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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 2 листопада 2018 року
USD 2815.7863 EUR 3208.0253 RUB 4.2890 / AU 344441.06 AG 4037.84 PT 234836.58 PD 304668.08

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АННІКА ВАЙДЕМАНН:
«Поза сумнівом, 

проведення виборів 
не може бути 

виправданням для 
припинення або 

сповільнення 
реформ».

Аграрії і збирають,  
і сіють 

УРОЖАЙ. Станом на 1 листопада українські аграрії намоло-
тили 58,9 млн тонн зерна з площі 13,5 млн га (91%) за врожай-
ності 43,6 ц/га. З них зібрано: ранніх зернових та зернобобових 
— 34,3 млн тонн із площі 9,9 млн га за врожайності 34,8 ц/га; ку-
курудзи — 23,1 млн тонн із площі 3,3 млн га (72%) за врожай-
ності 70,5 ц/га; гречки — 134 тис. тонн із площі 106 тис. га (98%) 
за врожайності 12,6 ц/га; проса — 77 тис. тонн із площі 50 тис. га 
(96%) за врожайності 15,5 ц/га.

З технічних культур намолочено: соняшнику — 13,2 млн тонн 
із площі 5,9 млн га (97%) за врожайності 22,4 ц/га; сої — 4,1 млн 
тонн із площі 1,6 млн га (95%) за врожайності 25,4 ц/га; ріпаку — 
2,7 млн тонн із площі 1,0 млн га за врожайності 26,1 ц/га.; цукро-
вих буряків накопано 10,7 млн тонн із площі 221 тис. га (79%) за 
врожайності 485 ц/га.

Проходить також осіння посівна кампанія, повідомляє прес-
служба Мінагрополітики. Посіяно 7 млн га озимих зернових 
культур (97%), прогнозована площа — 7,2 млн га. Озимого ріпа-
ку (прогнозована площа 888 тис. га) посіяно на 1 млн га (115%).

17,1 млрд м3

газу закачано до підземних сховищ  
на 1 листопада. Це рекордний показник 

за останні чотири роки
ДО СТОРІЧЧЯ ДЕРЖАВНОСТІ. Буковинське віче стало зразком 
об’єднання навколо національної ідеї

Український народ 
завжди був здатний 
до державотворення

Заступник голови Представництва ЄС в Україні  
про зобов’язання влади й контроль громадянського 
суспільства 
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ДОКУМЕНТИ

Прірва між цивілізацією 
та варварством зростає 
й досі. Українці згадують 
Батуринську трагедію та 
проводять історичні паралелі 

ПАМ’ЯТЬ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку 
здобуття освітньо-творчого ступеня 
доктора мистецтва та навчання  
в асистентурі-стажуванні»
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Пам’ятник до 100-річчя створення ЗУНР днями відкрили у Львові

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

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн
на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн
на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

14 вересня 
стартувала 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

нкрекп повідомляє
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ІV. Інше
Придбання
Капремонт

Додаток 3 
до Кодексу газосховищ 

(пункт 8 глави 5 розділу V)
План розвитку газосховищ на 20__ — 20___ роки 

Оператора газосховищ _____________________________  
(найменування)

на другий — третій роки

Блок № 
з/п Найменування

Назва заходу 
(розшифрувати 

по кожному заходу)

Інвентарний  
номер

Рік вводу 
в експлуатацію

Планований рік 
виводу з експлуатації Причина включення 

Назва робіт 
(розшифрувати по 

кожному виду робіт)
Од. виміру Усього в кількісному 

виразі, одиниці

Орієнтовний обсяг 
фінансування, 

тис. грн без ПДВ
Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сп
ор

уд
и 

 
га

зо
сх

ов
ищ

I. Споруди газосховищ
Будівництво
Капремонт
Реконструкція
Інше
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IІ. Спеціалізована техніка

Придбання

Капремонт

О
бл

ад
на

нн
я 

та
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ди IІІ. Спеціалізоване обладнання та прилади

Придбання

Капремонт

Ін
ш

е

ІV. Інше

Придбання

Капремонт

Додаток 4 
до Кодексу газосховищ 

(пункт 9 глави 5 розділу V)
План розвитку газосховищ на 20__ — 20___ роки 

Оператора газосховищ _____________________________  
(найменування)

на четвертий — десятий роки

Блок № 
з/п Найменування Назва заходу Інвентарний  

номер
Рік вводу 

в експлуатацію
Планований рік 

виводу з експлуатації Причина включення Назва робіт Од. виміру Усього в кількісному 
виразі, одиниці

Орієнтовний обсяг 
фінансування, 

тис. грн без ПДВ
Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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I. Споруди газосховищ
Будівництво
Капремонт
Реконструкція
Інше
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ец

іа
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ва

на
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а

IІ. Спеціалізована техніка

Придбання

Капремонт

О
бл

ад
на

нн
я 

та
 п

ри
ла

ди IІІ. Спеціалізоване обладнання та прилади

Придбання

Капремонт

Ін
ш

е

ІV. Інше

Придбання

Капремонт

Додаток 5 
до Кодексу газосховищ 

(пункт 1 глави 8 розділу V)
Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року 

Плану розвитку газосховищ на 20__ — 20___ роки 
Оператора газосховищ _____________________________  

(найменування)
станом на 01 ____________ 20___ року

Блок № 
з/п Найменування

Назва заходу 
(розшифрувати 

по кожному 
заходу)

Інвентарний 
номер

Назва робіт 
(розшифрувати 

по кожному виду 
робіт)

Од. виміру

Запалановано 
в кількісному 

виразі,  
одиниці

Фактично 
в кількісному 

виразі,  
одиниці

Планований 
обсяг 

фінансування, 
тис. грн без ПДВ

Фактичний обсяг 
фінансування, 

тис. грн без ПДВ

Планована 
вартість 

1 одиниці 
(вартість 1 км)

Фактична 
вартість 

1 одиниці 
(вартість 1 км)

Планований  
квартал 

завершення 
робіт

Фактичний  
квартал 

завершення 
робіт

Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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I. Споруди газосховищ
Будівництво
Капремонт
Реконструкція
Інше

Сп
ец

іа
лі

зо
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на
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IІ. Спеціалізована техніка

Придбання

Капремонт

О
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ад
на
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ди IІІ. Спеціалізоване обладнання та прилади

Придбання

Капремонт

Ін
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ІV. Інше

Придбання

Капремонт

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

01 грудня 2018 року о 12.00 відбудуться загальні збо-

ри членів садового кооперативу «Строитель» (масив № 62  

Мологівська (колишня Випасненська) сільська рада Білго-

род-Дністровського району Одеської області). Місце прове-

дення загальних зборів: зала Будинку культури села Випасне 

Білгород-Дністровського району Одеської області.

З усіх питань стосовно проведення Зборів Ви можете 

звертатись за тел. 067-11-99-474

Згідно з рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради 
№ 388-14/VII від 19.10.2018р, реорганізовується Комуналь-
ний заклад «Нікопольський медичний спеціалізований центр 
медико-соціальної реабілітації дітей» Дніпропетровської об-
ласної ради» код ЄДРПОУ 01987244, шляхом перетворення в 
Комунальне підприємство «Нікопольський медичний спеці-
алізований центр медико-соціальної реабілітації дітей» Дні-
пропетровської обласної ради». Строк заявления вимог кре-
диторами до 24.12.2018 р. за адресою: вул. Р.Кириченко, 20, 
м. Нікополь, Дніпропетровська обл., 53210

Харківське обласне територіальне відділення Антимонополь-
ного комітету України повідомляє про розміщення на офіційно-
му веб-сайті Комітету http://www.amc.gov.ua вимог голови тери-
торіального відділення від 06.08.2018 № 02-26/1-3304 до ТОВ 
«УВТ» (ідентифікаційний код — 35577055); від 06.08.2018 № 02-
26/1-3305 до ТОВ «ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ - 1» (ідентифіка-
ційний код — 39320501), а також розпорядження адміністратив-
ної колегії територіального відділення від 02.08.2018 № 121-рп/к 
про початок розгляду справи № 1/01-80-18 щодо ТОВ «ЕЛЕКТРО-
МАШКОМПЛЕКТ - 1» (ідентифікаційний код — 39320501) та ТОВ 
«УВТ» (ідентифікаційний код — 35577055).

ФЕДЄЄВУ ГЕННАДІЮ 
ВОЛОДИМИРОВИЧУ 
необхідно з’явитися 

до приватного нотаріуса 
ХМНО Харченко Л. Л.  
за адресою: м. Харків,  

пр-т. Тракторобудівників, 142, 
кв. 219, для оформлення 

спадщини.

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрюваний та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкрит-
тя матеріалів іншій стороні) у кримінальному провадженні № 42018130000000369 від 18.10.2018 за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, викликається:

Долотін Віктор Олексійович, 14.03.1975 року народження, який зареєстрований та мешкає за адресою:  
м. Луганськ, кв. Молодіжний, буд. 20а, кв. 906.

Для проведення слідчих дій Долотіну В. О. необхідно прибути 06.11.2018 об 11 годині 00 хвилин за адресою:  
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до слідчого відділу прокуратури Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрювана та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкрит-
тя матеріалів іншій стороні) у кримінальному провадженні № 42018130000000373 від 18.10.2018 за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, викликається:

Скнаріна Лілія Григорівна, 05.07.1972 року народження, яка зареєстрована та мешкає за адресою: Луганська 
обл., м. Хрустальний, вул. П. Морозова, 2а.

Для проведення слідчих дій Скнаріній Л. Г. необхідно прибути 06.11.2018 об 11 годині 00 хвилин за адресою:  
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до слідчого відділу прокуратури Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
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оголошення

У провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження за обвинуваченням Шашкіна Костян-
тина Валерійовича у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 258-3 
КК України, який викликається для участі в розгля-
ді кримінального провадження, яке відбудеться 14 
листопада 2018 року о 09.30 годині в приміщенні су-
ду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31,  
каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Семергея Володимира Івано-
вича за ст.ст. 2583 ч. 1, 368 ч. 3 КК України. На підго-
товче судове засідання по даній справі, яке призна-
чено на 9 листопада 2018 року об 11.00 годині, ви-
кликається обвинувачений Семергей Володимир Іва-
нович, 04.10.1963 року народження, останнє відоме 
місце реєстрації: вулиця Гастрономічна, 13/7, м. До-
нецьк Донецької області. 

Суддя Лутай А. М.

У провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області знаходиться кримінальне 
провадження № 233/2982/17 за обвинуваченням Фе-
дяніна Максима Сергійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 
КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима 
Сергійовича в судове засідання на 13 листопада 2018 
року о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Втрачений оригінал договору 

купівлі-продажу квартири за адресою: 

м. Київ, пр-т Свободи, 3, кв. 24, 

на ім’я Синіло Віктора Євгеновича, 

який зареєстровано в реєстрі за № 3-2814 

та записано у реєстрову книгу № д 688-196 

за реєстровим номером 4453 від 5 вересня 2000 р.  

у Київському бюро технічної інвентаризації, 

вважати недійсним.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Михайлова Сергія Вале-
рійовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, який викли-
кається для участі в підготовчому судовому засідан-
ні, яке відбудеться 13 листопада 2018 року о 14.00 
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/2955/18 
за обвинуваченням Рибальченка Г. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Рибальченко Григорій Олександро-
вич, 24.07.1961 року народження, зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Токарева, 12/15, 
викликається до суду на 11 годину 15 хвилин 12 листопа-
да 2018 року (корп. № 1, каб. №12), для участі в підготов-
чому судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик су-
ду обвинуваченим та оголошення його в міждержавний та/
або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального судово-
го провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримі-
нальне провадження 1кп/229/148/2018 за обвинува-
ченням Гомзяка Євгена Олеговича, 06.07.1984 р.н., 
за ознаками кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений у 
справі Гомзяк Є. О. (останнє відоме суду місце про-
живання: м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 56, кв. 
56) викликається на 12 листопада 2018 року о 09.00 
год. до суду, зал судових засідань № 2, для участі в 
підготовчому судовому засіданні.

Суддя В. О. Лебеженко

Ульяновський районний суд Кіровоградської області пові-
домляє, що на 16 листопада 2018 року о 10 год 00 хв. у при-
міщенні суду за адресою Кіровоградська область м. Благо-
віщенське, вул. Героїв України, 70 призначено судове засі-
дання у кримінальному провадженні № 12017120120000401 
стосовно Куркіної Альони Миколаївни, 16.02.1983 р.н. за  
підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України (номер судової спра-
ви № 385/366/18, головуючий суддя Бондаренко А. А.).

Суд роз’яснює, що ухвалою суду від 04.05.2018 року від-
повідно до ч.3 ст. 323 КПК України постановлено здійснюва-
ти судовий розгляд у кримінальному провадженні за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia).

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів  
у питаннях заснування та реєстрації Обслуговуючого 

Кооперативу «Житлово-будівельний кооператив 
«Шервуд парк-1» по вул. Суворова, 2к, м. Ірпінь, 

Київська обл.
Реєстрація учасників зборів почнеться 11 листопа-

да 2018 року об 11.30 за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 7/11 (зал «Фреш»). Збори почнуться о 12.00.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення 

зборів засновників.
3. Про заснування Обслуговуючого Кооперативу 

«ЖБК «Шервуд парк-1» по вул. Суворова, 2к, м. Ір-
пінь.

4. Про затвердження Статуту Обслуговуючого Ко-
оперативу «ЖБК «Шервуд парк-1» по вул. Суворова, 
2к, м. Ірпінь.

5. Про обрання членів Правління Обслуговуючого 
Кооперативу «ЖБК «Шервуд парк-1» по вул. Суворо-
ва, 2к, м. Ірпінь.

6. Про обрання членів ревізійної комісії Обслугову-
ючого Кооперативу «ЖБК «Шервуд парк-1» по вул. 
Суворова, 2к, м. Ірпінь.

7. Про обрання Голови Обслуговуючого Коопера-
тиву «ЖБК «Шервуд парк-1» по вул. Суворова, 2к,  
м. Ірпінь.

У зборах необхідно мати паспорт або документ, 
що посвідчує особу засновника.

Київський районний сул м. Харкова (м. Харків, 
вул. Валентинівська. 7- Б) викликає в судове засі-
дання на 11:00 годину 22 листопада 2018 року третіх 
осіб: Ковганка Андрія Анатолійовича, останнє заре-
єстроване місце проживання: м. Дніпро, вул. Кому-
нарівська, 3, кв. 132, Ніколаєнка Юрія Миколайови-
ча, останнє зареєстроване місце проживання м. Хар-
ків, вул. Сумська, 84, кв. 9, Казакова Віктора Мико-
лайовича, останнє зареєстроване місце проживання 
м. Луганськ, кв. Луганський, 12, кв. 23, Приватного 
нотаріуса Обухівського міського нотаріального окру-
гу Київської області Щура Олега Івановича, останнє 
місце проживання Київська область, м. Обухів, вул. 
Миру 17-а, по цивільній справі №640/19149/16-ц за 
позовом ПАТ АБ «Південний» до Мещерякової Г. Ф., 
треті особи: Ковганко А. А., Ніколаєнко Ю. М., Каза-
ков В. М., Приватний нотаріус Обухівського міського 
нотаріального округу Київської області Щур О. І. про 
звернення стягнення на предмет іпотеки.

У разі неявки в судове засідання третіх осіб, непо-
відомлення суду про поважність причин неявки в су-
дове засідання справа буде розглянута за відсутнос-
ті третіх осіб.

Суддя Шаренко С. Л.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області по кримінальному провадженню 
1-кп/185/647/18, справа № 185/7557/17 за обвинува-
ченням Богославця Олексія Миколайовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримі-
нальному провадженню призначене на 07.11.2018 
року о 09.00 год. за адресою: вул. Дніпровська, 135,  
м. Павлоград, Дніпропетровська область.

Обинувачений Богославець Олексій Миколайо-
вич викликається для участі в підготовчому судово-
му засіданні, призначеному на 07.11.2018 року о 09.00 
год. у приміщенні Слов’янського міськрайонноrо су-
ду Донецької області (вул. Добровольського, 2,  
м. Слов’янськ, 84122), яке буде проводитися в режимі 
відеоконференції головуючим суддею Мицаком М. С. 
у приміщенні Павлоградеького міськрайонного суду, 
який знаходиться за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справі. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя М. С. Мицак

Бабушкінським районним судом м. Дніпропетров-
ська, у складі головуючого судді Татарчук Л. О., суд-
дів Марущак С. Л. та Єлісєєвої Т. Ю. здійснюється 
спеціальне судове провадження № 200/4308/17 що-
до обвинувального акта, складеного за результата-
ми спеціального досудового розслідування обставин 
кримінального провадження № 22014040000000088 
відносно Степаненка Романа Ігоровича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання по вказа-
ному кримінальному провадженню призначено до 
розгляду на 09 листопада 2018 року на 08.30 годи-
ну за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницько-
го, 57, в яке викликається Степаненко Роман Ігоро-
вич 31.08.1984 року народження, зареєстрований: 
АР Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, буд. 25, кв. 36, 
останні відомі адреси мешкання: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Капітана Остапенка, буд. 36, кв. 84; 
м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин, через які об-
винувачений не може з’явитися у судове засідання, 
він зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про не-
можливість з’явлення та про поважні причини неяв-
ки.

Після опублікування оголошення в пресі обвину-
вачений вважасться повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справі. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Головуючий суддя Л. О. Татарчук

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Єжеля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідання викликається Єжель Михай-
ло Броніславович, 19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України, яке відбудеться 
15 листопада 2018 року о 12:00 год. в приміщенні Солом’янського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під голову-
ванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання, 
яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 16 листопада 2018 року в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, об-
винуваченого Гелюха Анатолія Юрійовича, 15 вересня 1979 року наро-
дження, в рамках кримінального провадження № 22014000000000338, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2014 
року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Романову 
Любов Владиславівну, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судовому засідання, яке відбудеться 
15 листопада 2018 року о 10:30 годині, в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка. 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни-
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

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 по-
відомляє, що судове засідання відбудеться 16.11.2018 року о 10. 00 год. у примі-
щенні №1 Куп’янського міськрайонного суду Харківської орласті за адресою: Хар-
ківська область місто Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України. У разі неяв-
ки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.  

Суддя О. О. Волчек

У провадженні Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької облас-
ті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне провадження  
№ 263/4818/18 відносно Плешакової Олександри Сергіївни за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 24 квітня 
2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Плешакової Олександри Сергі-
ївни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни призначене до підготовчого судового розгляду.

Обвинувачена Плешакова Олександра Сергіївна, 07.11.1989 р.н., українка, грома-
дянка України, уродженка м. Донецька, зареєстрована за адресою: Донецька область, 
Волноваський р-н, смт Володимирівка, вул. Совєтська, б. 14, викликається для участі 
в розгляді справи — підготовчому судовому засіданні, яке відбудеться 14.11.2018 ро-
ку о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 31,  
каб. №11.

З повною інформацією щодо розгляду кримінального провадження обвинувачена 
може ознайомитись на сайті «Судової влади України».

Суддя П. І. Папаценко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає кримінальну спра-
ву №229/1805/17, за обвинуваченням Самойленка Руслана Юрійовича, міс-
це проживання: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Абхазька, буд. 26, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

16 серпня 2018 року ухвалою Добропільського міськрайонного суду Доне-
цької області по даній справі призначено підготовче судове засідання.

Обвинувачений Самойленко Руслан Юрійович, що мешкає за останньою 
відомою адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Абхазька, буд. 26, 
викликається на 12 листопада 2018 року о 10.00 год. до Добропільського 
міськ районного суду Донецької області, кабінет №15, для участі в підготовчо-
му судовому засіданні по кримінальному провадженню. Головуючий суддя  
Левченко A. M., судді Корнєєва В. В., Мацишин Л. C.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Котовсько-
го Юрія Олексійовича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 12 листопада 2018 року о 10:00 годині в приміщенні Оболонсько-
го районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є,  
9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни-
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний сул м. Києва викликає обвинувачену Іоненко Те-
тяну Іванівну, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться  13 листо-
пада 2018 року о 10:00 годині, в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни-
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Шимка Юрія 
Андрійовича, 21.10.1974 року народження (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська обл., м. Свердловськ, кв. 50 років Жовтня, буд. № 4, кв. 66) за вчинен-
ня кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 хвилин 16 листопада 
2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, 
каб. 16 (головуючий суддя Бондаренко Г. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного ого-
лошення обвинувачений вважаться належним чином ознайомленим з його зміс-
том.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
 Зубрицький Максим Володимирович, 02.09.1977 р.н., відповідно до 

вимог ст. 133, ст. 135, ч.8 ст.135 КПК України, Вам необхідно прибу-
ти 15.11.2018 р. о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого з особливо важ-
ливих справ 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень Слід-
чого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників по-
датків Державної фіскальної служби майора податкової міліції Гузенка 
Руслана Володимировича за адресою: 04119, місто Київ, вулиця Дег-
тярівська, будинок 11-Г, корпус 1, кабінет 315, для вручення Вам пись-
мового повідомлення про підозру у встановленому кримінально-проце-
суальним законодавством порядку по кримінальному провадженню за  
№ 42018000000000066 від 12.01.2018, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст.209 КК України та прове-
дення допиту в процесуальному статусі підозрюваного.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018050000000137 
від 05.07.2018 року за обвинуваченням Євстратова Євгена Олександровича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України.

Суд викликає обвинуваченого Євстратова Євгена Олександровича в судо-
ве засідання на 13 листопада 2018 року о 09 годині 30 хвилин, яке відбудеть-
ся в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його в 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спе-
ціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя О. О. Леміщенко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського  міськрайонного суду у Донецькій області (84112,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне прова-
дження  № 4201505000000045 від 26 серпня 2015 року (справа № 1-кп/243/42/2018) за обви-
нуваченням Протасова Аркадія Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Протасова Аркадія Сергійови-
ча, який зареєстрований за адресою: вул. 60 років СРСР, 63/29, м. Горлівка Донецької облас-
ті, у судове засідання, яке відбудеться 14 листопада 2018 року об 11 год. 45 хв. у залі судово-
го засідання №11.

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 дату 
нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього гро-
шового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спе-
ціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко
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Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ЖИВЕ В СЕЛІ МАЙСТЕР. 
Володимир Бойко із села Ко
нельські Хутори Жашківсь
ко го району на Черкащині, 
скільки себе пам’ятає, мав 
справу з технікою. Він і до тех
нікуму механізації в Умані то
му вступив, що тягло до ма
шин. Міг, забувши про все на
вколо, днями возитися зі ста
рим двигуном, а коли той ожи
вав під його вмілими руками, 
щасливішого за Володими
ра не було. Дорослим повер
нувся в рідне село, тут його з 
радістю прийняли в місцево
му колгоспі. Незчувся, як і на 
пенсію провели. 

Згадав про давні захоплен
ня — баян, співи, вірші. У се
лі знають про цього місцево
го байкаря, який по слово до 
кишені не лізе, навіть прозва
ли його Тичиною. Він гордить
ся цим. І досі радує односель
ців піснями, співає сам і в хо
рі. І не тільки в рідному селі, а 
й у сусідній Соколівці, а іноді й 
на районній сцені, у Жашкові. 

Кмітливий розум та вмілі 
руки ніби вигадують різні шту
ки, до яких звичайна людина 
не додумається. Чому б, ска
жімо, не виготовити з різних 
відходів гарного птаха лебе
дя? І вже запрацювала думка 
винахідника. Заблищав слі
пучим вогнем зварювальний 
апарат. А дружина тільки ру
ками сплеснула, коли якось 
уранці побачила на подвір’ї бі
лого лебедя. Побачили й од
носельці — давай фотогра
фуватися біля птаха. 

Замовлення посипалися як 
з рогу достатку. Виготовив їх 

уже десятків зо три. Молодята 
на весілля замовляють. Хто із 
сусіднього села, хто із Жаш
кова, хто з Черкас. Навіть із 
Житомира приїжджали. 

Його хату важко не помі
тити. Подвір’я Бойків — ніби 
з казки. Там, дивись, кумедні 
пластикові поросята, з 
яких квіти ростуть, 
попід хатою — 
гриби з пляшок і 
трубок, он паль
ма, виготовлена 
зі шланга і плас
тикових пля
шок, со
н я ш н и 
ки з жов
тих та зе
лених ка
ністр. На 
воротах — 
павичі із пля
шок зпід кефі
ру. Хвости зро
бив із компакт
дисків, а голо
ву — з кефір
ної пляшки. 

Тільки видається вільна 
хвилина — він уже майструє. 
Дружина звикла, зайвих за
питань не ставить. Тільки 
внуки, буває, питають: що, 
мовляв, діду робите? А дід 
крякне, ніби похлинувся чим, 
та й одказує: «Цяцьку роблю. 
Щоб весело було».

Не любить він сумувати. 
Подобається, щоб сміялося 
все, раділо. Та й сам на жар
ти мастак. Ось так, жартуючи, 
й свого портрета виготовив 
із тоненького дроту. У фор
мі старшого лейтенанта — як 
спогад про колишню армій
ську службу. Тонка робота, 
копітка. Потрібно ж, аби впіз
навали. Такий собі подарунок 
зробив торік на 75річчя.

…Увечері, коли село заси
нає, Володимир Васильович 
сідає на приступці й розтя
гує потихеньку свою гармонь. 
Ті звуки кличуть його в моло
дість, у свято життя, яке ніко
ли не минає. А то й заспіває — 
про долю, яка хоч і нелегка, за
те вдячна, щедра на радість. 

Свято життя, яке ніколи не минає ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День

Київська +2    +7 +8  +13
Житомирська +2    +7 +8  +13
Чернігівська +2    +7 +6  +11
Сумська +2    +7 +6  +11
Закарпатська +5  +10 +16  +21
Рівненська +2    +7 +8  +13
Львівська +3    +8 +11  +16
Івано-Франківська +3    +8 +11  +16
Волинська +2    +7 +8  +13
Хмельницька +2    +7 +9  +14
Чернівецька +3    +8 +10  +15
Тернопільська +3    +8 +9  +14
Вінницька +2    +7 +8  +13

Oбласть Нiч День

Черкаська +2    +7 +8  +13
Кіровоградська +2    +7 +8  +13
Полтавська +2    +7 +7  +12
Дніпропетровська +2    +7 +8  +13
Одеська +4    +9 +11  +16
Миколаївська +2    +7 +9  +14
Херсонська +2    +7 +9  +14
Запорізька +2    +7 +8  +13
Харківська +2    +7 +6  +11
Донецька +2    +7 +7  +12
Луганська +2    +7 +6  +11
Крим +3    +8 +12  +17
Київ +4    +6 +10  +12
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У Краматорську вродило сонячне дерево 
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ. У 
теперішньому адміністратив
ному центрі прифронтової До
неччини Краматорську жите
лі міста і його гості збирають 
урожай із першого тут соняч
ного дерева. Тобто всі охочі 
тепер мають змогу безплатно 
підзарядити мобільний теле
фон чи інші гаджети від кон
струкції із шістьма сонячними 
батареями, встановленої біля 
міського автовокзалу. За сло

вами одного з авторів проек
ту Оксани Ляшкової, цей за
дум вдалося реалізувати в 
межах міської програми «Гро
мадський бюджет» завдяки 
його перспективності, акту
альності й необхідності збе
рігати і використовувати аль
тернативні джерела енергії. 

Хоч спершу ініціатори ідеї 
виношували наміри встанови
ти у місті шість лавочок із ву
личними зарядними станція
ми для мобільних пристроїв, 
у подальшому вибір зробили 
на користь одного дерева, на 

облаштування якого з місько
го бюджету надали 127 тисяч 
гривень. На розташування за
рядної станції на пероні авто
вокзалу вже позитивно відре
агували пасажири автобусів, 
які можуть скористатися со
нячною енергією і повідомити 
по телефону рідним, близь
ким і друзям про свій приїзд, 
від’їзд тощо.

У листопаді в Краматорську 
розпочнеться черговий тре
тій конкурс «Громадський бю
джет», завдяки якому місце
ва влада прагне запровади

ти використання інноваційних 
механізмів залучення громад
ськості до розподілу коштів 
міського бюджету. Врахував
ши практику попередніх кон
курсів, у місті навіть провели 
спеціальні тренінги, що мають 
посприяти популяризації самої 
програми і підвищенню компе
тентності її потенційних учас
ників. А оскільки акцент сві
домо р облять на залученні до 
програми молоді, то тепер по
давати заявки на участь у кон
курсі чи голосувати за цікаві 
проекти можна з 16 років. 

На Вінниччині видадуть книжку 
про кожну громаду

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

РЕКОРД. У Вінницькій об
ласній філармонії імені Мико
ли Леонтовича відбувся дру
гий фестиваль територіальних 
громад області «Відродимо се
ло — розквітне Україна». Учас
ники заходу розповідали цікаві 
історії, легенди про свої села, 
вражали глядачів художнім чи
танням віршів, піснями і танця

ми. У творчих номерах оспіва
но красу рідної місцевості, пра
цьовитість, щедрість і мудрість 
людей, які в ній живуть. Чима
ло з цих історій знайшли відо
браження у книжках, які вида
ла редакція журналу «Вінниць
кий край» за сприяння депар
таменту інформаційної діяль
ності та комунікацій з громад
ськістю облдержадміністрації.

Під час фестивалю було від
значено дипломом Книги ре

кордів України департамент 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
ОДА. В описі рекорду зазна
чено: «На Вінниччині налічу
ється 1330 сільських, селищ
них і міських громад. Вінниць
ка ОДА, обласна рада разом з 
журналом «Вінницький край» 
перші в Україні і єдині реалізу
ють амбітний проект — коштом 
обласного бюджету видати іс
торію кожної громади у бібліо

течній серії «Моя Вінниччина». 
На сьогодні видано 28 випус
ків, майже 8000 сторінок. 

Фестиваль проходив за під
тримки обласної ради і де
партаменту інформаційної ді
яльності та комунікацій з гро
мадськістю облдержадміні
страції. Ініціатор проекту ви
дання книжок краєзнавчої те
матики — редактор журналу 
«Він ницький край» Вадим Віт
ковський.

Юним граціям із Сум 
аплодував Париж

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! У Парижі завершився чемпіонат світу з есте
тичної гімнастики World Cup III & Challenge Cup III, в різних турні
рах якого взяли участь три команди з України, зокрема із Сум. 
Юні грації успішно виступили. Команда «Грація Ангел» (тре
нер Катерина Карпенко) у складі Поліни Гавриленко, Катерини 
Манько, Софії Коваль, Поліни Руденко, Єви Токар та Марії Моц
ненко посіла друге місце. Команда «Грація Б’юті» вийшла у фі
нал, де посіла 6е місце у віковій категорії від 10 до 12 років.

У майстра вже думка про новий проект, 
який втілить у життя

Юні гімнастки 
в Парижі 
здобули медалі 
і підкорили 
Ейфелеву вежу
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