
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 18 жовтНЯ 2018 РоКУ  №195 (6311)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 3 9

КУРСИ вАЛЮт/БАНКІвСЬКІ МЕтАЛИ  встановлені Національним банком України на 17 жовтня 2018 року
USD 2793.0020 EUR 3236.2514 RUB 4.2621 / AU 343218.05 AG 4116.88 PT 236008.67 PD 302761.42

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: 
«Ми зробимо кроки,  

щоб підтримати тих, 
хто має пенсії, нижчі 

від прожиткового 
 мінімуму».

Прикордонники 
завжди на сторожі 

ОБОВ’ЯЗОК. У Донецько-Луганському регіональному управ-
лінні Державної прикордонної служби, що виконує завдання 
у складі Об’єднаних сил, очільник відомства Петро Цигикал 
вручив бойові прапори прикордонникам цього регіонального 
управління та Лисичанського загону. Підрозділи створено для 
нарощування зусиль і оптимізації управління в зоні АТО/ООС. 
Вони виконують завдання вздовж смуги безпеки завдовжки по-
над 400 км на лінії розмежування, охороняють майже 90 км дер-
жавного кордону на узбережжі Азовського моря і контролюють 
надводну обстановку.

«За такий короткий термін ці бойові частини зуміли не тільки по-
вністю розгорнути пункти управління та підрозділи на ділянці відпо-
відальності, а й досягти значних результатів у виконанні завдань з 
відсічі та стримування збройної агресії РФ», — зазначив Петро Ци-
гикал.

До кінця року буде розгорнуто нове регіональне управління мор-
ської охорони, яке візьме під охорону весь морський кордон від Із-
маїла до Маріуполя, повідомляє прес-служба ДПСУ.

287,1 тисячі 
безробітних зареєстровано наприкінці 

вересня 2018 року. 
Це на 24,2% менше, ніж у січні

РЕГУЛЮВАННЯ. Уряд вважає, що масові перевірки бізнесу 
щодо виплати заробітку найманим працівникам виведуть 
підприємництво з тіні

Уряд дає бій зарплатам 
у конвертах

Президент про передбачення у держбюджеті  
коштів на виплату компенсацій 
таким пенсіонерам
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ

Кореспондент 
«Урядового кур’єра» 
аналізує досвід Китаю   
на шляху до інноваційної 
держави-лідера

Економіка 
України  
за січень — 
серпень 2018 
року

У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

2

Бюджет-2019 реалістичний для розбудови країни
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Для ухвалення головного економічного документа  
потрібні політична зрілість і відповідальність

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман закликає всіх учас-

ників бюджетного процесу пово-
дитися відповідально й ухвалюва-
ти державницькі рішення, які да-

дуть змогу країні й надалі успіш-
но розвиватися. Про це він сказав 
під час засідання уряду, коменту-
ючи запланований на четвер роз-
гляд проекту державного бюдже-
ту на 2019 рік. Глава уряду наго-
лосив, що документ перебуває у 
Верховній Раді понад місяць. Він 

реалістичний і виважений. Про-
те відчуваються намагання роз-
дути видаткову частину — аж 
до обсягу кошторису таких кра-
їн, як Німеччина, повідомляє де-
партамент інформації та комуні-
кацій з громадськістю Секретарі-
ату Кабміну. 

«Розумію, що з політичних 
причин проект бюджету почи-
нають критикувати. Нам про-
понують збільшити видатки на 
трильйони гривень. 

Але я не фахівець давати 
порожні обіцянки й не роби-
тиму цього. Бюджет 2019 ро-

ку — це бюджет, який забез-
печить розвиток і зростання 
економіки. 

З таким бюджетом ситуація 
буде стабільна, промисловість 
і виробництво зростати-
муть, як і середні зарпла-
ти», — запевнив Прем’єр.

На будь-якому підприємстві, яке працює в межах законодавства, виплачують повністю білі оклади
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

оголошення

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

Повідомлення про порушення основного зобов’язання  
в порядку статті 35 ЗУ «Про іпотеку»

Белько Анжеліка Володимирівна, 20 серпня 1972 ро-
ку народження, вами порушені умови кредитних догово-
рів №ML-302/187/2007 від 14.06.2007 року в частині сво-
єчасного погашення заборгованості. Прострочена забор-
гованість за кредитним договором складає 1 739 847,66 
(один мільйон сімсот тридцять дев’ять тисяч вісімсот со-
рок сім гривень 66 копійок) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АНСУ» 
попереджає вас, що у разі несплати вищезазначеної за-
боргованості протягом тридцяти днів з моменту отри-
мання вами цього повідомлення буде розпочато проце-
дуру звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотеч-
ним договором №РСL-302/187/2007 від 14.06.2007 року, 
а саме: трикімнатну квартиру № 1, загальною площею 
120,30 (сто двадцять цілих і тридцять сотих) кв.м, жит-
ловою площею 74,50 (сімдесят чотири цілих і п’ятдесят 
сотих) кв.м, що знаходиться за адресою: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Червона, буд. 3-А, кв. 1.

Звернення стягнення на предмет іпотеки буде прове-
дено в один із способів, передбачених умовами вищезаз-
наченого іпотечного договору та нормами чинного зако-
нодавства, в тому числі, але не виключно:

— набуття іпотекодержателем права власності на 
предмет іпотеки;

— продаж іпотекодержателем від свого імені предме-
та іпотеки будь-якій особі-покупцеві;

— іншим передбаченим чинним законодавством спо-
собом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 

25.12.1987 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня на 11 год. 00 хв. 26 жовтня 2018 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду Хмельницької області  
(м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, го-
ловуючий суддя Піндрак О. О., судді Антонюк О. В., Друч-
кова С. П., конт. тел. (0382) 76-28-40), для проведен-
ня судового розгляду в кримінальному провадженні  
№ 22015240000000012 про обвинувачення Оскоми Дми-
тра Васильовича за ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні  
причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

Підготовче судове засідання по кримінальному 
провадженню відносно Бозявкіна Василя Васильо-
вича, який обвинувачується у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 110 КК України, відбудеться о 09.00 годині 26 
жовтня 2018 року в приміщенні Бердянського місь-
крайонного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 
64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 26 жовтня 2018 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин викликається Бозявкін Ва-
силь Васильович. 

Суддя Троценко Т. А.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Нікітін Олексій Олександрович, 

19.09.1976 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня на 12 год. 00 хв. 26 жовтня 2018 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду Хмельницької області  
(м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, го-
ловуючий суддя Піндрак О. О., судді Антонюк О. В., Трем-
бач O. Л., конт. тел. (0382) 76-28-40), для проведен-
ня судового розгляду в кримінальному провадженні  
№ 22015240000000042 про обвинувачення Нікітіна Олек-
сія Олександровича за ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні 
причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Докунін Кирило Олександрович, 

22.01.1975 року народження, відповідно до ст.ст. 
134, 135, 323 КПК України викликається на 14 год. 30 
хв. 24.10 2018 року до Хмельницького міськрайонно-
го суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, 
каб. 411, суддя Антонюк О. В., тел. (0382) 67-15-64, 
для проведення підготовчого судового засідання в 
кримінальному провадженні № 22015240000000011 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені 
у ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Артюх В’ячеслав Леонідович, 

02.04.1988 року народження, відповідно до ст.ст. 
134, 135, 323 КПК України викликається на 14 год. 
00 хв. 24.10.2018 року до Хмельницького міськра-
йонного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майда-
ну, 54, каб. № 404, суддя Антонюк О. В., тел. (0382) 
67-15-64, для проведення судового засідання в кри-
мінальному провадженні № 22015240000000024 за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у  
ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Ріхтер Володимир Володими-

рович, 23.02.1977 року народження, відповідно до 
ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 14 
год. 00 хв. 26.10.2018 року до Хмельницького місь-
крайонного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54, 2 поверх, каб. 204, суддя Антонюк О. В., 
тел. (0382) 67-15-64, для проведення підготовчого 
судового засідання в кримінальному провадженні  
№ 22015240000000011 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик перед-
бачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на 
виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Запрошення до участі в торгах
18 жовтня 2018

Україна
Другий Проект з передачі електроенергії (ППЕ-2) 

Системи моніторингу та контролю для впровадження технологій «розум-
них мереж»

Кредит №: 8462-UA
Запрошення до торгів №: UE/4А

1. Цьому Запрошенню до участі в торгах передує Загальне повідомлення 
про закупівлю за даним проектом, яке було опубліковано 13 липня 2015 ро-
ку в UN business online, ref. No. WB3184-07/15.

2. Уряд України отримав кредит Міжнародного банку реконструкції та 
розвитку (МБРР) та Фонду чистих технологій (ФЧТ) у доларах США на по-
криття витрат по Другому Проекту з передачі електроенергії та має намір 
використати частину коштів цього кредиту для платежів за договором(ами), 
укладеними в результаті даної закупівлі «Системи моніторингу та контролю 
для впровадження технологій «розумних мереж».

3. Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укр-
енерго» виконує роль агента по впровадженню проекту та запрошує надати 
запечатані тендерні пропозиції від правомочних учасників торгів на постав-
ку та впровадження телеметричної системи (STS) для підстанцій і SCADA / 
EMS / AGC та системи моніторингу перехідних режимів (WAMS) для реалі-
зації технологій «розумних мереж».

Лот 1: Телеметрична система (STS) для підстанцій і система дистанцій-
ного керування та збору даних/система енергоменеджменту/ система ав-
томатичного контролю генерації (SCADA / EMS / AGC)

Лот 2: Системи моніторингу перехідних режимів (WAMS)
4. Торги будуть проводитися з використанням процедури міжнародних 

конкурсних торгів (МКТ) відповідно до керівних положень Світового бан-
ку: Закупівлі за позиками МБРР та кредитами МАР, виданих в січні 2011 ро-
ку та переглянутих в липні 2014 року, і відкриті для всіх учасників, що ма-
ють право участі, як це визначено в даних керівних положеннях, та які від-
повідають мінімальним кваліфікаційним критеріям, що визначені тендер-
ною документацією, а також розміщені на офіційному сайті ДП «НЕК «Укр-
енерго»: https://ua.energy/

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати додаткову 
інформацію від Державного підприємства «Національна енергетична ком-

панія «Укренерго» і ознайомитися з тендерною документацією за адресою 
вул. Симона Петлюри, 25, Київ, 01032, Україна з 09:00-17:00 в робочі дні. 

пану Віктору Лисих, начальнику відділу організації міжнародних закупівель
Procurement_office@ua.energy
Телефон: +38 044 238 30 14, +38 044  238 38 05
Факс: +38 044  238 39 81
Передтендерна зустріч, в якій можуть брати участь потенційні учасники 

торгів, відбудеться 03 грудня 2018 року. Всі зацікавлені учасники торгів по-
винні підтвердити свою участь не пізніше 24 листопада 2018 року і надісла-
ти нам список представників з копіями їх паспортів. 

6. Повний комплект тендерної документації англійською мовою може бу-
ти придбаний зацікавленими учасниками торгів за наданням письмової за-
яви на вказану нижче адресу і після оплати грошового внеску у розмірі 300 
(триста) доларів США, що не відшкодовується, або в еквіваленті у гривні (з 
урахуванням ПДВ та без урахування всіх банківських комісій, в тому числі 
банків кореспондентів, які повинен сплатити учасник торгів при здійсненні 
платежу; Учасник самостійно розраховує розмір всіх банківських комісій). 
Платіж повинен бути зарахований на розрахунковий рахунок Замовника:

Для нерезидентів (USD):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25

Банк отримувача: АТ «Укрексімбанк»
Україна, 03150, м.Київ, вул. Горького,127
П/р 26002050066033
МФО 322313
SWIFT: EXBS UA UX
Назва банку-кореспондента:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
NEW YORK, USA
Номер рахунку банка-кореспондента: 04094227
SWIFT: BKTR US 33

Для резидентів України (UAH):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25

П/р 26008010066033
АТ «Укрексімбанк»
МФО 322313

Учасник повинен вказати призначення платежу: «Оплата Тендерної доку-
ментації за Пакетом UE/4А ППЕ-2»

При надходженні оплати суми, що не відшкодовується, документи будуть 
негайно відправлені кур’єром. Покупець не несе відповідальності за їх втра-
ту або надходження із запізненням. 

7. Тендерні Пропозиції повинні бути доставлені за вказаною нижче адре-
сою не пізніше 09:45 за київським часом 31 січня 2019 року. Пропозиції по-
винні мати забезпечення. Необхідне забезпечення становить: 

Лот 1: 300 000 доларів США
Лот 2: 50 000 доларів США.
8. Пропозиції, подані із запізненням будуть відхилені. Конкурсні пропо-

зиції будуть розкриті у присутності представників учасників торгів, які вияв-
лять бажання бути присутніми за вказаною нижче адресою о 10:00 за київ-
ським часом 31 січня 2019 року.

9. Увага потенційних учасників звертається на (I) той факт, що вони бу-
дуть зобов’язані підтвердити в своїх Пропозиціях, що все програмне забез-
печення або ліцензоване належним чином або було вироблено Учасником 
і (II) порушення цієї вимоги вважається шахрайством, яке може призвес-
ти до визнання неправомочності присудження контрактів, які фінансують-
ся Світовим банком. 

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» 
Кому: пану Віктору Лисих

Вулиця: Симона Петлюри, 25
Номер кабінету: 450

Місто: Київ
Індекс: 01032

Країна: Україна
Телефон: +38 044 238 30 14, +38 044  238 38 05

Факс: +38 044  238 39 81

Адреса електронної пошти: procurement_office@ua.energy
Електронні адреси, які мають стояти в копії:  Lyssykh.VV@ua.energy; 
       gojnik.uv@ua.energy

Орджонікідзевський районний суд м. Запо-
ріжжя викликає в судові засідання (провадження  
№ 335/10492/16-к, 1-кп/335/44/18) обвинувачено-
го Рака Сергія Івановича, 15.10.1964 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Якова Но-
вицького, 7-А, кв. 19, по кримінальному проваджен-
ню № 22015080000000011 за обвинуваченням Ра-
ка С. І. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 
ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, які відбудуться 
07.11.2018 року о 13.45 год., 19.11.2018 року о 15.30 
год., 03.12.2018 року об 11.00 год., 12.12.2018 року о 
15.00 год., 20.12.2018 року о 10.00 год. за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-Б.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження, обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом. 

Суддя Крамаренко І. А.  

Ружинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає в судове засідання на 10 год. 
00 хв. 06.11.2018 року в зал судових засідань  
№ 3 будинку правосуддя за адресою: 13600, Жито-
мирська обл., смт Ружин, вул. О. Бурди, 37, пред-
ставника відповідача – Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Ружинський комбікормовий за-
вод», місцезнаходження якого: 13642, Житомир-
ська область, Ружинський район, вул. Першотравне-
ва, 1, с. Білилівка, по цивільній справі № 291/677/18; 
2/291/322/18 за позовом Корінчука Віктора Євгено-
вича до Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Ружинський комбікормовий завод» про відшкоду-
вання збитків.

У разі неявки представника відповідача – Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Ружинський 
комбікормовий завод» у судове засідання, справа 
буде розглянута у відсутність відповідача.

Суддя Руденко З. Б.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Обвинувачений Соколов Володимир Мико-
лайович, 01.11.1959 року народження, відпо-
відно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України ви-
кликається на 15 год. 00 хв. 24 жовтня 2018 ро-
ку до Хмельницького міськрайонного суду  
(м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 411,  
суддя Трембач О. Л., тел. 0(382) 70-27-54, для 
проведення судового засідання в кримінально-
му провадженні № 22017240000000004 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у 
ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 433/947/16-к стосовно Скорбенка Дениса Миколайо-
вича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спе-
ціальне досудове розслідування в порядку, передбачено-
му ст. 297-1 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Скор-
бенка Дениса Миколайовича в підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 30 жовтня 2018 року о 10 годині 
00 хвилин у залі судових засідань Марківського район-
ного суду Луганської області за адресою (пл. Соборна, 
буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської 
області, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі:  
головуючого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., 
Чернік А. П.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне прова-

дження № 417/4377/17 стосовно Крисіна Віктора Валерійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський районний суд Луганської області викли-
кає Крисіна Віктора Валерійовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 22 жовтня 2018 року о 
10 годині 30 хвилин у залі судових засідань Марківського 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 Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., 
Чернік А. П.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне прова-

дження № 417/4335/17 стосовно Мільчакова Олексія Юрійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (в редакції Закону від 08.04.2014), ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 437 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаче-
ному ст. 297-1 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський районний суд Луганської області викли-
кає Мільчакова Олексія Юрійовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 30 жовтня 2018 року о 
10 годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського 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 Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., 
Чернік А. П.

Втрачений паспорт 
громадянина України 

(№001904475) у формі 
ID картки, виданий 24 травня 

2018 року на ім’я 
Удовиченка Станіслава 

Станіславовича, 
вважати недійсним.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської об-

ласті, розташований за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 
34, викликає Мельника Олексія Миколайови-
ча як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/12307/18 за об-
винувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Мельника Олексія Микола-
йовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 5 лис-
топада 2018 року о 09.10 годині.

Справа розглядається колегією суддів: го-
ловуючий суддя Попова О. М., судді Половин-
ка В. О., Скрипник С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської об-

ласті, розташований за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 
34, викликає Таранського Олександра Ана-
толійовича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/344/16-к 
за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Таранського Олексан-
дра Анатолійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни на 1 листопада 2018 року о 09.40 годині.

Справа розглядається колегією суддів: го-
ловуючий суддя Попова О. М., судді Половин-
ка В. О., Юрченко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської 

області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Пушкарську 
Марину Ігорівну як обвинувачену в су-
дове засідання по кримінальній справі  
№ 426/9012/17 за обвинувальним актом 
на 2 листопада 2018 року о 14.10 годині.

Справа розглядається колегією суддів: 
головуючий суддя Попова О. М., судді Осі-
пенко Л. М., Юрченко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської 

області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Будаг’янца 
Юрія Георгійовича як обвинуваченого в 
судове засідання по кримінальній справі  
№ 409/1654/16-к за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосов-
но Будаг’янца Юрія Георгійовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 1 листопада 2018 
року о 14.10 годині.

Справа розглядається колегією суддів: 
головуючий суддя Попова О. М., судді Юр-
ченко С. О., Скрипник С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської об-

ласті, розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34, викликає Плахотнюка Костян-
тина Володимировича як обвинуваченого 
в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/19004/17 за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні стосовно Пла-
хотнюка Костянтина Володимировича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 5 листопада 2018 ро-
ку о 09.30 годині.

Справа розглядається колегією суддів: голо-
вуючий суддя Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., 
Половинка В. О.
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оголошення

Повістка про виклик у суд обвинуваченого при 
здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Приня Ві-
талія Михайловича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/11950/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному провадженні 
стосовно Приня Віталія Михайловича за ч. 2 ст. 110 
КК України на 31 жовтня 2018 року об 11.10 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Обухова Максима Арка-
дійовича як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/1534/17-к за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Обухова Макси-
ма Аркадійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 25 жов-
тня 2018 року о 15.00 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Скрипник С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Колодія Ана-
толія Миколайовича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 334/8961/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Колодія Анатолія Миколайовича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 29 жовтня 2018 року о 15.00 
годині.

Справа розглядається колегією суддів: головую-
чий суддя Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., Скрип-
ник С. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Чайкіна Дмитра Сергі-
йовича як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/9015/17 за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Чайкіна Дмитра 
Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 31 жовтня 
2018 року о 10 годині 20 хвилин.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Осіпенко Л. М., судді Юрченко С. О., Попова О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Козенка Сер-
гія Павловича як обвинуваченого в судове засідан-
ня по кримінальній справі № 426/14255/17 за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Козенка Сергія Павловича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 31 жовтня 2018 
року о 10.40 годині.

Справа розглядається колегією суддів: головую-
чий суддя Попова О. М., судді Половинка В. О., Скрип-
ник С. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Єрмакова Миколу Олександро-
вича як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/4974/16-к за обвинувальним актом у кри-
мінальному провадженні стосовно Єрмакова Миколи Олек-
сандровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 31 жовтня 2018 
року о 09.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

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

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Бондаренко Олену Ми-
колаївну як обвинувачену в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/11562/17-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Бондаренко 
Олени Миколаївни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 25 жов-
тня 2018 року о 15.30 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Осіпенко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ісмаілова Заура Ра-
уфовича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/16/16-к за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Ісмаілова Заура 
Рауфовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 31 жовтня 2018 
року о 12.00 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Осіпенко Л. М., судді Юрченко С. О., Попова О. М.

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

Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа» (м. Ки-
їв) оголошує аукціон з продажу майна, що обліковується на балансі  
Національного банку України

Лот №1: житловий будинок (літ. «А») загальною площею 1514,6 кв.м, 
житловою — 679,6 кв.м (інвентарний номер — 110200000121/0000).

Відомості про майно: житловий будинок з нежитловими приміщен-
нями (рік побудови — 1898, реконструкції — 1997) є щойно виявле-
ним об’єктом культурної спадщини. Поверховість будівлі — чотири по-
верхи з цокольним поверхом, група капітальності — ІІ. Площа забудо-
ви — 439,3 кв.м, будівельний об’єм — 7909 куб.м, висота — 18,4 м. 
Основні конструктивні елементи: фундамент — стрічковий цегляний, 
стіни — цегляні, покрівля — металева, перекриття — залізобетонні 
плити, підлога — плитка та паркет, сходи — марші. Інженерне облад-
нання — водопостачання, каналізація, централізоване опалення, елек-
тромережі, пожежна сигналізація і мережі охоронної сигналізації. Тех-
нічний стан будівлі — задовільний, внутрішнього оздоблення — до-
брий, частково задовільний. Будівля не експлуатується.

Об’єкт продажу розташований на земельній ділянці площею 0,0535 
га, що надана у право постійного користування НБУ (кадастровий но-
мер — 8000000000:76:013:0001, цільове призначення — іншої комер-
ційної діяльності; для експлуатації та обслуговування житлового бу-
динку).

Місцезнаходження майна: м. Київ, вулиця Франка Івана (Шевченків-
ський район), будинок 5.

Початкова вартість продажу лота №1: 52288850,00 грн (п’ятдесят 
два мільйони двісті вісімдесят вісім тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 
00 копійок), без урахування ПДВ.

Реєстраційний внесок за подання заяви про участь в аукціоні — 
17,00 грн (сімнадцять гривень 00 копійок), без ПДВ.

Гарантійний внесок 10% (десять відсотків) від початкової вартості 
продажу лота №1 — 5228885,00 грн (п’ять мільйонів двісті двадцять 
вісім тисяч вісімсот вісімдесят п’ять гривень 00 копійок), без ПДВ.

Умови продажу:
1. Кожний учасник аукціону укладає договір з товарною біржею 

«Універсальна товарно-сировинна біржа» про умови участі в аукціоні 
та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити біржі ви-
нагороду за проведення аукціону (шляхом вирахування суми винаго-
роди із гарантійного внеску переможця аукціону) і компенсувати ви-
трати на розміщення оголошення в ЗМІ.

2. Аукціон по лоту відбудеться за наявності не менше двох учасни-
ків.

3. Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на поточний ра-
хунок товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» 
№26006562666800 у АТ «УкрСиббанк» у м. Києві, МФО: 351005, код 
ЄДРПОУ: 32069037. Призначення платежу:

– реєстраційний внесок (ПІБ та ідентифікаційний номер покупця), 
без ПДВ;

– гарантійний внесок по лоту №1 (ПІБ та ідентифікаційний номер по-
купця), без ПДВ.

4. Засоби платежу — грошові кошти в національній валюті Украї-
ни (гривня).

5. Крок аукціону — 10% (десять відсотків) від початкової вартос-
ті продажу лота.

6. Новий власник у місячний термін з моменту реєстрації права 
власності повинен звернутися до Департаменту культури та уклас-
ти охоронний договір на вказаний щойно виявлений об’єкт культур-
ної спадщини та використовувати об’єкт згідно з умовами охоронно-
го договору.

7. Власник має право здійснювати продаж, передачу у володіння, 
користування чи управління щойно виявлений об’єкт культурної спад-
щини або його частину іншій юридичній чи фізичній особі тільки після 
письмової згоди органу охорони культурної спадщини Київської місь-
кої державної адміністрації.

8. Питання землекористування новий власник вирішує самостійно 
відповідно до чинного законодавства.

9. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договору купівлі-продажу, 
покладаються на покупця — переможця аукціону.

Ознайомитись з майном можна щодня, крім вихідних днів, з 10.00 до 
16.00 год. за місцезнаходженням майна, попередньо зателефонував-
ши представнику Національного банку України (ЄДРПОУ: 00032106) за 
тел.: (067) 208-22-12 — Стахно Микола Миколайович, (097) 728-05-94 
— Бойко Анастасія Василівна.

Аукціон відбудеться 9 листопада 2018 року об 11.00 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), буд. 51, 
оф. 11.

Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись починаючи з 
дати публікації цього оголошення в робочі дні з 09.00 до 17.00 год.  
(у п’ятницю та передсвяткові дні — до 16.00 год.) за адресою: 01054, 
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, офіс 11, 
тел./факс: (044) 482-07-42.

Кінцевий термін прийому заяв (за три робочих дні до початку аукці-
ону) — 5 листопада 2018 року о 17.00 год.

Бажаючим придбати майно звертатися до служби з організації аук-
ціону: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 
буд. 51, офіс 11, тел./факс: (044) 482-07-42.

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Лу-

ганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться криміналь-
не провадження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000274 від 04.12.2017 
року за обвинуваченням Гребенюка Андрія Валерійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. 
викликає обвинуваченого Гребенюка Андрія Валерійовича, 05.06.1979 р.н., 
який зареєстрований за адресою: Луганська область, Новоайдарський ра-
йон, м. Щастя, вул. Центральна (колишня назва Радянська), буд. 5, кв. 4, у 
відкрите судове засідання, яке відбудеться 29.10.2018 року о 09.30 год. у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Ми-
ру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигля-
ді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд від-
кладає судовий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає 
заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на 
нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК 
України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області зна-

ходиться кримінальне провадження № 426/8738/2016-к стосовно Ма-
лихіна Олександра Сергійовича, 12.01.1981 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1, ст. 110  
ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслі-
дування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинува-
чений Малихін Олександр Сергійович зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, кв-л Південний, б. 4-а, кв. 76.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Малихіна Олександра Сергійови-
ча у підготовче судове засідання, яке розглядається в порядку спеці-
ального судового провадження та відбудеться 26 жовтня 2018 року о 
09.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого 
судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрипника С. М.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016221320000111 (номер спра-
ви 1-кп/243/551/2018) за обвинуваченням Толстих Ігоря Євгеновича  
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Хаус-
това Т .А. викликає обвинуваченого Толстих Ігоря Євгеновича, який за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Сво-
боди, будинок № 13, квартира № 3, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 30 жовтня 2018 року об 11 годині 30 хвилин у залі судового засі-
дання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, 

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне прова-
дження № 22018050000000094 (номер справи 1-кп/243/614/2018) за обвинува-
ченням Фартуха Сергія Олександровича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Гончарова А. О. 
викликає обвинуваченого Фартуха Сергія Олександровича, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Миколаївка, провулок Незалежності, будинок  
№ 8, квартира № 4, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 22 жовтня 
2018 року об 11 годині 45 хвилин у залі судового засідання № 13.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судо-
вий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення 
його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в по-
рядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне су-
дове 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 Пікулін Роман Миколайович,  
який зареєстрований за адресою: м. Слов’янськ, абонентська скринька № 11,  
тел. 099-290-03-33.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області зна-

ходиться кримінальне провадження № 426/18968/17 стосовно Корні-
євського Аркадія Юрійовича, 11.11.1969 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1, ч. 5 ст. 27,  
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438, ст. 257, ч. 4 ст. 184, ч. 3 ст. 262, ч. 2  
ст. 146 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвину-
вачений Корнієвський Аркадій Юрійович зареєстрований за адресою: 
Луганська область, м. Луганськ, вул. Перекопська, 125.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Корнієвського Аркадія Юрійови-
ча, 11.11.1969 року народження, у підготовче судове засідання, яке 
розглядається в порядку спеціального судового провадження та від-
будеться 25 жовтня 2018 року о 10.00 годині в залі судових засідань 
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 Попової О. М., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області зна-

ходиться кримінальне провадження № 426/12131/2016-к стосовно 
Костенко Олени Миколаївни, 13.11.1968 року народження, обвинува-
чену у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове 
розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обви-
нувачена Костенко Олена Миколаївна зареєстрована за адресою: Лу-
ганська область, Краснодонський район, вул. Ювілейна, б. 9.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Костенко Олену Миколаївну у підго-
товче судове засідання, яке розглядається в порядку спеціального су-
дового провадження та відбудеться 25 жовтня 2018 року о 14.30 го-
дині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого 
судді Половинки В. О., суддів Юрченко С. О., Попової О. M.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає 
кримінальне провадження № 227/1059/17 (1-кп/227/71/2018) за обви-
нуваченням Гільванової Нурії Загірівни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Гільванова Нурія Загірівна, 28 березня 1982 року на-
родження, останнє місце реєстрації якої: вул. Зарічна, буд. 252, кв. 29, 
м. Харцизьк Донецької обл., викликається на 29 жовтня 2018 року о 
10 год. 00 хв. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, 
для участі в підготовчому судовому засіданні в кримінальному про-
вадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42016050000000857 від 23 серпня 2016 року, яке відповідно до 
ухвали Добропільського міськрайонного суду Донецької області від 4 
вересня 2017 року здійснюється в порядку спеціального судового про-
вадження.

Особа, яка викликається, зобов’язана заздалегідь повідомити про 
неможливість прибуття до суду та про причини такої неявки.

Головуючий суддя Мацишин Л. C., судді Корнєєва В. В.,  
Хоменко Д. Є.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької облас-

ті перебуває кримінальне провадження № 1-кп/243/828/2018; справа  
№ 243/9868/18 за обвинуваченням Нікуліна Олександра Олександровича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3  
КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинува-
ченого Нікуліна Олександра Олександровича, 14.07.1991 року народження, 
останнє відоме зареєстроване місце проживання: Донецька область, Бах-
мутський район, м. Вугледарськ, пров. Партизанський, буд. 36, у судове за-
сідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3  
КК України, яке відбудеться 31 жовтня 2018 року о 09 год. 30 хв. у при-
міщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального прова-
дження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +17 +22
Житомирська +3 +8 +15 +20
Чернігівська +4 +9 +17 +22
Сумська +4 +9 +17 +22
Закарпатська +4 +9 +13 +18
Рівненська +4 +9 +14 +19
Львівська +4 +9 +12 +17
Івано-Франківська +3 +8 +12 +17
Волинська +3 +8 +12 +17
Хмельницька +4 +9 +14 +19
Чернівецька +4 +9 +12 +17
Тернопільська +3 +8 +12 +17
Вінницька +4 +9 +15 +20

Oбласть Нiч День

Черкаська +4 +9 +17 +22
Кіровоградська +5 +10 +17 +22
Полтавська +4 +9 +17 +22
Дніпропетровська +5 +10 +18 +23
Одеська +7 +12 +18 +23
Миколаївська +4 +9 +17 +22
Херсонська +5 +10 +17 +22
Запорізька +6 +11 +17 +22
Харківська +4 +9 +17 +22
Донецька +5 +10 +18 +23
Луганська +3 +8 +17 +22
Крим +5 +10 +17 +22
Київ +7 +9 +18 +20
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Осінь прийшла — весілля гуляти пора  
Інна ОМЕЛЯНЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЇ. З давніх-давен осінь 
вважали вдалим сезоном для ство-
рення сім’ї й весільних гулянь. Зі-
брано врожай, природа розмалюва-
ла декорації для вдалого свята. Од-
на з найважливіших життєвих подій 
у культурі українського народу має 
багато усталених правил. Саме за-
ради популяризації поліських тра-
дицій створення сім’ї  та організації 
весіль уперше провели в Рокитнів-
ському районі на Рівненщині етно-
фольклорний фестиваль «Збериса, 
мой родоньку…» На свято з’їхалися 
аматорські колективи із Сарнен-
ського, Дубровицького, Костопіль-
ського, Володимирецького, Гощан-
ського районів, Вараша та Рівного. 
Загалом на гостинне поліське ве-
сілля завітало близько 3 тисяч гос-
тей. До слова, саме в Рокитнівсько-
му районі найвища народжуваність 
не лише в Україні, а й у Європі: 12—
15 дітей у сім’ї тут не дивина.

Випікання та вбирання короваю, 
виряджання молодого й молодої, 
викуп нареченої, спорядження при-
даного — все це можна було поба-
чити на власні очі. Були майстер-
класи із ткацтва: чи знаєте, як влас-
норуч виткати весільний рушник? 
А тут наречені ще й нині самі його 
тчуть! І все це під колоритний тан-
цювальний супровід народних ста-
ровинних танців. Пригощали, зро-
зуміло, традиційними стравами по-
ліської кухні: куліш із кишкою, гар-
бузова каша, млинці щойно з печі 
й, звісно ж, весільний коровай. Охо-
чі тут-таки пройшли майстер-клас 
із виготовлення прикрас до нього із 
прісного тіста.    
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Знак на честь битви 
козацької флотилії

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. У селі Тягинка Бериславського району Херсонської 
області відбулися урочистості з нагоди 526-ї річниці битви козаць-
кої флотилії під Тягинню. «Укотре пересвідчуємося, що Херсонщи-
на — колиска українського козацтва, — зазначив голова Херсон-
ської облдержадміністрації Андрій Гордєєв. — Ми стоїмо на сим-
волічному місці, де понад півтисячі років тому українські козаки по-
казали свою силу в боротьбі проти поневолювачів. Звідси бере по-
чаток історія козацького роду, його душа і слава. Тут народжува-
лися традиції, засновані на ідеалах свободи, братерства і рівності. 
Вірю, що особлива енергія цієї святої землі дасть нам сили розбу-
довувати рідний край і державу». У межах заходу відбулася це-
ремонія освячення каменя, який було закладено на честь першої 
писемної згадки про українське козацтво. Керівник благодійного 
фонду «Україна 1492» і меценат заходу Віктор Помазнюк запев-
нив, що через 3—4 роки на цьому місці буде оглядовий майданчик 
і тисячі туристів дізнаватимуться історію українського козацтва. 

Будинок воїна 
відчинив двері у Львові 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

НОВОСІЛЛЯ. У Львові урочисто відчинили двері Будинку во-
їна. Осередок для атовців та учасників ООС спільними зусил-
лями влади й громадськості створили в будівлі колишнього Ро-
сійського культурного центру. 

«Усе повертається тим, кому належить. Разом з повернен-
ням церкви, утвердженням мови та зміцненням армії Україна 
буде міцною та квітучою», — висловив упевненість на урочис-
тостях голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. 

Як поінформували у прес-службі ОДА, під час відкриття при-
сутні могли побачити оборонців рідної землі в одностроях часів 
короля Данила, козацтва, Українських Січових Стрільців, Укра-
їнської Галицької армії, Армії Української Народної Республі-
ки та Української Повстанської, а також у формі тих, хто брав 
участь у Революції гідності та АТО.

Герої серед нас

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. Зустріч з 
учасниками та героями АТО, 
добровольцями, волонтера-
ми відбулася в навчально-на-
уковому інституті історії та фі-
лософії Сумського державно-
го педагогічного університе-
ту ім. А. Макаренка. За масш-
табами та інформаційною на-
сиченістю такий захід на Сум-
щині відбувся вперше.

У зустрічі взяли участь під-
полковник заступник коман-

дира добровольчого 46-го 
окремого батальйону спеці-
ального призначення «Дон-
бас-Україна» Андрій Старі-
нов (позивний «Вектор»), за-
сновник полку «Азов» підпол-
ковник Національної гвар-
дії України Андрій Білець-
кий, представники батальйо-
ну «Донбас» підполковник ко-
мандир взводу гранатометни-
ків Михайло Ніколов («Лер-
монтов»), гранатометники 
Ігор Михайлишин («Піаніст») 
і національний герой України 
Анатолій Горбенко («Бугор»), 

Артур Хоменко («Арт»). Як 
наголосила модератор зустрі-
чі директор Навчально-науко-
вого інституту історії та філо-
софії Юлія Подрєз, історія — 
це не тільки сторінки давни-
ни, а й те, що має творити ко-
жен з нас.

Підтвердженням цього ста-
ло представлення докумен-
тального фільму «Як ми ста-
ли добровольцями» за участі 
його режисера Лариси Артю-
гіної, яка розповіла про робо-
ту над стрічкою, відповіла на 
численні запитання присут-

ніх. Андрій Білецький поділив-
ся думками про історію укра-
їнської державності, а також 
вручив орден Анатолієві Гор-
бенку. Зала стоячи вітала на-
ціонального героя України.

Під час зустрічі почесними 
нагородами відзначено групу 
волонтерів міста Суми. Серед 
них Олександр Мілош, Окса-
на Федченко, Геннадій Суль-
женко, Микола Положій, Дми-
тро Шкурат, Роман і Тетяна 
Кульомзи,  Рудольф Бистров, 
Станіслав Гончаров, Валенти-
на Гащенко, Марина Зігерліг.

Учасників АТО радо приймали 
сумські студенти —  

майбутні педагоги

Випікання та вбирання короваю, виряджання молодого й молодої, викуп нареченої, 
спорядження приданого — все це можна було побачити під час фестивалю
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