з
Луганщини назвали «Волинь
очима дітей із зони ООС».
Відкриття виставки уже відбулося у Ковелі. Далі виставка подорожуватиме до рідного краю. А в подальшому художні роботи дітей, виконані
на Волині, доповнять експозицію виставки «Україна очима
дітей АТО». Юні луганці щиро вдячні всім організаторам
відпочинку і особливо Шацькій районній державній адміністрації.
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переїхала туди, де колись жив і боровся за Україну її дід
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Укргiдрометцентр

Сапери в аквалангах
обстежили
морське дно
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
ПИЛЬНУЙ! Водолази Головного управління ДСНС України в Донецькій області, які мають відповідні підготовку
та досвід підводного розмінування, починають перевіряти
дно Азовського моря поблизу Маріуполя. Невдовзі рятувальники зможуть виходити в море на судні «Капітан Чусов», яке отримали від Маріупольської міськради і тепер
переобладнують спеціально для фахівців з розмінування
дна.
Заплановано, що сапери в аквалангах насамперед проведуть підводну розвідку території рейду морського порту.
За підсумками цих зусиль восени, після завершення літньої навігації, буде складено карту забруднених і безпечних ділянок акваторії. Певна річ, у прифронтовому курортному місті під постійним контролем саперів залишаються
також місця масового відпочинку людей.
«Ми обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів усі пляжі, де перебувають люди, і тепер вони повністю безпечні для відпочинку. Проте небезпека залишається, оскільки море — не суша, і тут дати 100 відсотків мінної
безпеки неможливо. Змінюються течії, вітер, а тому вибухонебезпечний предмет може з’явитися там, де його досі
не було», — каже заступник начальника Головного управління ДСНС України в Донецькій області Андрій Даник.

оголошення

Різноманітні заходи розширили світогляд дітей і залишили яскраві враження

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

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по кримінальному провадженню № 185/4519/18 за обвинуваченням Панкова Віталія Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, викликає обвинуваченого Панкова Віталія Володимировича в підготовче судове засідання, яке призначене на 7 серпня 2018 року о 09.00 год., та буде проводитися головуючим суддею Самоткан Н.Г. у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого кримінальне провадження буде розглянуто за його відсутності.
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