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Вивести  
хлібороба з тіні

АГРАРНА ПОЛІТИКА. Щоб зменшити масштаби неофіційного 
обробітку земель, слід запровадити нормативні заходи, 
зокрема податок на земельну ділянку

Міністр закордонних справ про справжню мету політики 
Кремля щодо нашої країни 

Електромобілі  
й до Європи довезуть 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ. Розвиток ринку електромобілів стає 
новим напрямом співпраці Держенергоефективності та Фонду 
енергоефективності Молдови. В Україні на 1 березня 2018 року за-
реєстровано понад 6 тисяч електромобілів, з них близько 80% ужи-
вані, а найпопулярніша марка — Nissan Leaf. У країні майже 2000 
зарядних станцій для електромобілів.

Обсяг продажу електромобілів в Україні зріс після внесення змін 
до законодавства щодо зняття ввізного мита. Голова Держенерго-
ефективності Сергій Савчук разом із представниками Фонду енер-
гоефективності Молдови обговорили шляхи стимулювання вну-
трішнього ринку електромобілів та можливості створення коридо-
ру розвиненої мережі зарядних станцій Україна — Молдова — ЄС.

Сторони домовилися, що Держенергоефективності надасть 
Фонду енергоефективності Молдови докладну інформацію про за-
конодавчу базу для розвитку електротранспорту в Україні. Учасни-
ки зустрічі наголосили на необхідності створити робочу групу щодо 
розвитку зеленого коридору для зарядних станцій.

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:

ЦИФРА ДНЯ

607,470 млрд грн
доходів надійшло до держбюджету  

в січні — серпні 2018 року. Це на 3% 
менше від планового показника і на 15% 

більше, ніж торік в означений період 

«Росія прагне не 
реваншу проросійських 

сил в Україні. Вона 
прагне спочатку 

дестабілізувати, потім 
послабити Україну 

й зробити так, щоб 
нас не існувало».

Головні вороги — популізм і безвідповідальність 
ОЧІКУВАННЯ. Будь-який політичний інтерес не може бути вищим за інтереси громадян  
і держави. Цим у роботі й мусить керуватися Верховна Рада 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

Відкриттям ІХ сесії Верховної Ра-
ди VIII скликання у країні офі-

ційно розпочався новий політичний 
сезон, стежити за яким буде особли-
во цікаво й повчально з огляду на ті 
події, свідками яких нам належить 
стати. Ідеться насамперед про пре-
зидентську передвиборчу кампанію, 
яку основні кандидати, судячи з ре-
кламних роликів на телебаченні й 
поїздок областями, розпочали наба-
гато раніше від парламентської сесії. 

Поки що чи в залі під куполом па-
нував святковий настрій, відчут-
тя урочистості події надало звучан-
ня Державного Гімну, присутність 
членів уряду на чолі з Прем’єр-
міністром Володимиром Гройсма-

ном, представників органів виконав-
чої та судової влади, громадськості, 
дипломатичного корпусу.

Голова Верховної Ради Андрій 
Парубій не відкладав на безрік осно-
вної мети цієї сесії, одразу закликав-
ши колег-депутатів до мобілізова-
ної та консолідованої роботи в пар-
ламенті. «Завдань перед нами сто-
їть багато. Але, на моє переконання, 
найголовніше — це системна робо-
та Верховної Ради, — попередив він. 
— Коли виникали державні кризи, 
тут, у Верховній Раді, знаходила-
ся достатня кількість депутатів, щоб 
їх розв’язати. Верховна Рада Укра-
їни є осередком стабільності й цен-
тром ухвалення важливих для дер-
жави рішень».

Вагоме слово сказав з трибуни й 
глава уряду, який має досвід керу-

вання вищим законодавчим органом 
країни. «Нова сесія — це нові мож-
ливості й нові виклики. Хочу подя-
кувати за продуктивні минулі сесії, 
коли нам вдавалося знаходити поро-
зуміння й ухвалювати рішення. Ця 
сесія визначальна з огляду на перед-
виборчий процес. Виборча кампанія 
неодмінно впливатиме на якість рі-
шень і життя країни. Але будь-який 
політичний інтерес не може бути ви-
щим за інтереси громадян та держа-
ви», — наголосив Володимир Грой-
сман.

Саме цей інтерес визначальний 
у роботі. І він має стати орієнтиром 
— попри бажання «багатьох охочих 
дестабілізувати ситуацію. Ми буде-
мо протистояти шаленому популіз-
му, помноженому на боротьбу, бу-
демо свідками політичного циніз-

му, але люди відчувають, коли по-
літики намагаються нав’язати їм те, 
чого вони робити не збираються, — 
цитує слова Прем’єра департамент 
інформації та комунікацій з громад-
ськістю Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів. —  Завдання уряду — зро-
бити все залежне в межах повно-
важень і можливостей. Ми може-
мо це зробити разом із Президен-
том і Верховною Радою. Маємо до-
вести, що на фінішній прямій перед 
новими змаганнями можемо дося-
гати успіхів». Володимир Гройсман 
представив своє бачення пріорите-
тів роботи. Серед них законодав-
че закріплення права на членство в 
ЄС і НАТО, закріплення слів «Сла-
ва Україні!», які написані кров’ю 
українських воїнів і стали словами 
честі і доблесті. 

«Є у нас і деякі ризики. Маємо 
певні загрози у продовженні ре-
форми децентралізації. Парламент 
має дати відповідь на вимогу по-
дальшого вдосконалення законо-
давства і надати новий подих ре-
формі. Це крок на підтримку гро-
мад, — провадив далі Прем’єр. — 
Ще одне питання, яке не може ста-
ти заручником виборів, — питання 
бюджету. Він має бути збалансова-
ним, справедливим і реалістичним. 
За кожну цифру нестимемо відпо-
відальність». 

Одним із перших завдань у цьому 
напрямі глава уряду вбачає позбав-
лення в середньостроковій перспек-
тиві від зовнішніх боргів, які відчут-
но обмежують розвиток економіки й 
стримують підвищення соціальних 
стандартів.
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На розгляді Кремінського районного су-
ду Луганської області (головуючий суддя 
Безкровний І. Г.) знаходиться кримінальне 
провадження № 1-кп/414/211/2017 (ЄУН 
433/605/17) за обвинуваченням Грєбєн-
щікова Андрія Анатолійовича, 01.06.1976 
р.н., у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, по якому здійснюється спеціаль-
не судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій 
Анатолійович викликається Кремінським 
районним судом Луганської області в су-
дове засідання у зазначеному криміналь-
ному провадженні, яке відбудеться 11 ве-
ресня 2018 року о 14.00 годині в залі су-
дових засідань Кремінського районно-
го суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Кремінна, площа 
Красна, 5.

Після опублікування оголошення обви-
нувачений вважається повідомленим про 
дату, час та місце розгляду справи належ-
ним чином. У разі неявки обвинуваченого 
кримінальне провадження буде розгляда-
тися за його відсутності в порядку спеці-
ального судового провадження на підста-
ві ст.ст. 297-1, 323 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
В провадженні Попаснянсько-

го районного суду Луганської облас-
ті перебуває кримінальне проваджен-
ня №423/1023/17к, внесене до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 
№22015130000000383 від 22.07.2015 сто-
совно Скнипи Ірини Іванівни, 21.02.1965 
року народження, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 
КК України, по якому здійснювалось спе-
ціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ч. 1 ст. 297-1 КПК 
України.

Обвинувачена Скнипа Ірина Іванівна, 
зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, Попаснянський район, смт Ново-
тошківське, вул. Леніна, буд. 15.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни Попаснянський районний суд Луган-
ської області викликає Скнипу Ірину Іва-
нівну в судове засідання, що відбудеться 
11 вересня 2018 року об 11 год. 00 хв. у 
залі судових засідань Попаснянського ра-
йонного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, вул. 
Суворова, 6.

Кримінальне провадження розгляда-
ється суддею Архипенко А. В.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК Укра-
їни з моменту опублікування оголошення 
обвинувачена вважається належним чи-
ном ознайомленою з його змістом.

Сватівський районний суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Коротенка Ро-
мана Івановича як обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальній справі  
№ 426/8743/16-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні сто-
совно Коротенка Романа Івановича за ч. 1 
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, що відбудеться 13 вересня 2018 ро-
ку о 14.40 год.

Справа розглядається колегією суддів: 
головуючий суддя Попова О. М., судді 
Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської 

області, розташований за адресою: Лу-

ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-

чя Перемоги, 34, викликає Кашпурен-

ка Ігоря Павловича як обвинуваченого в 

судове засідання по кримінальній спра-

ві № 426/1535/17 за обвинувальним ак-

том у кримінальному провадженні сто-

совно Кашпуренка Ігоря Павловича за ч. 1  

ст. 258-3 КК України на 11 вересня 2018 

року об 11.00 годині.

Суддя О. М. Попова

Кремінський районний суд Луганської 

області, що розташований за адресою: Лу-

ганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 

5, викликає Чуба Сергія Михайловича як 

обвинуваченого в судове засідання в кри-

мінальному провадженні № 420/963/17, 

провадження №1-кп/414/27/2018 стосов-

но Чуба Сергія Михайловича, обвинува-

ченого за ст. 258-3 КК України, яке відбу-

деться 11 вересня 2018 року о 09 годині 

30 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов
Втрачені документи:

Свідоцтво про право плавання 

під державним прапором України 

на судно «Фузовский-ДБ» 

серії СВ № 000126, видане 29 березня 

2017 року під № 1316;

Свідоцтво про право плавання 

під державним прапором України на судно 

«Зерновая-ДБ» серії СВ № 000127, 

видане 29 березня 2017 року під № 1315, 

вважати недійсними.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Бурлаку Олександра 
Максимовича, 1977 р.н., як обвинува-
ченого в кримінальному провадженні  
№ 296/1955/16-к за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, в судове засідання під головуванням 
судді Аксьонова В. Є., що відбудеться 25 
вересня 2018 року об 11 год. 30 хв. та 3 
жовтня 2018 року о 10 год. 30 хв. у при-
міщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Звольського Вадима 
Володимировича, 1964 р.н., як обвину-
ваченого в кримінальному провадженні  
№ 296/4949/18 по обвинуваченню у вчи-
ненні кримінального правопорушення 
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, 
під головуванням судді Покатілова О. Б. 
у підготовче судове засідання, що відбу-
деться 12 вересня 2018 року о 17.30 год. 
у приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 
300).

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 
1975 року народження, викликається о 10.30 годині 24 
вересня 2018 року та 3 жовтня 2018 року о 10.30 годи-
ні до Куп’янського міськрайонного суду Харківської об-
ласті за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 
1-го Травня, 27-а, для проведення спеціального судо-
вого засідання в провадженні 1-кп/628/156/17, справа  
№ 628/43/18. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя Коваленко О. А.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Михайлова Володимира Петровича, 26.03.1956 р.н., про-
живаючого у м. Донецьку, по вул. Краснознаменній, буд. 
№125, як обвинуваченого в кримінальному провадженні 
№ 296/1787/18 по обвинуваченню у вчиненні криміналь-
них правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни, під головуванням судді Аксьонова В. Є. в судові за-
сідання, розгляд яких призначено на 19 вересня 2018 р. 
на 14 год. 00 хв. та 25 вересня 2018 р. на 09 год. 30 хв. 
у приміщенні Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
2-К (каб. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Феленка Володимира Вікторовича як обвинуваченого в 
кримінальному провадженні № 296/6989/17 по обвинува-
ченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді 
Покатілова О. Б. у судові засідання, що відбудуться 20 ве-
ресня 2018 року о 14.00 год. та 10 жовтня 2018 року о 09.30 
год. у приміщенні Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
№ 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова. 
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Квасник Ганну Василівну, 1989 р.н., як обвинувачену в кри-
мінальному провадженні № 296/8511/17 по обвинувачен-
ню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Покатілова О. Б. у судове засідання, що відбудеться 20 
вересня 2018 року о 09.00 год. у приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова. У 
разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в поряд-
ку спеціального судового провадження.

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

ребуває кримінальне провадження № 426/11340/17 стосовно Корнієн-
ка Олександра Миколайовича, 12.11.1978 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Корнієнко О. М. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, 
кв-л Ватутіна, 20б/26.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Корнієнка О. М. у судове засідання, яке від-
будеться 13 вересня 2018 року о 14.00 год. у залі Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суд-
дя Скрипник С. М., судді Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходить-

ся кримінальне провадження № 433/1869/17 стосовно Степіної Олени Сергіївни, 
06.12.1978 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачена Сте-
піна Олена Сергіївна зареєстрована та проживає за адресою: м. Луганськ, вул. 
2-га Кожевна, буд. 93.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд Лу-
ганської області викликає Степіну Олену Сергіївну в судове засідання, яке відбу-
деться 12 вересня 2018 року о 10 годині 00 хвилин у залі судових засідань Мар-
ківського районного суду Луганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, 
смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі: головуючого судді Рукас О. В., 
суддів Логвіненка Т. Г., Шкирі В. М.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Чугуївського міського суду Харківської області знахо-

диться спеціальне кримінальне провадження № 636/2173/17 стосовно 
Богомолової Валентини Михайлівни, 16.11.1959 року народження, об-
винуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК Украї-
ни. Обвинувачена Богомолова В. М. зареєстрована за адресою: Харків-
ська область, Чугуївський р-н, с. Стара Гнилиця, вул. Шевченка (Лені-
на), 28, кв. 1.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Чугуївський міський 
суд Харківської області викликає Богомолову Валентину Михайлівну в 
судове засідання, яке відбудеться 20 вересня 2018 року о 10 год. 00 
хв. у залі Чугуївського міського суду Харківської області за адресою:  
Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Соборна, 2. Справа розглядатиметься 
суддею Гуменним З. І.

Повістка про виклик обвинуваченого
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викликає як обвинувачено-

го Рудіка Павла Миколайовича, 29.04.1965 р.н., який мешкав за адресою: Харків-
ська область, смт Дворічна, вулиця Заводська, будинок № 33, для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12014220370000485 від 26.03.2014 року за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України та пові-
домляє, що судове засідання відбудеться 20.09.2018 року о 14.00 год. у приміщенні  
№ 1 Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська 
область, місто Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття об-
винуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України. У разі неявки обвинуваче-
ного до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя О. О. Волчек

В провадженні Комінтернівського районного суду м. Харкова зна-
ходиться кримінальне провадження № 646/13598/14-к стосовно Пли-
гуна Романа Павловича, 30.09.1988 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 314,  
ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України.

Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає Швеця О. О., 
останнє місце мешкання: м. Донецьк, вул. Путилівська, буд. 31, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 20 вересня 2018 року о 13 годині 30 хви-
лин у залі № 2 Комінтернівського районного суду м. Харкова за адре-
сою: м. Харків, пров. Брянський, 5. Справа розглядатиметься суддею 
Ариничевою С. А.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 хвилин 11 верес-
ня 2018 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31-А, каб. № 507, обвинувачену Прокопенко Юлію Анатоліївну, 
2 квітня 1977 року народження, у рамках кримінального провадження  
№ 22017000000000347, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 21 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя М. С. Антонюк

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фастівський завод органічних рідин» (код 
ЄДРПОУ 39033274) повідомляє про скасування всіх довіреностей, які видавались товари-
ством до 03 серпня 2018 року на вчинення будь-яких дій, укладення будь-яких правочинів та 
(або) здійснення представництва товариства перед будь-якими фізичними та юридичними 
особами, державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами 
приватного та публічного права, в тому числі Адвокатському об’єднанню «Адвокатська ком-
панія «Файнгольд та Волинець» та Адвокатській компанії «Юридичні традиції» їх  працівни-
кам, адвокатам, помічникам адвокатів та іншим особам.

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фастівський завод органічних розчинників» 
(код ЄДРПОУ 40328493) повідомляє про скасування всіх довіреностей, які видавались това-
риством до 03 серпня 2018 року на вчинення будь-яких дій, укладення будь-яких правочинів 
та (або) здійснення представництва товариства перед будь-якими фізичними та юридичними 
особами, державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами 
приватного та публічного права, в тому числі Адвокатському об’єднанню «Адвокатська ком-
панія «Файнгольд та Волинець» та Адвокатській компанії «Юридичні традиції» їх  працівни-
кам, адвокатам, помічникам адвокатів та іншим особам.

Посвідчення № 753/001 

від 04.08.2013 р., видане 

на ім’я Медведєв Олексій Михайлович, 

вважати недійсним.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження № 1-кп/761/1068/2017 за обвинувачен-
ням Люкайтіса Д. В. за ч. 1 ст. 110 КК України, згідно з Єдиним дер-
жавним реєстром досудових розслідувань за № 22015101110000037 
від 26.02.2015 року, розгляд якого здійснюється в порядку спеціально-
го судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий 
розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 
27.09.2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 
каб. №501, в яке викликається обвинувачений Люкайтіс Дмитро Воло-
димирович, який проживає за адресою: Російська Федерація, м. Мо-
сква, вул. Баришиха, буд. 25, корп. 1, кв. 323.

Суддя Л. Л. Щебуняєва 

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Яценка 
Дмитра Сергійовича, 27.09.1983 року народження (останнє відоме місце про-
живання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Пролетарська, 34, кв. 109), у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 18 вересня 2018 року о 09 год. 15 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Можелян-
ського Віктора Анатолійовича, 10.05.1964 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: 95034, вул. Павленка, 35/53, м. Сімферополь), у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, в судове засідання, яке відбудеться 10 вересня 2018 року о 09 год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської 
області викликає в судове засідання, призначене на 12 ве-
ресня 2018 року о 16.00 год., Кушніра Євгена Олександро-
вича, 08.04.1989 року народження, який обвинувачується 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Останнє відоме місце прожи-
вання: місто Олександрія Кіровоградської області, вулиця 
2-го Українського фронту, 32. Судове засідання відбудеть-
ся в приміщенні Олександрійського міськрайонного суду 
за адресою: м. Олександрія Кіровоградської області, вул. 
Г. Сокальського, 76.

Суддя Орловський В. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лужецьку Світлану 
Анатоліївну, 12.04.1966 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. 
Південна, 38, кв. 5, смт Чорноморське, Чорноморський р-н, АР Крим), у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в судове за-
сідання, яке відбудеться 10 вересня 2018 року о 09 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7,  
під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Щегельського 
Максима Борисовича, 20.10.1977 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Грибоєдова, 12, кв. 51, м. Ялта), у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, в судове засідання, яке 
відбудеться 10 вересня 2018 року о 09 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. При со-
бі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7,  
під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.
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04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ОГОЛОШЕННЯ

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +11  +16 +23  +28
Житомирська +10  +15 +22  +27
Чернігівська +11  +16 +23  +28
Сумська +10  +15 +23  +28
Закарпатська +11  +16 +24  +29
Рівненська +10  +15 +22  +27
Львівська +10  +15 +21  +26
Івано-Франківська +10  +15 +21  +26
Волинська +10  +15 +23  +28
Хмельницька +10  +15 +21  +26
Чернівецька +11  +16 +22  +27
Тернопільська +10  +15 +22  +27
Вінницька +10  +15 +22  +27

Oбласть Нiч День

Черкаська +11  +16 +22  +27
Кіровоградська +12  +17 +23  +28
Полтавська +12  +17 +23  +28
Дніпропетровська +12  +17 +23  +28
Одеська +14  +19 +22  +27
Миколаївська +14  +19 +23  +28
Херсонська +15  +20 +23  +28
Запорізька +13  +18 +22  +27
Харківська +10  +15 +23  +28
Донецька +11  +16 +22  +27
Луганська +10  +15 +23  +28
Крим +15  +20 +21  +26
Київ +14  +16 +25  +27

Укргiдрометцентр
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ВДЕНЬ
ВНОЧІ

23..28
11..16

22..27
10..15

23..28
11..16

22..27
15..20

21..26
10..15

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Агарьова Сергія Во-
лодимировича, 7 серпня 1973 р.н., як обвинуваченого в судове засідан-
ня по кримінальному провадженню № 42015110350000144, внесеному до 
ЄРДР 17.06.2015 року відносно Агарьова Сергія Володимировича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 
111 КК України, яке призначено на 10 год. 00 хв. 19 вересня 2018 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено підготовче судове за-
сідання на підставі обвинувального акта, в кримінальному провадженні за 
яким висунуто обвинувачення Агарьову Сергію Володимировичу у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК 
України, у відкритому судовому засіданні о 10 годині 00 хвилин 19 верес-
ня 2018 року, про що повідомити зацікавлених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинувачено-
го Агарьова Сергія Володимировича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя В.В. Бугіль

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Німе-
тулаєва Сейтумера, 10.06.1952 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 75560, вул. Петровського, 162, смт Новоолексіївка, Гені-
чеський р-н, Херсонська обл.), у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, в судове засідання, яке відбу-
деться 10 вересня 2018 року о 12 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва пере-
буває кримінальне провадження 1-кп/761/1768/2017 за обвинува-
ченням Блюденова Анатолія Олександровича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досудо-
вих розслідувань за №42015110350000211 від 15.07.2015 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судо-
вий розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню від-
будеться 27.09.2018 року о 08 год. 25 хв. у приміщенні Шевчен-
ківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. №501.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здій-
снюється спеціальне судове провадження за кримінальним прова-
дженням щодо Літвінцева Олександра Володимировича, обвину-
ваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд якого призначено на 
16.00 год. 19.09.2018 р.

Обвинуваченому Літвінцеву Олександру Володимировичу необ-
хідно з’явитись до каб. № 15 Красноармійського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: 85302, Донецька область, м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20, о 16.00 год. 19.09.2018 р.

Суддя В.А. Варибрус

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
go

og
le

.c
om

ФОТОФАКТ
КРАСА! Над центральною вулицею 

Сум Соборною на спеціальних кон-
струкціях розташували 288 кольорових 
парасольок, які додали затишку, ком-
форту і краси місту. Ця алея — один 
з подарунків міської влади городянам 
та гостям з нагоди 363-ї річниці засну-
вання Сум, яке відзначали на початку 
в ересня. 

На її облаштування з міського бю-
джету надано майже 100 тисяч гри-
вень, а роботи виконало КП «Міськсвіт-
ло».  Алея відразу стала одним з улю-
блених місць відпочинку, де можна не 
тільки сховатися від спеки, а й зробити 
незабутні яскраві світлини.

У Черкасах — єдиний в Україні 
пам’ятник гривні

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА. 
Гривня гордо стоїть на одній 
із центральних вулиць Чер-
кас. Навколо неї викарбува-
но слова: «Надійність переві-
рена часом». 

Перший пам’ятник вітчиз-
няній гривні встановили в До-
нецьку 2005 року. Оригіналь-
ний монумент було виконано 
у формі монети на ступінчас-
тому п’єдесталі, що оточена 
золотим ореолом, який сим-
волізує її основу й стабіль-
ність. На жаль, через десяток 
років, під час окупації частини 
Донецької та Луганської об-
ластей, пам’ятний знак зник. 

Тепер на його місці тільки по-
стамент і ореол.

Директор обласного відді-
лення «Промінвестбанку» Ва-
лерій Ткаченко вирішив вста-
новити подібний монумент у 
Черкасах. 

Створення па м’ят ника, над 
яким працювали конструкто-
ри Золотоніського машино-
будівного заводу імені Лепсе, 
закінчили в серпні 2007 ро-
ку. Його спочатку встанови-
ли на розі бульвару Шевченка 
та вулиці Героїв Небесної Со-
тні (тоді ще Леніна) на честь 
15-річчя створення акціонер-
ного комерційного промисло-
во-інвестиційного банку. Зго-
дом конструкцію перенесли 
до входу в його офіс. 

Відтоді 
па м’ятний 
знак став 
візитною 
карткою 
черкасько-
го відділен-
ня «Промін-
вестбанку». 
Та оскільки нині 
це єдиний у краї-
ні пам’ятник україн-
ській грошовій одини-
ці, він може згодом 
стати й візитівкою 
міста. 

Такий самий  
пам’ятник стояв 

у Донецьку 
до окупації

Музичний проект допомагає долати бар’єри 
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

КУЛЬТУРНА ДИПЛОМА-
ТІЯ. Міжнародний проект 
Луганської обласної вій-
ськово-цивільної адміністра-
ції та німецького об’єд нання 
Vlad Opera e.V. за підтримки 
МЗС Німеччини та Програ-
ми розвитку ООН завершив-
ся на площі Миру в Сєверо-
донецьку. Понад 300 гляда-
чів переглядали на великих 
екранах просто неба оперу 
«Дон Жуан» одночасно з ви-
ставою на сцені. Прем’єра 
опери Вольфганга Амадея 

Моцарта «Дон Жуан» ста-
ла головним заходом про-
екту, участь у якому брали 
представники шести країн. 
Так організатори продемон-
стрували, як музика єднає 
л юдей. 

«Пишаюся, що така гран-
діозна культурна подія від-
булася в Луганській облас-
ті. Це великий крок до по-
розуміння людей за допо-
могою культурної диплома-
тії. Наша зброя — культу-
ра, усмішка, любов. Мисте-
цтво долає всі перепони і єд-
нає серця. Музику чути крізь 
стіни!» — зауважив очільник 

області Юрій Гарбуз, відвіду-
ючи фестиваль.

У межах проекту пройшов 
однойменний фестиваль. 
Для відвідувачів працювали 
20 локацій, де відбувалися 
виступи музикантів, вистав-
ки, ігри-змагання, вікторини, 
фото- й арт-майстерні, захо-
ди для дітей. 

Із власною театрально-цир-
ковою моновиставою висту-
пив керівник авторської цир-
кової школи Аркадіюс Віно-
курас (Литва). Перед гляда-
чами постала казка Г. Х. Ан-
дерсена «Дівчинка із сірни-
ками» у його виконанні. Пан 

Вінокурас завітав на Луган-
щину із програмою «Усміш-
ка проти війни», що має на 
меті повернути довіру та ра-
дість життя дітям, постраж-
далим від збройного конфлік-
ту. Також було представлено 
зразки брендингової продук-
ції «Луганщина.МОЯ», розро-
бленої за підтримки програ-
ми відновлення та розбудови 
миру ПРООН. 

Гості фестивалю могли взя-
ти участь у квесті, розмалю-
вати власноруч коржик, виго-
товити сувенір та оцінити про-
дукцію місцевих майстрів і ви-
робників. 


