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Головні критерії —  
безпека, якість  
і доступність

СИТУАЦІЯ. Зміни в системі державної служби крові  
давно назріли. Однак чи слід віддавати її в приватні руки?

Посол України у США про участь радника 
американського президента  Джона Болтона в параді  
до Дня Незалежності в Києві

Об’єднані сили 
рухаються далі

БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ. Наші вояки створюють безпечну зону 
для цивільного населення, здійснюючи заходи відповідно до 
затвердженого плану операції, виконуючи завдання для стабі-
лізації ситуації. Тож Об’єднані сили гарантують безпечніші умо-
ви і для виконання завдань нашими військовослужбовцями, і 
для мирних громадян з населених пунктів Донеччини й Луган-
щини. 

Один із важливих елементів тут — облаштування смуги за-
безпечення, йдеться на сторінці Штабу ООС у Фейсбуці: «На 
відміну від російських окупаційних військ, які облаштовують 
свої позиції у житлових кварталах населених пунктів, Об’єднані 
сили, навпаки, прагнуть створити безпечну зону для цивільно-
го населення із так званої сірої зони. Тому в ті міста й селища, 
що потрапляють у розширену або знов утворену смугу забез-
печення, заходить українська влада і люди мають змогу корис-
туватися всіма правами та свободами. Рухаємося далі. Сла-
ва Україні!»

ЦИТАТА ДНЯ

ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

917,8 млн дол. 
купили в липні українці через 

банківську систему. Це максимальний 
обсяг готівкової валюти з початку  

2015 року

«Америка показує і Росії, і 
всьому світу: ми підтримуємо 

Україну, ми бачимо ваших 
воїнів і те, скільки ви 
віддаєте життів за 
нашу і свою безпеку, 

тому ми з вами».

Олег Сенцов продовжує голодувати  
в російській тюрмі

#FREESENTSOV. Від почат-
ку безстрокового голодування 
українського політв’язня крим-
ського режисера Олега Сенцова 
минуло вже 100 днів. Олег ого-
лосив про своє рішення 14 трав-
ня. Єдина вимога, яку він вису-
нув російській владі, — звільнен-
ня всіх громадян України, засу-
джених в РФ до тюремних тер-
мінів за сфабрикованими спра-
вами. За ці 100 днів 42-річний 
Сенцов втратив у вазі близько 
30 кілограмів, повідомляє Укрін-
форм. У нього загострилося 
хронічне захворювання серця і 
з’явилися проблеми з печінкою, 
нирками, почались анемія, оні-
міння кінцівок, пульс знизився 
до 40 ударів на хвилину.

Усі зусилля нашої влади й 
громадських активістів у світі, а 
також міжнародних партнерів, 
зокрема канцлера ФРН Анге-

ли Меркель і президента Фран-
ції Емануеля Макрона, які осо-
бисто зверталися із проханням 
до Путіна з клопотанням негай-
но звільнити Олега Сенцова, на 
Кремль не вплинули. Без відпо-
віді залишилися прохання про 
помилування Сенцова, надісла-
ні Путіну генсеком Ради Європи 
Турбйорном Ягландом і матір’ю 
Олега. 

На захист українського коле-
ги стали й представники світо-
вого кінематографа. Із закли-
ками звільнити Сенцова до Мо-
скви зверталися в різний час кі-
норежисери Педро Альмодо-
вар, Кшиштоф Зануссі, Кен Ло-
уч, Акі Каурісмякі  й Анджей 
Вайда. Неодноразово заклика-
ла звільнити його Європейська 
кіноакадемія, нагадує DW.

Листи на захист на ім’я ро-
сійського президента надсила-

ли письменники Салман Руш-
ді, Ієн Мак’юен, Джонатан Фран-
зен і Герта Мюллер. У кампа-
нії на підтримку Олега Сенцова 
брав участь голлівудський ак-
тор Джонні Депп. За українсько-
го режисера заступались і ро-
сійські митці, зокрема режисе-
ри Олександр Сокуров, Олексій 
Герман-молодший, Андрій Звя-
гінцев, музикант Борис Гребен-
щиков та інші.

Тим часом вітчизняне МЗС 
укотре закликало іноземних 
партнерів і міжнародні органі-
зації посилити тиск на Москву, 
щоб змусити її звільнити Олега. 
«100 днів голодує Олег Сенцов. 
Страшна цифра. Людське жит-
тя —  найвища цінність. Вима-
гаємо від РФ негайно звільни-
ти Олега», — написала речниця 
МЗС Мар’яна Беца на своїй сто-
рінці у Twitter. 

106 медалей не кожній команді  
до снаги 

СПОРТИВНА ЗВИТЯГА. В 
аеропорту Бориспіль урочис-
то зустріли національну пара-
лімпійську збірну команду з 
плавання, яка показала най-
кращий результат на чемпіо-
наті Європи в Дубліні.

В і ц е - п р е м ’ є р - м і н і с т р 
В’ячеслав Кириленко приві-
тав від імені Прем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана та 
уряду національну збірну з 
блискучою перемогою, трене-
рів, усіх, хто допомагав і під-
тримував наших спортсменів, 
— із рекордним результатом і 
запевнив, що держава й на-
далі збільшуватиме фінансо-
ву підтримку паралімпійсько-
го  спорту.

У заході взяли участь пре-
зидент Національного комі-
тету спорту інвалідів Украї-
ни Валерій Сушкевич, заступ-

ник міністра молоді та спорту 
Микола Даневич, спортивна 
громадськість, численні вбо-
лівальники, які прибули до  
аеропорту, повідомляє служ-
ба віце-прем’єр-міністра.

Чемпіонат Європи з пла-
вання серед паралімпійців 

відбувся в Дубліні (Ірландія) 
13—19 серпня. Збірна Укра-
їни виграла 106 медалей, з 
яких 33 золоті, 44 срібні і 29 
бронзових. На другому місці 
медального заліку чемпіонату 
— Італія, а на третьому — Ве-
лика Британія.
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Українські паралімпійці стали найкращими у Європі
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Третя Харківська державна нотаріальна 
контора (м. Харків, пр. Московський, №85, 
тел. 732-57-41) просить з’явитися Пирсікову 
Любов Дмитрівну, Пирсікову Людмилу Дми-
трівну, Пирсікову Ніну Дмитрівну, Кісельова 
Миколу Васильовича (Кисельова Миколу Ва-
сильовича), Кісельову Таісію Дмитрівну (Кисе-
льову Таїсію Дмитрівну) з питання оформлен-
ня спадщини після  померлої 12.10.2016 ро-
ку Пирсікової Антоніни Дмитрівни. У разі не-
явки спадкоємця протягом місяця від публіка-
ції цього оголошення спадщину буде оформ-
лено на ім’я іншого спадкоємця.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Протасенко Михайло Ми-

хайлович, 15.11.1968 року народження, відпо-
відно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України ви-
кликається на 14 годину 00 хвилин 30 серп-
ня 2018 року до Хмельницького міськра-
йонного суду (м. Хмельницький, вул. Геро-
їв Майдану, 54, каб. 208, суддя Бацуца Т.М., 
тел. (0382) 76-29-07, для проведення підго-
товчого судового засідання в кримінально-
му провадженні № 22017240000000016 за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Поважні причини непри-
буття особи на виклик передбачені у ст. 138 
КПК України. Наслідки неприбуття на виклик 
передбачені у ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Докунін Кирило Олексан-

дрович, 22.01.1975 року народження, від-
повідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК Украї-
ни викликається на 09 год. 30 хв. 6 вересня 
2018 року до Хмельницького міськрайонно-
го суду (м. Хмельницький, вул. Герої в Май-
дану, 54, каб. 411, суддя Антонюк О.В., тел. 
(0382) 67-15-64, для проведення судово-
го засідання в кримінальному проваджен-
ні № 22015240000000011 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.

Керуючий санацією ДП «Дитячий санаторій ім. М.М. Коцюбинсько-
го» – арбітражний керуючий Оверчук Денис Олександрович пропонує 
платоспроможним юридичним та фізичним особам взяти участь  як 
інвестор в процедурі санації Дочірнього підприємства «Дитячий сана-
торій імені М.М. Коцюбинського» Закритого акціонерного товариства 
лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздо-
ровниця» (код ЄДРПОУ 02583170).

Усю необхідну інформацію можна отримати в арбітражного керую-
чого Оверчука Д.О. по тел. +38 (096) 112-26-21 або за адресою офісу: 
21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, корпус №3, офіс 7.6а.

Краматорський місь кий суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21) 28.08.2018 р. о 09-00 год. розглядає справу за об-
винуваченням Никитіної Ірини Петрівни, 17.05.1968 року народження, за ч. 2 
ст. 258-5 КК України. Явка обвинуваченої в судове засідання є обов’язковою.

Суддя Літовка В.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 

вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 22018050000000094 
(номер справи 1-кп/243/614/2018) за обвинуваченням Фартуха Сергія Олександровича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Гончарова А.О. викликає об-
винуваченого Фартуха Сергія Олександровича, який проживає за адресою: Донецька область, 
м. Миколаївка, провулок Незалежності, будинок № 8, квартира № 4, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 28 серпня 2018 року о 09 годині 00 хвилин у залі судового засідан-
ня № 13.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вар-
тою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає да-
ту 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 ньо-
го грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити 
спеціальне судове провадження.

Захисники обвинуваченого Фартуха С.О., у кримінальному провадженні – адвокат Кінько 
Володимир Миколайович, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. 50-років СРСР, будинок № 53, квартира № 63, тел. 066-007-01-33, 067-703-07-07, та Піку-
лін Роман Миколайович, який зареєстрований за адресою: м. Слов’янськ, абонентська скринь-
ка № 11, тел. 099-290-03-33.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування 

Підозрюваний Антипов Ігор Юрійович, 25.05.1961 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, про-
спект Маяковського, буд. 23, кв. 110, на підставі ст. ст. 133, 135, 136, 
КПК України, Вам необхідно з’явитися о 10 год. 00 хв. 27 серпня 2018 
року в каб. № 309 слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у 
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях до старшого слідчого в ОВС Лиманюка О.П. за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 33, для прове-
дення слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю, ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів досудового розслідування при здійсненні 
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22018050000000078, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 27 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на 
виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбаче-
ні ст.139 КПК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією 
у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій 

та Луганській областях підполковник юстиції О.П. Лиманюк

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Киричек Наталі Василівні, 

31.01.1968 р.н., громадянці України, уроджен-
ці с. Лиман Готвальдівського району Харків-
ської області, зареєстрованій за адресою: Лу-
ганська область, Старобільський район, с. Піща-
не, вул. Новосадова, буд. 2, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
27.08.2018 о 09 год. 30 хв. до слідчого відді-
лу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області) ГУ СБ України в До-
нецькій та Луганській областях за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космо-
навтів, 18, до слідчого слідчого відділу 3 управ-
ління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луган-
ської області) ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях Степанова А.А., для відкриття 
та надання доступу до матеріалів кримінально-
го провадження, а також проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018130000000249 від 20.07.2018.

Слідчий 1 відділення слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій 

та Луганській областях лейтенант А.А. Степанов

Обвинувачений Філін Ігор Віталійович, 07.11.1988 
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, провулок Ризький, 80, викли-
кається до Приазовського районного суду Запорізь-
кої області (Запорізька область, Приазовський ра-
йон, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 
23813), для участі в судовому засіданні на 10.00 го-
дину 17 вересня 2018 року, у кримінальному прова-
дженні № 22015050000000008 щодо обвинувачен-
ня Філіна І.В. у вчиненні кримінальних правопору-
шень – злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 
263 КК України. Справа розглядається у складі ко-
легії суддів: головуючого судді Пантилус О.П., суд-
дів Васильцової Г.А., Діденко С.В. Участь обвинува-
ченого в судовому засіданні обов’язкова. Наслідка-
ми неприбуття обвинуваченого за викликом без по-
важних причин або неповідомлення про причини не-
прибуття, згідно зі ст.ст. 139, 323 КПК України, – є 
накладення грошового стягнення, примусовий при-
від, а також здійснення спеціального судового про-
вадження за відсутності обвинуваченого. З момен-
ту опублікування повістки про виклик у газеті «Уря-
довий кур’єр» обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Приватний нотаріус КМНО Гарасюта О.В. по-

відомляє гр. Окуня Сергія Мефодійовича,  що на 

підставі ст. 84 ЗУ «Про нотаріат» повинна здійсни-

ти передачу заяви гр. Шумака Григорія Олексійо-

вича про намір виконати свої зобов’язання перед 

гр. Окунь С.М.  Для отримання вказаної заяви про-

шу гр. Окуня Сергія Мефодійовича з’явитися за 

адресою: місто Київ, пр. Перемоги, 12, оф. 153.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Сабодаша Максима Анатолійовича, 01.05.1979 
року народження, у судове засідання в криміналь-
ному провадженні № 1-кп/331/57/2018 за обвинува-
ченням Сабодаша Максима Анатолійовича в скоєнні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 17.09.2018 ро-
ку о 09.00 год., 19.09.2018 року о 14.30 год. у при-
міщенні суду за адресою: місто Запоріжжя, вулиця 
Олександрівська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю.О.

Василівський районний суд Запорізької області 
викликає Попова Олександра Олеговича, 05.02.1981 
р.н., у судові засідання по кримінальному прова-
дженню № 1-кп/311/22/2018 відносно Попова Олек-
сандра Олеговича у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, які відбудуться 10.09.2018 року о 10.00 год., 
29.10.2018 року о 13.30 год., 19.11.2018 року о 13.30 
год. у приміщенні суду за адресою: вул. Державна, 2, 
м. Василівка Запорізької області.

Суддя Пушкарьова С.П.
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Аніщен-
ка Тараса Анатолійовича, Одарченка Сергія Анатолі-
йовича, Скребцова Владислава Юрійовича як обви-
нувачених у судове засідання по кримінальній спра-
ві № 420/2149/16-к за обвинувальним актом у кри-
мінальному провадженні стосовно Аніщенка Тара-
са Анатолійовича, Одарченка Сергія Анатолійовича, 
Скребцова Владислава Юрійовича за ч. 2 ст. 110 КК 
України на 6 вересня 2018 року о 14.30 годині.

Суддя О.М. Попова

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як обвинувачену Коваль Олену Леоні-
дівну (останнє відоме місце реєстрації: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 101/6) у 
судове засідання з розгляду кримінальної справи 
№428/8456/16-к за обвинуваченням Коваль Олени 
Леонідівни за ч. 3 ст. 368 КК України, яке відбудеться 
04.09.2018 року о 14 годині 00 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя В.М. Олійник

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Михайло-
ва Олега Віталійовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/7654/17 за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Михайлова Олега Віталійовича за ч. 1 ст. 
258-3 КК України на 4 вересня 2018 року о 09.30 го-
дині.

Справа розглядається колегією суддів: головую-
чий суддя Попова О.М., судді Скрипник С.М., Поло-
винка В.О.

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає Козенка Сергія Павловича як обвинуваче-
ного в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/14255/17 за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Козенка Сергія 
Павловича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України на 3 вересня 2018 року о 10.30 годині.

Справа розглядається колегією суддів: голо-
вуючий суддя Попова О.М., судді Половинка В.О., 
Скрипник С.М.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кісельова Ві-
талія Вікторовича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/337/16-к за об-
винувальним актом у кримінальному провадженні 
стосовно Кісельова Віталія Вікторовича, обвинуваче-
ного за ч. 1 ст. 258-3 КК України, на 4 вересня 2018 
року о 10.30 годині.

Справа розглядається колегією суддів: головую-
чий суддя Попова О.М., судді Юрченко С.О., Осіпен-
ко Л.M.

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає 
Кравцова Олександра Володимировича як обвину-
ваченого в судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/343/16-к за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Кравцова Олексан-
дра Володимировича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 5 вересня 2018 року об 11.40 
годині.

Справа розглядається колегією суддів: головую-
чий суддя Попова О.М., судді Юрченко С.О., Осіпен-
ко Л.М.

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Пушкарську Марину Ігорівну як обвинува-
чену в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/9012/17 за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Пушкарської Ма-
рини Ігорівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 3 ве-
ресня 2018 року о 12.00 годині.

Суддя О.М. Попова

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської облас-
ті від 28 вересня 2017 року прийнято до провадження обвину-
вальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 22017130000000124 за обвинуваченням 
Княжева Сергія Миколайовича у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3  
КК України.

До суду як обвинувачений викликається Княжев Сергій Ми-
колайович у підготовче судове засідання, яке відкладено на 11 
годину 00 хвилин 3 вересня 2018 року та відбудеться в примі-
щенні 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.

Суддя Є.О. Соболєв

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в 
судові засідання (провадження №335/10492/16-к, 1-кп/335/44/18) 
обвинуваченого Рака Сергія Івановича, 15.10.1964 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Яко-
ва Новицького, 7-А, кв. 19, по кримінальному провадженню  
№ 22015080000000011 за обвинуваченням Рака С.І. у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК 
України, яке відбудеться 19.09.2018 року о 10.00 год., 26.09.2018 
року о 10.00 год., 03.10.2018 року о 10.00 год., 10.10.2018 ро-
ку о 10.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-Б.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з 
її змістом.

Суддя Крамаренко І.А.

Сокирянський районний суд Чернівецької області викликає в 
судове засідання по розгляду цивільної справи за позовом Ко-
валенко Лариси Дмитрівни до Коваленка Григорія Григоровича 
про розірвання шлюбу (єдиний унікальний номер судової спра-
ви 722/993/18, номер провадження 2/722/342/8), яке відбудеть-
ся о 09 год. 00 хв. 31 серпня 2018 року в приміщенні Сокирян-
ського районного суду Чернівецької області за адресою: вул. 
Шевченка, 7, м. Сокиряни Чернівецької області, відповідача Ко-
валенка Григорія Григоровича, 25.07.1969 року народження.

У разі неявки відповідача суд вирішує справу на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Суддя О.Д. Побережна

Після смерті 
18.07.2018 року 

БОЖЕНКО  
Ганни Андріївни, 

01.11.1935 р.н., но-
таріусом відкри-
то спадкову спра-
ву. Спадкоємцям по-
мерлої звертатися за 
адресою: м. Харків, 
вул. Мироносицька, 
буд. 88, оф. 2; тел. 
7002399.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного су-

ду Луганської області знаходиться кримінальне 
провадження № 426/15997/18 стосовно Кравцо-
вої Наталії Валеріївни за ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110 
КК України, по якому здійснювалось спеціаль-
не досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Обвинуваче-
на Кравцова Наталія Валеріївна зареєстрована 
за адресою: м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінгра-
да, б. 11, кв. 195.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК Укра-
їни Сватівський районний суд Луганської об-
ласті викликає Кравцову Наталію Валеріївну, 
20.04.1979 року народження, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 3 вересня 2018 року о 15.30 
годині в залі судових засідань Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Суддя В.О. Половинка

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду 

Луганської області – судді Половинки В.О. зна-
ходиться спеціальне кримінальне провадження 
№ 426/9779/18 стосовно Кравцової Наталії Ва-
леріївни, 20.04.1979 року народження, обвину-
ваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Кравцо-
ва Н.В. зареєстрована за адресою: м. Луганськ, 
квартал Героїв Сталінграда, 11/195.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК Украї-
ни Сватівський районний суд Луганської облас-
ті викликає Кравцову Наталію Валеріївну в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 3 ве-
ресня 2018 року о 15.30 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у 
складі: головуючої судді Половинки В.О., суддів 
Юрченко С.О., Попової О.М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду 

Луганської області – судді Половинки В.О. зна-
ходиться спеціальне кримінальне проваджен-
ня № 426/10812/18 стосовно Сулицького Дми-
тра Еріковича, 28.03.1967 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5 КК України. Об-
винувачений Сулицький Д.Е. зареєстрований за 
адресою: м. Луганськ, вул. Анрі Барбюса, 22/50.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК Украї-
ни Сватівський районний суд Луганської облас-
ті викликає Сулицького Дмитра Еріковича в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 6 ве-
ресня 2018 року о 15.30 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у 
складі: головуючого судді Половинки В.О., суд-
дів Осіпенко Л.М., Скрипник С.М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області – суд-

ді Половинки В.О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження 
№ 426/7895/18 стосовно Хорошилова Дмитра Олександровича, 20.12.1982 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Хоро-
шилов Д.О. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Революції, 3/9.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Хорошилова Дмитра Олександрови-
ча в підготовче судове засідання, яке відбудеться 3 вересня 2018 ро-
ку об 11.30 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: головуючого судді 
Половинки В.О., суддів Скрипник С.М., Осіпенко Л.М.

Акт на право власності на землю ІІ-КВ050552, виданий Шандрів-

ською сільською радою, вул. Радянська, 25, на ім’я Самодурова 

Олександра Григоровича, 

вважати втраченим.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +8  +13 +22  +27
Житомирська +7  +12 +22  +27
Чернігівська +6  +11 +21  +26
Сумська +5  +10 +21  +26
Закарпатська +14  +19 +27  +32
Рівненська +8  +13 +22  +27
Львівська +9  +14 +24  +29
Івано-Франківська +9  +14 +23  +28
Волинська +9  +14 +23  +28
Хмельницька +10  +15 +23  +28
Чернівецька +11  +16 +23  +28
Тернопільська +8  +13 +23  +28
Вінницька +9  +14 +23  +28

Oбласть Нiч День

Черкаська +8  +13 +23  +28
Кіровоградська +10  +15 +25  +30
Полтавська +9  +14 +23  +28
Дніпропетровська +11  +16 +23  +28
Одеська +14  +19 +26  +31
Миколаївська +13  +18 +25  +30
Херсонська +14  +19 +25  +30
Запорізька +11  +16 +25  +30
Харківська +8  +13 +22  +27
Донецька +10  +15 +22  +27
Луганська +6  +11 +22  +27
Крим +15  +20 +25  +30
Київ +11  +13 +24  +26
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Нащадки козаків 
проходять вишкіл

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПРОЕКТ. Протягом 11 днів на 40 хлопців і дівчат — учасників пат-
ріотичного заходу «Нащадки козацької слави» чекає насичена про-
грама. У неї входять ранкова руханка, цікаві дискусії, практичні за-
няття з фізичної підготовки (орієнтування на місцевості, штурмовий 
альпінізм, стрілецька підготовка тощо). Організатори передбачили 
зустрічі з представниками ДСНС, Національної поліції, Національної 
гвардії, Збройних сил України, медиками, волонтерами, психологами.

«Такі важливі проекти дуже популярні серед молоді. Вони вчать 
її не тільки любити й цінувати свою країну, а надихають, дають 
змогу розкритись і виявити лідерські якості», — зазначає в.о. на-
чальника Луганського обласного молодіжного центру Оксана Ва-
рава. За її словами, захід проходить у межах обласного конкур-
су проектів, який щорічно організує обласний молодіжний центр. 
Серед тих, хто проводить вишкіл, громадська організація «Дитяче 
громадське об’єднання «Ніхто крім нас». Цього року це вже другий 
обласний вишкіл національно-патріотичного спрямування.

Розробили порадник 
для емоційної рівноваги

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

РЕАБІЛІТАЦІЯ. Вінницька міська організація соціальног о розви-
тку та становлення малозахищених категорій молоді «Паросток» 
впроваджує в області цікавий проект. «Щороку чисельність людей 
з інвалідністю зростає, а кількість спеціалістів, які можуть надава-
ти реабілітаційні послуги, зменшується. Погіршується якість цих по-
слуг. Мета нашого проекту — покращити їх якість і запобігти про-
фесійному та емоційному вигоранню фахівців інклюзивної сфери», 
— зазначила голова «Паростка» керівник проекту Ірина Саранча. 

Протягом осені цього року для 150 педагогів навчальних закла-
дів, працівників реабілітаційних центрів та соціальної сфери Віннич-
чини проведуть тренінги, організують дві рекреаційні подорожі до іс-
торичного села Буша Ямпільського району та до Лядівського Усік-
новенського скельного чоловічого монастиря, що в Могилів-Поділь-
ському районі. Заплановано видання кишенькової книги-порадника 
з методикою подолання професійного вигорання, також буде роз-
роблено календар. 

У погоні за сміттям
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ДОВКІЛЛЯ І ФІЗКУЛЬТУ-
РА. У Новогродівці Донецької 
області відбудеться досі не-
звична для нас екологічна ак-
ція — плогінг. Він поширений 
у деяких країнах, у перекладі 
зі шведської означає букваль-
но «підбирати сміття під час 
бігу». Тобто учасники пробіж-

ки беруть із собою пакет, про-
ходять дистанцію, збираючи і 
складаючи сміття, що трапля-
ється їм на дорозі. Так вони 
не тільки тренуються, а й дба-
ють про чистоту довкілля. 

Із пропозицією вперше про-
вести акцію «У погоні за сміт-
тям» напередодні Дня Неза-
лежності України і водночас 
Дня міста вийшла тутешня 
платформа ініціатив MOVE. 

«Пропонуємо землякам про-
сту річ — вийти на пробіж-
ку, взявши із собою пакети 
на сміття, і пробігти невелику 
дистанцію. Звичайний біг пе-
ретворюється на екологічну 
акцію, яка дає змогу зробити 
наше навколишнє середови-
ще чистішим. Крім того, тре-
нування у бігунів буде більш 
напруженим, бо, щоб підібра-
ти сміття, доведеться нагина-

тися чи присідати», — розпо-
відає координатор платфор-
ми Антон Кухлєв. 

Фізкультурно-екологічний 
захід у Новогродівці проводить 
громадська організація «Но-
ва Дружківка» у партнерстві з 
ПІ MOVE. Він пройде в межах 
міжнародного проекту «Зміц-
нення громадської довіри», 
що фінансує Агентство США з 
міжнародного розвитку. 

На Сумщині звучала «Боромля»
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. Упродовж 
двох днів на Сумщині, в ра-
йонному центрі Тростянець 
та селищі Боромля, тривав 
28-й Всеукраїнський мис-
тецький фестиваль «Бором-
ля», заснований 1990 року, 
що став провісником прого-
лошення незалежної Украї-
ни. Цьогорічного серпня на 

адресу журі конкурсу на-
дійшли заявки від більш як 
700 самодіяльних артис-
тів із Сумської, Полтавської, 
Хмельницької, Харківської та 
інших областей.

Як розповів незмінний ху-
дожній керівник фестивалю 
заслужений діяч мистецтв по-
ет-пісняр Віктор Герасимов, 
очолюване ним журі прослу-
хало виступи всіх учасників, 
нагородивши найталанови-

тіших в усіх номінаціях гран-
прі, дипломами тощо.

Цього літа журі конкур-
су підготувало медалі на 
честь одного з організато-
рів і засновників фестивалю 
світлої пам’яті Івана Коломій-
ця, якими відзначило учасни-
ків та активістів «Боромлі». 
На спільне переконання, цьо-
го разу виконавський і худож-
ній рівень самодіяльних ар-
тистів виявився високим, про 

що свідчили бурхливі оплески 
глядачів.

А завершальним акордом 
масштабного свята став га-
ла-концерт на стадіоні у сели-
щі Боромля, де зібралися тися-
чі глядачів з усієї округи. Нещо-
давно на базі селища створено 
об’єднану територіальну гро-
маду, яку очолив Василь Ро-
маніка. Урочистості з піснями, 
танцями, численними розвага-
ми тривали до пізньої ночі.

На Миколаївщині знайдено 
унікальний експонат
АРТЕФАКТ. Археологи підняли з морського дна старовинну амфору 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Члени Чорноморської 
міжнародної підводної 

археологічної експедиції 
на чолі з В’ячеславом Ге-
расімовим та Олександром 
Смирновим дослідили міс-
це корабельної катастро-
фи античного судна V—IV 
століть до н.е. Судно най-
старіше, яке виявлено бі-
ля північних берегів Чор-
ного моря. Під час огля-
ду науковці ідентифікува-
ли залишки корабля й під-
няли унікальний експонат, 
якому й досі не знайдено 
аналогів у музеях Украї-
ни. Античну посудину пе-
редано до Миколаївсько-
го обласного краєзнавчого 
музею, де її реставрують. 

Подальші ж досліджен-
ня затонулого судна з ви-
користанням новітніх тех-
нологій та залученням ві-
тчизняних і закордонних 
фахівців можуть стати 
взірцем роботи підводних 
археологів на пам’ятках 
такого рівня. 

На презентації в музеї 
Олександр Смирнов роз-
повів історію знахідки й 
пояснив, у чому саме її 
унікальність. «Це антична 
кратероподібна посудина, 
яку було знайдено під час 
вторинних розвідок в ак-
ваторії Кінбурнської ко-
си біля національного пар-
ку «Білобережжя Святос-
лава». Унікальність її в то-
му, що ми досі не знаходи-
ли повних аналогій. Цю по-
судину чітко датуємо кін-

цем V — початком ІV сто-
ліття до нової ери», — роз-
повів археолог.

Амфору знайдено біля 
кістяка корабля, який ішов 
до Ольвії з вантажем мас-
ла і вина з грецького ост-
рова Хіос. Але амфора не 
була тарою для переве-
зення рідин. Для чого саме 
вона слугувала, точно не 
відомо, але, як припускає 
Олександр Смирнов, могла 
мати ритуальне значення. 
Можливо, в посудині роз-
водили вино з водою перш 
ніж запропонувати гостям.

Величезний інтерес і 
цінність являє собою кіс-
тяк грецького судна, похо-
ваний під шаром піску. Це,

вважа-
ють архе-
ологи, і да-
ло змогу йо-
му зберегтися 
протягом тися-
чоліть. Саме то-
му науковці готуватимуть 
документи для ЮНЕСКО 
на внесення знайдених ар-
тефактів до переліку всес-
вітньої спадщини. 

Однак процедура ця 
тривала, а об’єкт треб а 
зберегти для нащадків. 
Тому археологи попро-
сили у голови Микола-
ївської облдержадміні-
страції Олексія Савчен-
ка сприяти в організації 
охорони об’єкта на дні мо-

ря від чорних археологів й 
від звичайних мисливців 
на молюски, які можуть 
поламати де ре в’я ні кон-
струкції. Олексій Савчен-
ко пообіцяв звернутися до 
Державної прикордонної 
служби та НВП «Білобе-
режжя Святослава». 

Крім того, археологи ви-
ношують плани підня-
ти з морського дна це ста-
родавнє судно і встано-
вити його у дворику Ми-
колаївського краєзнав-
чого музею. Але для цьо-
го необхідно знайти ко-

шти на консерва-
цію знахідки. Ке-

рівник підводної 
експедиції 

археолог 
В’ячеслав 

Гераси-
мов під-

твер-
див уні-

кальність 
як амфори, 
так і кора-

бля. «Це най-
давніше судно, 

відоме в нашо-
му регіоні, в на-

шій країні і взагалі в пів-
нічному Причорномор’ї, 
— зазначив він. — Тако-
го віку суден і в самій Гре-
ції не так багато. Це, без-
умовно, об’єкт, який по-
требує захисту на міжна-
родному рівні, щоб зберег-
ти його від розграбування. 
Сподіваюсь, нам вдасться 
найближчим часом підня-
ти всі історичні артефак-
ти, що знаходяться на дні 
моря».

Унікальний артефакт, знайдений 
на морському дні, представили в музеї
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