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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯН:     «В умовах
війни про жодну 

співпрацю з Російською 
Федерацією  

не може йтися.  
Дії України мають 
бути жорсткими  

та адекватними». 

Зарплата  
як дзеркало економіки

У ЦИФРАХ. Кількість працівників в Україні, заробітна плата 
яких перевищила показник у 10 тисяч гривень, сягнула 26,8%. 
Такі дані наводить Державна служба статистики після аналізу 
нарахованих зарплат за червень 2018 року. У 2017-му цей по-
казник становив 17%.

А кількість працівників з мінімальною зарплатнею знизи-
лася до 7,4% з торішніх 9%. При цьому мінімальна зарпла-
та зросла з 3200 до 3723 гривень. Також зменшилася част-
ка українців, які отримують зарплати до 4 тисяч гривень — 
до 15,4% за підсумками червня 2018-го проти 24,4% 2017-го. 
При цьому частка працівників із зарплатами 8—10 тисяч гри-
вень за рік зросла з 9,4% до 11%. Відносно стабільною зали-
шається кількість працівників із зарплатами 6—8 тисяч гри-
вень. За підсумками цьогорічного червня їх було 15,2% про-
ти 15,5% торішніх.

Розмір і розподіл зарплат доводить загальну тенденцію що-
до позитивної економічної динаміки в державі.

8 727 грн 05 коп.
становить показник середньої 

заробітної плати, який 
застосовуватимуть у визначенні 

коефіцієнта за червень 2018 р. для 
призначення пенсій

АГРАРНА ПОЛІТИКА. Дедалі активніше лунають голоси 
прихильників негайного скасування мораторію на купівлю-
продаж сільськогосподарських земель. «УК» з’ясовував,  
наскільки обґрунтована їхня позиція

Потяг без коліс

Міністр інфраструктури про ініціативу скасувати 
залізничне сполучення з РФ у відповідь на агресію 
Москви 
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ЛЮДИ І ЧАС

24 серпня — 90 років з дня 
народження Левка Лук’яненка.  
За 25 років неволі дисидент 
пройшов сім кіл пекла й виніс уроки, 
що досі не втратили актуальності

Після переходу 1 вересня  
на цифровий формат 
мовлення на Рівненщині 
п’ять районів залишаться без 
українського телебачення 

АКТУАЛЬНА ТЕМА 

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

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ОГОЛОШЕННЯ

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

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

Обвинувачений Іорганський Григорій Петрович, 28.09.1981 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 29 
серпня 2018 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Біловодського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 
КПК України.

Суддя Т.В. Кускова

Повістка про виклик обвинуваченої в підготовче судове засідання,  
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачена Філіпська Наталія Валеріївна, 04.11.1976 року наро-
дження, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання в порядку спеціального судового проваджен-
ня, яке відбудеться 29 серпня 2018 року об 11 годині 00 хвилин у при-
міщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачена.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені 
ст. 138 КПК України.

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

Суддя Т.В. Кускова

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

Обвинувачений Святишенко Юрій В’ячеславович, 05.09.1981 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке 
відбудеться 29 серпня 2018 року об 11 годині 30 хвилин у приміщенні Бі-
ловодського районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні 
як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 
323 КПК України.

Суддя Т.В. Кускова

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської об-
ласті при здійсненні судового проваджен-
ня викликає як обвинуваченого Долотіна Ві-
ктора Олексійовича, 14.03.1975 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луган-
ська область, м. Луганськ, кв-л Молодіжний,  
20-А/906, за матеріалами кримінального про-
вадження № 420/120/17, 1-кп/425/304/18, на 
підставі обвинувального акта відносно Долоті-
на В.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Долотіну В.О. необхід-
но прибути до підготовчого судового засідан-
ня, яке відбудеться 28 серпня 2018 року о 15 
год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського місько-
го суду за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі об-
винувачений вважається повідомленим про 
дату, час та місце розгляду справи. У разі неяв-
ки обвинуваченого справу буде розглянуто за 
його відсутності.

Суддя В.В. Козюменська

Апеляційний суд Полтавської облас-
ті викликає обвинуваченого Блажівсько-
го Петра Ілліча, 7 вересня 1961 року на-
родження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Жовтнева, 77а, кв. 105,  
м. Полтава) у кримінальному провадженні 
№ 42015170000000069 у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, 
в судове засідання на 09.00 год. 6 грудня 
2018 року, яке відбудеться в приміщенні 
Апеляційного суду Полтавської області: 
вул. Соборності, 18, м. Полтава.

Явка до суду Блажівського П.І. 
обов’язкова. У разі неявки Блажівсько-
го П.І. до суду, з моменту опублікуван-
ня повістки про виклик, останній вважа-
ється належним чином ознайомленим з її 
змістом, а кримінальне провадження бу-
де розглянуто без участі обвинувачено-
го в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Корсун О.М.

Апеляційний суд Полтавської облас-
ті викликає обвинуваченого Полянсько-
го Василя Володимировича, 12 лип-
ня 1993 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: вул. Івана При-
ходька, 95, кв. 7, м. Кременчук Полтав-
ської області) по кримінальному прова-
дженню № 42015170000000216 у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 
ст. 307 КК України, в судове засідання на 
11.00 год. 11 жовтня 2018 року, яке від-
будеться в приміщенні Апеляційного суду 
Полтавської області: вул. Соборності, 18,  
м. Полтава.

Явка до суду Полянського В.В. 
обов’язкова. У разі неявки Полянсько-
го В.В. до суду, з моменту опублікуван-
ня повістки про виклик, останній вважа-
ється належним чином ознайомленим з її 
змістом, а кримінальне провадження бу-
де розглянуто без участі обвинувачено-
го в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Корсун О.М.

Старобільський районний суд Луганської 
області викликає як обвинуваченого Андрє-
єнка Анатолія Олександровича, 01.05.1962 ро-
ку народження, уродженця м. Антрацит Луган-
ської області, громадянина України, зареєстро-
ваного за адресою: Луганська область, м. Ан-
трацит, вул. Ленінградська, буд. 24, за обвину-
ваченням у скоєнні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 хви-
лин 30 серпня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу. Підготовче судове засідання відбу-
деться в приміщенні Старобільського районно-
го суду Луганської області за адресою: м. Ста-
робільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А 
(головуючий суддя Колядов В.Ю.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК Украї-
ни, з моменту опублікування повістки про ви-
клик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження обвинува-
чений вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.

Старобільський районний суд Луганської 
області викликає як обвинуваченого Шмаргуна 
Павла Вікторовича, 16.05.1959 року народжен-
ня, уродженця Російської Федерації, громадя-
нина України, зареєстрованого за адресою: Лу-
ганська область, м. Антрацит, вул. Миру, буд. 
5, кв. 7, за обвинуваченням у скоєнні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 
29 серпня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу. Підготовче судове засідання відбу-
деться в приміщенні Старобільського районно-
го суду Луганської області за адресою: м. Ста-
робільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А 
(головуючий суддя Колядов В.Ю.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК Украї-
ни, з моменту опублікування повістки про ви-
клик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження обвинува-
чений вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.

Старобільський районний суд Луган-
ської області викликає як обвинуваченого 
Ізюменка Василя Петровича, 30.08.1985 
року народження, уродженця с. Ново-
олександрівка Біловодського району Лу-
ганської області, громадянина України, 
зареєстрованого за адресою: квартал Ге-
ологів, буд. 3, кв. 4, м. Щастя Новоайдар-
ського району Луганської області, про-
живає в м. Луганськ, за обвинуваченням 
у скоєнні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться о 09 годині 30 хвилин 29 серп-
ня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеть-
ся в приміщенні Старобільського район-
ного суду Луганської області за адресою: 
м. Старобільськ Луганської області, вул. 
Миру, 38-А (головуючий суддя Колядов 
В.Ю.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК Укра-
їни, з моменту опублікування повістки про 
виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного 

суду Луганської області знаходиться кри-
мінальне провадження № 310/108/17 сто-
совно Кичигіна Олексія Миколайовича, 
19.04.1977 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслі-
дування в порядку, передбаченому ст. 297-
1 КПК України. Кичигін Олексій Микола-
йович зареєстрований за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Ялтин-
ська, буд. 50, кв. 38, фактично мешкає в 
м. Ровеньки Антрацитівського району Лу-
ганської області.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК 
України Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Кичигіна Олек-
сія Миколайовича в судове засідання, яке 
відбудеться 28 серпня 2018 року об 11.30 
годині в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією 
суддів у складі: головуючої судді Поло-
винки В.О., суддів Осіпенко Л.М., Скрип-
ника С.М.

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського район-

ного суду Луганської області (Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) 
знаходиться кримінальне провадження, вне-
сене до ЄРДР за № 12015130500000001 від 
03.01.2015 року за обвинуваченням Марець-
кого Володимира Вячеславовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Суддя Новоайдарського районного су-
ду Луганської області Мартинюк В.Б. викли-
кає обвинуваченого Марецького Володими-
ра Вячеславовича, 21.06.1972 р.н., який заре-
єстрований за адресою: Луганська область, 
м. Свердловськ, вул. Карла Лібкнехта, гурто-
житок № 9, фактично проживав: Луганська 
область, Новоайдарський район, с. Райго-
родка, вул. Кравцова, 16, у судове засідання, 
яке відбудеться 28.08.2018 року о 14 годи-
ні 15 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, смт Новоайдар, вул. Ми-
ру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не засто-
совано запобіжний захід у вигляді триман-
ня під вартою, не прибув за викликом у су-
дове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового судового засі-
дання і вживає заходів до забезпечення йо-
го прибуття до суду. Суд також має право по-
становити ухвалу про привід обвинуваченого 
та/або ухвалу про накладення на нього гро-
шового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України, та здійснити 
спеціальне судове провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області знаходиться кри-
мінальне провадження № 22018050000000057 
(єд. унік. № 243/7166/18, провадження  
№ 1-кп/243/681/2018) за обвинуваченням Ва-
щука Володимира Олександровича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Ващук Володимир Олександрович, 17.06.1988 
р.н., уродженець м. Дзержинськ Донецької об-
ласті, який зареєстрований за адресою: Украї-
на, Донецька область, м. Торецьк, вул. Толсто-
го, 55, кв. 3, викликається в підготовче судове 
засідання по справі, призначене на 31 серпня 
2018 року об 11.45 год. У випадку неприбуття, 
обвинувачений повинен повідомити суду про 
причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та в його відсутність.

Суддя І.М. Мінаєв

У провадженні Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області перебуває об-
винувальний акт по кримінальному прова-
дженню, внесеному в Єдиний реєстр досудо-
вих розслідувань за № 22018050000000012 
від 17 січня 2018 року за обвинуваченням Лез-
кана Ярослава Леопольдовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Лезкана 
Ярослава Леопольдовича в підготовче судо-
ве засідання на 30 серпня 2018 року о 13 го-
дині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні 
Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, кор-
пус 2.

Суддя О.В. Стадченко
Артемівський міськрайонний суд Доне-

цької області (84500, м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне 
провадження за обвинуваченням Тараканко-
вої Ірини Михайлівни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 110  
ч. 2 КК України.

Обвинувачена по даному кримінальному 
провадженню викликається до суду (м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 315) 
для участі в розгляді справи: Тараканкова Іри-
на Михайлівна, 11.10.1971 р.н. (зареєстрована 
та мешкає: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Робоча, 1-б), на 30 серпня 2018 року о 10 го-
дині 30 хвилин. 

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л.А. Радченко

Костянтинівський міськрайонний суд 
Донецької області (85110, м. Костянти-
нівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
157) розглядає кримінальне провадження  
№ 242/4392/16-к за обвинуваченням Ко-
струбицького О.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України за відсутності обвинуваченого (in 
absentia) у порядку спеціального судового 
провадження.

Обвинувачений Кострубицький Олек-
сій Олександрович, 24.08.1978 р.н., заре-
єстрований за адресою: м. Донецьк, в/ч 
Д-0065, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, ви-
кликається до суду на 09.00 год. 29 серпня 
2018 року (корп. № 2, каб. №18) для участі 
в судовому засіданні.

Суддя А.І. Міросєді
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛАМП» 

(код 39780222; місцезнаходження: 61051, Харків-

ська обл., місто Харків, вулиця Букова, будинок 

40) ліквідується за рішенням учасника. Ліквідатор: 

Бондаренко Василь Анатолійович, адреса: 61031, 

місто Харків, вулиця Портова, будинок 10/27. Пре-

тензії кредиторів приймаються до 13.10.2018 року 

на адресу Товариства.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,  
пр. Ломоносова, 157) розглядає кримінальне прова-
дження № 233/6164/17 за обвинуваченням Федоренка 
С.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсутності обви-
нуваченого (in absentia) у порядку спеціального судо-
вого провадження. Обвинувачений Федоренко Сергій 
Миколайович, 12.09.1959 р.н., останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Рє-
піна, 2-й проїзд, б. 17-А, кв. 6; м. Макіївка, вул. Єрма-
ка, б. 18, викликається до суду на 10.00 год. 28 серп-
ня 2018 року (корп. № 2, каб. №18) для участі в судо-
вому засіданні.

Суддя А.І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,  
пр. Ломоносова, 157) розглядає кримінальне прова-
дження № 233/6019/17 за обвинуваченням Богослав-
ської О.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутнос-
ті обвинуваченої (in absentia) у порядку спеціально-
го судового провадження. Обвинувачена Богослав-
ська Олена Миколаївна, 25.11.1976 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, 
мкр-н Зелений, 62/44, викликається до суду на 10.00 
год. 31 серпня 2018 року (корп. № 2, каб. №18) для 
участі в судовому засіданні.

Суддя А.І. Міросєді

Повідомляється про відкриття 28 лютого 2018 ро-

ку спадщини внаслідок смерті Бутенка Юрія Володи-

мировича, 26 січня 1956 року народження. Спадко-

ємцям Бутенка Юрія Володимировича, 26 січня 1956 

року народження, необхідно звернутися до приват-

ного нотаріуса Харківського міського нотаріально-

го округу Кірія Ю.О. за адресою: місто Харків, ву-

лиця Харківських Дивізій, 11/2, тел. (057)764-27-20,  

(099) 101-95-95.
Оголошення

щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
F22GL32071 Майнові права за договором кредиту від 07.05.2007 №23.

F22GL32072
Майнові права за договором кредитної лінії від 27.07.2007 №07-ЮЛ. Права вимоги за договором кредитної  
лінії від 19.03.2008 №10-ЮЛ; Права вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії від 15.05.2008 
№11-ЮЛ. 

Дата проведення відкритих торгів    11.09.2018
(аукціону)/електронного аукціону   
Електронна адреса для доступу до відкритих               www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ електронного Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/
аукціону      електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  

    www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота   http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Ленінський районний суд м. Миколаєва в спеці-
альному судовому провадженні відповідно до вимог 
ч. 3 ст. 323 КПК України викликає в судове засідан-
ня Ніконова Дмитра Вікторовича, обвинуваченого у 
вчиненні злочинів, передбачених ст. 340, ч. 2 ст. 110, 
ст. 293, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 109 КК України, Шеслер 
Ларису Віленівну, обвинувачену у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, Павлову Ган-
ну Володимирівну, обвинувачену у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 2 ст.110, ст. 293 КК України, яке 
відбудеться 07.09.2018 року о 10.00 годині за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81, каб. № 315.

Суддя Д.В. Захарченко

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» повідомляє 

про втрату бланків суворої звітності ОСЦПВ в кіль-

кості 2 штук: AM 2063621, AM 0865408, 

вважати їх недійсними.

Втрачені документи Свідоцтво про право на спад-

щину за законом на ім’я Полупанова Дмитра Геор-

гійовича, 

вважати недійсними.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (голо-
вуючий суддя Панчук М.В.) знаходиться кримінальне провадження №1-
кп/414/153/2018 (ЄУН 423/1163/18) за обвинуваченням Григоренка Іго-
ря Вікторовича, 08.06.1967 р.н., у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснюється 
спеціальне судове провадження.

 Обвинувачений Григоренко Ігор Вікторович викликається Кремін-
ським районним судом Луганської області в судове засідання в зазна-
ченому кримінальному провадженні, яке відбудеться 29 серпня 2018 
року о 10.00 годині в залі судових засідань Кремінського районного су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Кремінна, пло-
ща Красна, 5.  Після опублікування оголошення обвинувачений вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце розгляду справи належним 
чином. У разі неявки обвинуваченого кримінальне провадження буде 
розглядатися за його відсутністю в порядку спеціального судового про-
вадження на підставі ст.ст. 297-1, 323 КПК України.

Суддя М.В. Панчук

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні підготовчого  
судового засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачена Захарова Ксенія Олексіївна, 25.04.1979 року народжен-
ня, зареєстрована за адресою: Луганська область, Станично-Луганський 
район, смт Петропавлівка, пров. Сєвєрний, 12, відповідно до вимог ст.ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в підготовче судове засідання в по-
рядку спеціального судового провадження, яке призначено на 11 годину 
30 хвилин 28 серпня 2018 року в приміщенні Біловодського районного 
суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30, для участі в підготовчому судовому засіданні як об-
винувачена. Повістка про виклик обвинуваченої направлена їй за адре-
сою останнього місця проживання, а саме: вул. Республіканська, 21/3, 
м. Щастя, Новоайдарський район, Луганська область. Поважні причини 
неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Є.О. Соболєв

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченої

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судо-
вого провадження викликає як обвинувачену Чаркіну Інну Євгенівну, 
28.08.1969 року народження, зареєстровану за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, кв. Волкова, 12/24, за матеріалами кримінального 
провадження № 433/1959/17, 1-кп/425/305/18, на підставі обвинуваль-
ного акта відносно Чаркіної І.Є. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченій Чаркіній І.Є. необхідно прибути до підготовчого су-
дового засідання, яке відбудеться 28 серпня 2018 року о 15 год. 45 хв. 
у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська об-
ласть, 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 розгляну-
то за її відсутності.

Суддя В.В. Козюменська

Я, Газін Ігор Олек-
сандрович, повідо-
мляю про скликан-
ня позачергових за-
гальних зборів чле-
нів Обслуговуючого 
кооперативу «База 
відпочинку для дітей 
«Грінфілд 2012» (код 
ЄДРПОУ 38315349), 
що відбудуться 5 ве-
ресня 2018 року об 
11.00 год. за адре-
сою: місто Київ, вул. 
Старик, буд. 3.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +13  +18 +24  +29
Житомирська +12  +17 +23  +28
Чернігівська +13  +18 +24  +29
Сумська +13  +18 +24  +29
Закарпатська +13  +18 +26  +31
Рівненська +12  +17 +23  +28
Львівська +12  +17 +23  +28
Івано-Франківська +12  +17 +22  +27
Волинська +12  +17 +23  +28
Хмельницька +13  +18 +23  +28
Чернівецька +13  +18 +23  +28
Тернопільська +12  +17 +23  +28
Вінницька +13  +18 +24  +29

Oбласть Нiч День

Черкаська +13  +18 +24  +29
Кіровоградська +13  +18 +26  +31
Полтавська +12  +17 +25  +30
Дніпропетровська +14  +19 +27  +32
Одеська +18  +23 +28  +33
Миколаївська +17  +22 +30  +35
Херсонська +18  +23 +30  +35
Запорізька +16  +21 +28  +33
Харківська +10  +15 +25  +30
Донецька +14  +19 +27  +32
Луганська +10  +15 +25  +30
Крим +18  +23 +28  +33
Київ +16  +18 +25  +27
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Делієв Сергій Сергійович, 02.12.1994 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Вугледар, вул. Шахтарська, 8, кв. 
83, на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України Вам необхідно з’явитись 
до Управління Служби безпеки України в Житомирській області (м. Жито-
мир, вул. Фещенка-Чопівського, 7), до старшого слідчого слідчого відділу 
Петрука М.В., р.т. (0412)405-279, для участі у слідчих та процесуальних ді-
ях у кримінальному провадженні № 22017060000000057 як підозрювано-
му у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни, о 12 год. 00 хв. 22.08.2018 (для отримання письмового повідомлення 
про підозру, допиту, впізнання тощо). Нагадуємо про обов’язок заздале-
гідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адре-

сою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №40 
21 серпня 2018 року о 09.15 год. відбудеться підготовче судове засідан-
ня в кримінальному провадженні за обвинуваченням Солода Андрія Во-
лодимировича, 19 червня 1976 року народження, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвину-
вачений Солод Андрій Володимирович та захисник Гавриленко Мико-
ла Кирилович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися 
до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в су-
дове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді 
Каленяка Р.А., суддів Іванченка Я.М., Сичука М.М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Фірсову Івану Івановичу, 26.07.1959 року наро-

дження, уродженцю РФ, громадянину України, зареєстрованому за 
адресою: Луганська обл., м. Стаханов, вул. Бурбело, буд. 15, кв. 21, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
21.08.2018 о 10 год. до слідчого відділу 3 управління (з дислокаці-
єю у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Доне-
цькій та Луганській областях за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської облас-
ті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Чумакова Є.Р., 
для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018130000000251 від 23.07.2018.

У зв’язку із здійсненням інвентаризації активів ДП «ІНЖЕНЕР-

НИЙ ВИРОБНИЧО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЛИТВА ПІД ТИСКОМ», код 

05632466, приймаються претензії від кредиторів за адресою: міс-

то Одеса, вул. Хімічна, 2, тел. 77 00 792.
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На Вінниччині молодь таборувала 
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ЛІТО-2018. У селі Митки 
Барського району Вінницької 
області відбулася військово-
патріотична акція «Копайго-
родська Січ». Під час відкрит-
тя учасників дитячо-юнаць-
кого спортивно-патріотично-

го табору ознайомили із пра-
вилами проживання, технікою 
безпеки, також вони з неабия-
ким зацікавленням послухали 
лекцію про зародження коза-
цтва та повчилися бойовому 
гопаку під час майстер-кла-
су. Загалом програма тижне-
вого перебування у таборі бу-
ла дуже насиченою. Так, дру-

гого і третього дня пройшли 
фізичні тренування. А ще ор-
ганізатори заходу провели 
лекції щодо впливу шкідли-
вих звичок на здоров’я та про 
обов’язки гопаківця. У четвер-
тий і п’ятий день молодь мала 
змогу побачити професійний 
майстер-клас рівня сокола з 
бойового гопака та усім табо-

ром сходити в похід. Кожного 
дня юні копайгородчани пали-
ли ватру та співали пісень. А 
під час закриття табору відбу-
лися змагання «Забава» і на-
городження учасників. Голо-
вна мета акції — сприяти па-
тріотичному вихованню та за-
лученню молоді до військово-
патріотичних заходів.

Львівщина приймає форум 
суботніх і недільних шкіл

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

НАШОГО ЦВІТУ. Протягом 
тижня на Львівщині триває 
світовий форум українознав-
чих суботніх і недільних шкіл. 
Така подія вперше відбува-
ється у нашій країні. Учасни-
ками її стали понад 200 на-
ших співвітчизників із 36 кра-
їн з усіх континентів.

На форумі планують розро-
бити дорожню карту, за якою 
рухатимуться українці діаспо-
ри в майбутньому, творячи но-

ву українознавчу школу. Укра-
їнських суботніх і недільних 
шкіл у закордонні з кожним 
роком стає дедалі більше. За 
словами директора Міжнарод-
ного інституту освіти, культу-
ри та зв’язків з діаспорою Іри-
ни Ключковської, родина, церк-
ва, школа — три чинники, які 
визначають українця за кордо-
ном. Директор департаменту з 
питань культури, національнос-
тей та релігій Львівської ОДА 
Мирослава Туркало на брифін-
гу з приводу роботи форуму за-
значила, що завдяки світовому 

українству ми можемо нести 
правду про події в Україні та за-
йматися популяризацією нашої 
держави, культури й мистецтва 
далеко за її межами. 

Програма форуму насичена 
й змістовна. Проходить між-
народна конференція «Укра-
їнська мова у світі», працю-
ють лабораторії творчих ідей. 
Учасникам представили пер-
ше соціологічне досліджен-
ня, яке провели працівники 
Міжнародного інституту осві-
ти, культури та зв’язків з діа-
спорою (МІОК), щодо стану та 

потреб сучасної українознав-
чої школи за кордоном. Ціка-
вим і захопливим має бути та-
кож дефіле українських учи-
телів із 36 країн світу в наці-
ональному одязі від дизайне-
ра Людмили Сєдової. Крім то-
го, суботнього вечора вчите-
лі насолоджуватимуться кон-
цертом «Українська пісня» на 
стадіоні «Арена Львів». Учас-
ники форуму побувають та-
кож в Яворівському районі, 
де зможуть пройти майстер-
клас з виготовлення знамени-
тої яворівської забавки. 

У Слов’янську відкрили виставку 
газет минулих років

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПОЧИТАЄМО. Друковані 
періодичні видання залиша-
ються своєрідними щоден-
никами, зазирнувши в які, 
можна відшукати і пригада-
ти чимало зафіксованих дав-

номинулих і призабутих по-
дій. Саме цю особливість ча-
сописів врахували працівни-
ки Слов’янської центральної 
міської бібліотеки, які влашту-
вали у читальному залі ви-
ставку «Періодичні видання 
Слов’янська минулих років». 
Підшивки місцевих газет діс-

тали з архівів, готуючись від-
значати у вересні День міс-
та, і жителі вже оцінили ініціа-
тиву: у бібліотеці чимало охо-
чих заглянути в минулі будні 
Слов’янська та його жителів. 

На виставці представлено 
різноманітні міські та багато-
тиражні видання тутешніх під-

приємств — періодичні друко-
вані сторінки історії міста, де 
публікації та знімки зафіксу-
вали всі головні події. Вистав-
ка працюватиме протягом мі-
сяця, і вже очевидно, що охо-
чих помандрувати сторінка-
ми газет у минуле не браку-
ватиме.

Зберегти автентичність 
Лариса ВЕЛИЧКО 

для «Урядового кур’єра»

ПОДИХ ІСТОРІЇ. У Софії 
Київській почалися планові 
реставраційні роботи. Собор 
святої Софії — одна з неба-
гатьох споруд, які вціліли з ча-
сів Київської Русі. Подивитися 
на нього приїжджають люди 
з багатьох країн. Ця історич-

на та християнська святиня й 
досі зберігає нерозкриті таєм-
ниці. Щоправда, те, що розпо-
чав будувати храм Володимир 
Великий, а завершив його син 
Ярослав Мудрий, — встанов-
лений факт, на дослідження 
і доведення якого фахівці ви-
тратили немало часу. 

Нинішні реставратори, які 
взялися відновлювати роботи 

XI століття, під час підготовки 
виявили чергові історичні до-
кази цього. У південній части-
ні храму знайшли розписи, які 
доводять, що Софію зводили 
в два етапи. Докази захова-
ні під шаром масляних фарб, 
нанесених майстрами минуло-
го століття. «Коли Володимир, 
який був замовником Софій-
ського собору, помер у 1015 

році, йому на зміну прийшов 
Ярослав Мудрий, його син. Він 
намагався якомога швидше 
завершити спорудження со-
бору. Не встигали налагоди-
ти виробництво мозаїки, бо це 
досить тривалий процес, тому 
вони замальовували поверхні 
фресками. Пізніше, після освя-
чення, налагодивши це вироб-
ництво, докладали місця фре-
сок знову мозаїкою. І це під-
твердилося зараз, при цьо-
му обстеженні», — розповідає 
генеральний директор Націо-
нального заповідника «Софія 
Київська» Неля Куковальська.

Тепер завдання реставрато-
рів — зберегти унікальні витво-
ри обох періодів, батька і сина. 
«Зараз ми робимо укріплення 
мозаїки. Перед тим як видаля-
ти поверхневі забруднення пи-
лососом, потрібно укріпити всі 
кубики смальти, які хитаються, 
спеціальним розчином», — по-
яснює реставратор Леонід Ко-
лодницький. 

Закінчити реставраційні 
роботи, які виконує науково-
реставраційна майстерня за-
повідника, планують до кінця 
року. Кошти надав Кіпрський 
благодійний фонд.

Оновлене 
давнє зображення 
тішить око


