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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

 ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ:  «У сфері безпеки 
і оборони ми справді маємо 
стратегічне партнерство 

й розвиватимемо його 
в енергетичній галузі. 

Зокрема, у спільній 
протидії обхідним 

газогонам повз 
Україну».

Регіони мають кошти 
на інфраструктуру

РЕСУРСИ. Уряд затвердив 55 проектів регіонального розви-
тку, які фінансуватимуть за рахунок коштів Державного фон-
ду регіонального розвитку у 2018 році, на загальну суму понад 
186 мільйонів гривень. «Ці кошти ДФРР спрямує на будівництво 
в регіонах дитсадків, шкіл, медзакладів, розвиток спортивної 
інфраструктури, відновлення дорожнього покриття й дорожньої 
інфраструктури, об’єктів водопостачання та водовідведення, 
проведення термомодернізації. Більшість проектів буде завер-
шено у 2018 році», — зазначив віце-прем’єр-міністр — міністр 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства Геннадій Зубко.

За кошти ДФРР у регіонах буде реалізовано проекти на 14 
об’єктах освіти, чотирьох — охорони здоров’я та соціального 
захисту, 19 — спорту, чотирьох — дорожньо-транспортної інф-
раструктури, трьох — культури. Загальний обсяг фінансування 
ДФРР на 2018 рік, нагадує служба віце-прем’єр-міністра, стано-
вить 6 мільярдів гривень.

41,7 млрд дол.
становив експорт товарів  

і послуг з України за 9 місяців року.  
Це на 9,3% більше, ніж за торішній 

аналогічний період

ДОПОМОЖЕ ДЕРЖАВА. Мінсоцполітики повідомило  
про особливості процесу та нововведення щодо процедури 
отримання субсидій на ЖКГ

Щоб не мерзнути  
й не накопичувати боргу

Посол України в США про новий виток партнерства 
Києва і Вашингтона
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Розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про 
визнання спроможними 
об’єднаних територіальних 
громад» 

Бюджетну політику 2018—
2019 років із проекцією на 
реформу з децентралізації 
обговорили експерти за 
круглим столом у Рівному 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Перед газовидобувною галуззю  
поставлено конкретні завдання 

ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ. Як-
що урядову програму з нарощуван-
ня власного видобутку газу держав-
на компанія «Укргазвидобування» ви-
конуватиме належно, Україна зможе 
в найближчій перспективі відмовити-
ся від імпортного блакитного пали-
ва й забезпечувати потреби населен-
ня і теплокомуненерго власним енер-
горесурсом. Так вважає віце-прем’єр-
міністр Володимир Кістіон, повідомляє 

його прес-служба. Залежність нашої 
економіки від імпорту все ще стабіль-
но висока — дефіцит газу становить 
10—12 мільярдів кубометрів на рік. 
Але щороку його споживання скоро-
чується орієнтовно на 10% за рахунок 
енергоефективності домогосподарств 
і частково теплої зими.

Ще 2016-го Кабмін поставив перед 
ДК «Укргазвидобування» завдання як-
найшвидше забезпечити населення і 

ТКЕ газом власного видобутку. «Уряд 
надав усі можливості цій компанії, яка 
володіє 45% (415 мільярдів кубометрів 
із понад 924 мільярдів) усіх підтвер-
джених запасів природного газу в на-
шій державі, працювати ефективно й 
відповідально. Та, на жаль, обсяги бу-
ріння 2018 року не забезпечують пла-
нових обсягів видобутку газу, визна-
чених урядовою програмою», — каже 
віце-прем’єр. І додає, що мотивувати 

до ефективного результату компанію 
має одна позиція: за кілька років Украї-
на має стати енергонезалежною та са-
модостатньою.

«Потенціал Укргазвидобування ве-
ликий, ресурсів достатньо. Слід сфоку-
суватися на поставленому урядом за-
вданні й пришвидшити заходи з інтен-
сифікації видобутку, які дають швид-
ший та головне — своєчасний резуль-
тат: більше свердловин, більше опера-

цій з гідророзриву, більше дожимних 
станцій — більше товарного газу», — 
наголошує Володимир Кістіон.

Нещодавно схвалено дорожню кар-
ту з проведення міжнародних нафто-
газових аукціонів, імплементація якої 
відкриває шлях для приходу в Україну 
новітніх світових технологій газовидо-
бутку й забезпечує бізнесу — і україн-
ському, і міжнародному — рівні прозо-
рі умови конкуренції.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обвинуваченого Ру-
денка Володимира Володимировича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, смт Тошківка, вул. Совєтська, буд. 139) у судове засідання з розгляду кримі-
нальної справи №428/12376/18 за обвинуваченням Руденка Володимира Володимиро-
вича за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 304 КК України, яке відбудеться 
21 листопада 2018 року об 11 годині 10 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Головуючий по справі суддя Олійник В.М., склад колегії суддів: Комплєктова Т.О., 
Луганський В.І.

Втрачені державні номери на сільськогосподарську техніку та тимчасові талони на 

причепи, які рахувались за СФГ «Владівське», за наступним списком вважати недій-

сними –  КПС-5Д 02454, 02455АЕ; СК-5М1 НИВА 02453, 01000АЕ; ДОН-1500 02451, 

02452АЕ; 2 ПТС-4 УМ 1503, 1603, 4054, 4062, 4195; МТ3-80 8548, 8549, 8554, 8886 

ЖБ; Т-40М 8556ЖБ; Т-150К 8551ЖБ, 07384АЕ, 3292 ЖЦ; ДТ-75 4618УМ; ЮМЗ-6ДМ 

8553ЖД та свідоцтво АБ300998 на МТЗ-80.

Уточнення:  В оголошенні, надрукованому в  
№ 212 «УК» від 10.11.2018р., про конкурс на ви-
значення організатора аукціону з продажу майна 
банкрута ФГ «Сади Градениці» 
правильно читати: Контактний номер телефону: 
(068) 777-03-63.

У зв’язку з уточненням, строк направлення зая-
вок на участь у конкурсі разом з підтверджуючими 
документами продовжено до 23.11.2018 р.

Старобільський районний суд викликає як обвинуваченого Крупицького Ана-
толія Федоровича, 02.05.1973 року народження, уродженця с. Калюс Новоушин-
ського району Хмельницької області, громадянина України, зареєстрованого за 
адресою: вул. Щорса, 2, с. Миньківці, Дунаєвецький район, Хмельницька об-
ласть, за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 
09 годині 45 хвилин 26 листопада 2018 року. Явка до суду обов’язкова. При собі 
необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу. Підготовче судове 
засідання відбудеться в приміщенні Старобільського районного суду Луганської 
області за адресою: м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А, голову-
ючий суддя Воронкін О.А.

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікування повістки 
про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від  
18 липня 2017 року прийнято до провадження обвинувальний акт, 
внесений до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 2201613000000331 відносно Сидоренко Світлани Анатоліївни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3  
КК України.

До суду як обвинувачена викликається Сидоренко Світлана Ана-
толіївна. Судове засідання відкладено на 27 листопада 2018 року об 
11 годині 15 хвилин та відбудеться в приміщенні суду за адресою:  
вул. Луганська, буд. 30, смт Біловодськ, Луганська область.

З дня опублікування оголошення обвинувачена вважається повідо-
мленою про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Т.В. Кускова

Попаснянський районний суд Луганської області викликає обвину-
ваченого Пачковського Миколу Анатолійовича, 27.09.1966 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Попас-
на, вул. Миронівська, 6/11, щодо якого здійснюється спеціальне судо-
ве провадження, у судове засідання по кримінальному провадженню 
№423/381/17 по обвинуваченню Пачковського Миколи Анатолійовича у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеть-
ся 27 листопада 2018 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею Архипенко А.В.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 

оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ним з його змістом.

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 
23.05.2016 року прийнято до провадження обвинувальний акт, вне-
сений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22016130000000035 відносно Святишенка Юрія В’ячеславовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 
КК України.

До суду як обвинувачений викликається Святишенко Юрій 
В’ячеславович. Підготовче судове засідання відбудеться 27 листопада 
2018 року о 14.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважається повідо-
мленим про час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Т.В. Кускова

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання
Обвинувачений Мальгін Валерій Вікторович, 08.05.1969 року наро-

дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання в порядку спеціального судо-
вого провадження, яке відбудеться 27 листопада 2018 року о 15 годині 
00 хвилин у приміщенні Біловодського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської облас-
ті, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

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

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

Суддя Т.В. Кускова

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

Обвинувачений Іорганський Григорій Петрович, 28.09.1981 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеть-
ся 27 листопада 2018 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Біловодського 
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК Укра-
їни.

Суддя Т.В. Кускова
Повістка про виклик обвинуваченої в підготовче судове засідання,  

по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування
Обвинувачена Філіпська Наталія Валеріївна, 04.11.1976 року наро-

дження, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться 27 листопада 2018 року о 10 годині 30 хвилин у при-
міщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачена.

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

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

Суддя Т.В. Кускова

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового прова-
дження викликає як обвинуваченого Пащенка Юрія Олексійовича, 21.05.1961 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Первомайськ, 
кв-л 60 років СРСР, буд. 9, кв. 52, за матеріалами кримінального провадження  
№ 425/1486/17, 1-кп/425/60/18, на підставі обвинувального акта відносно Пащен-
ка Ю.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваченому Пащенку Ю.О. необхідно при-
бути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 27 листопада 2018 року о 
09 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, вул. Миру, 34. Після опублікування оголошення в пресі обвинува-
чений вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі не-
явки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Я.М. Синянська

Повістка про виклик обвинувачених при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового провадження

До суду як обвинувачені викликаються Сергеєнкова Ірина Анатоліївна, 
29.03.1969 р.н., яка зареєстрована за адресою: вул. Центральна, 141/1, смт Біло-
водськ, Біловодський район, Луганська область, та Пронько Юрій Олександрович, 
02.04.1962 року народження, зареєстрований за адресою: вул. Юрченка, 92, с. Ба-
раниківка, Біловодський район, Луганська область, у підготовче судове засідання 
в порядку спеціального судового провадження в об’єднаному кримінальному про-
вадженні за ч. 2 ст. 110 КК України, яке призначено на 11 годину 00 хвилин 30 лис-
топада 2018 року та відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул. Луганська, 30, 
смт Біловодськ, Луганська область.

З дня опублікування оголошення обвинувачені вважаються повідомленими 
про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є.О. Соболєв

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 листопада 2018 р. № 836-р 
Київ

Про визнання спроможними  
об’єднаних територіальних громад 

Відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» визнати спроможними об’єднані територіальні 
громади згідно з додатком.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 7 листопада 2018 р. № 836-р
ПЕРЕЛІК  

спроможних об’єднаних територіальних громад 

Назва спроможної 
об’єднаної територіаль-

ної громади

Назва населеного пункту — 
адміністративного центру 

спроможної об’єднаної тери-
торіальної громади

Назва району чи міста облас-
ного значення, до якого вхо-
дить адміністративний центр 
спроможної об’єднаної тери-

торіальної громади
Вінницька область

Павлівська с. Павлівка Калинівський район
Соболівська с. Соболівка Теплицький район
Теплицька смт Теплик Теплицький район
Тростянецька смт Тростянець Тростянецький район

Волинська область
Гуто-Боровенська с. Гута-Боровенська Камінь-Каширський район
Ківерцівська м. Ківерці Ківерцівський район
Тростянецька с. Тростянець Ківерцівський район
Війницька с. Війниця Локачинський район
Привітненська с. Привітне Локачинський район
Гіркополонківська с. Гірка Полонка Луцький район
Липинська с. Липини Луцький район 
Підгайцівська с. Підгайці Луцький район 
Старовижівська смт Стара Вижівка Старовижівський район

Дніпропетровська область
Чумаківська с. Чумаки Дніпровський район
Черкаська смт Черкаське Новомосковський район

Донецька область
Званівська с. Званівка Бахмутський район

Житомирська область
Гришковецька смт Гришківці Бердичівський район
Райгородоцька с. Райгородок Бердичівський район
Швайківська с. Швайківка Бердичівський район
Вчорайшенська с. Вчорайше Ружинський район
Вільшанська с. Вільшанка Чуднівський район
Чуднівська м. Чуднів Чуднівський район

Закарпатська область
Іршавська м. Іршава Іршавський район
Перечинська м. Перечин Перечинський район
Баранинська с. Баранинці Ужгородський район

Запорізька область
Андрівська с. Андрівка Бердянський район
Більмацька смт Більмак Більмацький район
Новоукраїнська с. Новоукраїнка Більмацький район
Малинівська с. Малинівка Гуляйпільський район
Новоолександрівська с. Новоолександрівка Запорізький район
Роздольська с. Роздол Михайлівський район
Мирненська смт Мирне Мелітопольський район
Любицька с. Любицьке Новомиколаївський район
Пологівська м. Пологи Пологівський район
Степанівська Перша с. Степанівка Перша Приазовський район
Олександрівська с. Олександрівка Приазовський район
Розівська смт Розівка Розівський район
Новомиколаївська с. Новомиколаївка Токмацький район

Івано-Франківська область
Вигодська смт Вигода Долинський район
Новицька с. Новиця Калуський район
Коршівська с. Коршів Коломийський район
Букачівська смт Букачівці Рогатинський район
Загвіздянська с. Загвіздя Тисменицький район
Угринівська с. Угринів Тисменицький район

Київська область
Баришівська смт Баришівка Баришівський район
Фурсівська с. Фурси Білоцерківський район

Бородянська смт Бородянка Бородянський район
Ковалівська с. Ковалівка Васильківський район
Миронівська м. Миронівка Миронівський район
Дівичківська с. Дівички Переяслав-Хмельницький 

район
Студениківська с. Студеники Переяслав-Хмельницький 

район
Кіровоградська область

Добровеличківська смт  Добро-величківка Добровеличківський район
Піщанобрідська с. Піщаний Брід Добровеличківський район
Катеринівська с. Катеринівка Кіровоградський район
Мар’янівська с. Мар’янівка Маловисківський район
Попельнастівська с. Попельнасте Олександрійський район
Приютівська смт Приютівка Олександрійський район

Луганська область
Марківська смт Марківка Марківський район
Коломийчиська с. Коломийчиха Сватівський район
Веселівська с. Веселе Старобільський район
Калмиківська с. Калмиківка Старобільський район
Підгорівська с. Підгорівка Старобільський район
Шульгинська с. Шульгинка Старобільський район
Великочернігівська с. Велика Чернігівка Станично-Луганський район
Красноталівська с. Красна Талівка Станично-Луганський район
Привільська с. Привілля Троїцький район 

Львівська область
Меденицька смт Меденичі Дрогобицький район
Розвадівська с. Розвадів Миколаївський район
Волицька с. Волиця Мостиський район
Бібрська м. Бібрка Перемишлянський район
Зимноводівська с. Зимна Вода Пустомитівський район
Лопатинська смт Лопатин Радехівський район
Радехівська м. Радехів Радехівський район
Великомостівська м. Великі Мости Сокальський район

Миколаївська область
Лоцкинська с-ще Лоцкине Баштанський район
Березнегуватська смт Березнегувате Березнегуватський район
Висунська с. Висунськ Березнегуватський район
Новомар’ївська с. Новомар’ївка Братський район
Прибузька с. Прибужжя Доманівський район
Калинівська с. Калинівка Єланецький район
Володимирівська с. Володимирівка Казанківський район
Вільнозапорізька с. Вільне Запоріжжя Новобузький район
Новобузька м. Новий Буг Новобузький район
Новополтавська с. Новополтавка Новобузький район
Софіївська с. Софіївка Новобузький район
Сухоєланецька с. Сухий Єланець Новоодеський район
Мигіївська с. Мигія Первомайський район
Горохівська с. Горохівське Снігурівський район
Снігурівська м. Снігурівка Снігурівський район
Широківська с-ще Широке Снігурівський район

Одеська область
Мологівська с. Молога Білгород-Дністровський район
Великоплосківська с. Великоплоске Великомихайлівський район
Великобуялицька  с. Великий Буялик Іванівський район
Кілійська м. Кілія Кілійський район
Визирська с. Визирка Лиманський район
Любашівська смт Любашівка Любашівський район
Таїровська смт Таїрове Овідіопольський район
Окнянська смт Окни Окнянський район

Полтавська область
Краснолуцька с. Красна Лука Гадяцький район
Опішнянська смт Опішня Зіньківський район
Козельщинська смт Козельщина Козельщинський район
Машівська смт Машівка Машівський район
Михайлівська с. Михайлівка Машівський район
Малоперещепинська с. Мала Перещепина Новосанжарський район
Руденківська с. Руденківка Новосанжарський район
Заворсклянська с. Заворскло Полтавський район
Коломацька с. Коломацьке Полтавський район
Мачухівська с. Мачухи Полтавський район
Оболонська с. Оболонь Семенівський район
Чорнухинська смт Чорнухи Чорнухинський район

Рівненська область
Повчанська с. Повча Дубенський район
Корнинська с. Корнин Рівненський район
Дядьковицька с. Дядьковичі Рівненський район
Старосільська с. Старе Село Рокитнівський район

Сумська область
Білопільська м. Білопілля Білопільський район
Річківська с. Річки Білопільський район
Синівська с. Синівка Липоводолинський район
Путивльська м. Путивль Путивльський район

Тернопільська область
Копичинська м. Копичинці Гусятинський район
Дорогичівська с. Дорогичівка Заліщицький район
Товстенська смт Товсте Заліщицький район
Купчинецька с. Купчинці Козівський район
Монастириська м. Монастириська Монастириський район
Білецька с. Біла Тернопільський район
Настасівська с. Настасів Тернопільський район

Харківська область
Циркунівська с. Циркуни Харківський район

Херсонська область
Милівська с. Милове Бериславський район
Шляхівська с-ще Шляхове Бериславський район
Долматівська с. Долматівка Голопристанський район
Любимівська смт Любимівка Каховський район
Ювілейна с-ще Ювілейне Олешківський район

Хмельницька область
Ямпільська смт Ямпіль Білогірський район
Улашанівська с. Улашанівка Славутський район
Крупецька с. Крупець Славутський район
Новоставецька с. Новоставці Теофіпольський район
Шаровечківська с. Шаровечка Хмельницький район
Баламутівська с. Баламутівка Ярмолинецький район

Черкаська область
Вільшанська смт Вільшана Городищенський район
Хлистунівська с. Хлистунівка Городищенський район
Великохутірська с. Великий Хутір Драбівський район
Михайлівська с. Михайлівка Драбівський район
Водяницька с. Водяники Звенигородський район
Шевченківська с. Шевченкове Звенигородський район
Плешканівська с. Плешкані Золотоніський район
Лебедівська с. Лебедівка Кам’янський район
Баландинська с. Баландине Кам’янський район
Бобрицька с. Бобриця Канівський район
Литвинецька с. Литвинець Канівський район
Межиріцька с. Межиріч Канівський район
Таганчанська с. Таганча Канівський район
Бужанська с. Бужанка Лисянський район
Лисянська смт Лисянка Лисянський район
Балаклеївська с. Балаклея Смілянський район
Березняківська с. Березняки Смілянський район
Тернівська с. Тернівка Смілянський район
Дмитрушківська с. Дмитрушки Уманський район
Ладижинська с. Ладижинка Уманський район
Леськівська с. Леськи Черкаський район
Русько-Полянська с. Руська Поляна Черкаський район
Червонослобідська с. Червона Слобода Черкаський район
Сагунівська с. Сагунівка Черкаський район
Медведівська с. Медведівка Чигиринський район
Чигиринська м. Чигирин Чигиринський район
Лип’янська с. Лип’янка Шполянський район

Чернівецька область
Чагорська с. Чагор Глибоцький район
Заставнівська м. Заставна Заставнівський район 
Ставчанська с. Ставчани Кіцманський район 
Неполоковецька смт Неполоківці Кіцманський район
Хотинська м. Хотин Хотинський район

Чернігівська область
Новобасанська с. Нова Басань Бобровицький район
Борзнянська м. Борзна Борзнянський район
Озерянська с. Озеряни Варвинський район
Киїнська с. Киїнка Чернігівський район
Хмільницька с. Хмільниця Чернігівський район
Новобілоуська с. Новий Білоус Чернігівський район

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 жовтня 2018 р. № 839-р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 2 розпорядження  
Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. № 736
Внести зміну до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 жов-

тня 2018 р. № 736 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання 
кредитів із державного бюджету на 2018 рік для реалізації спільних з міжнародними 
фінансовими організаціями інвестиційних проектів», виклавши його в такій редакції:

«2. Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису дер-
жавного бюджету.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) 26.11.2018 р. о 09.30 год. розглядає кри-
мінальну справу за обвинуваченням Никитіної 
Ірини Петрівни, 17.05.1968 року народження, за 
ч. 2 ст. 258-5 КК України. Явка обвинуваченої в 
судове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) 22.11.2018 р. о 16.00 год. розглядає кри-
мінальну справу за обвинуваченням Беспрос-
курного Дениса Леонідовича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 
187 ч. 4 КК України. Явка обвинуваченого в су-
дове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» 

повідомляє про втрату бланка суворої 

звітності полісу ОСЦПВ: AM 4742016, 

вважати цей бланк недійсним.

Втрачену круглу печатку 
ПрАТ «СК «ПРОВІДНА», м. Київ, 
ідентифікаційний код 23510137, 

ДЛЯ ДОГОВОРІВ №100 та печатку 
ПрАТ «СК «ПРОВІДНА», м. Київ, 
ідентифікаційний код 23510137, 

ДЛЯ ДОГОВОРІВ №109, вважати недійсними.

Втрачені суднові 
реєстраційні документи 

на судно з реєстраційним бортовим 
номером ua 4415 KV, 

судновласник Тишкевич Д. А., 
вважати недійсними.

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк,  
вул. Дружби, 4) викликає УЛЬЯНЕНКА СЕРГІЯ ДМИ-
ТРОВИЧА (зареєстрований за адресою: Донецька  
область, Бахмутський район, смт Миронівський, вул. 
Б.Хмельницького, 11/25) по кримінальному прова-
дженню № 225/2733/17 як обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в 
судове засідання, яке відбудеться 22.11.2018 року о 
09.00 годині. Явка обвинуваченого обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні 

може здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
(in absentia), який переховується від органів слідства 
та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та ого-
лошений у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук.

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

Державне агентство резерву України оголошує 

аукціон з реалізації олії соняшникової рафінованої.

Аукціон відбудеться 7 грудня 2018 р. о 15.00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за проведен-

ня аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), Холодило О. В.  

(235-60-87).

Детальна інформація про умови проведення аук-

ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-

зерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Клич-
нікова Володимира Миколайовича як обвинуваченого на 10 
год. 15 хв. 30 листопада 2018 року в справі за обвинувачен-
ням Кличнікова Володимира Миколайовича, 24.08.1964 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопорушення 
(злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редак-
ції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення 
змін до Кримінального кодексу України») за адресою: м. Ки-
їв, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О. В.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 лис-

топада 1975 року народження, викликається о 09.00 го-
дині 22 листопада 2018 року до Куп’янського міськ-
районного суду Харківської області за адресою: Хар-
ківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а,  
для проведення судового засідання в провадженні  
№1-кп/628/27/18, справа №628/3812/16-к. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду передбачені стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваче-
ного передбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Н. В. Цендра

ОГОЛОШЕННЯ  

про втрату свідоцтва про реєстрацію представництва 

в Україні

Компанія «ЕТРАНСА» Шпедіціонс Акціенгезелл-

шафт» цим повідомляє про втрату свідоцтва про 

реєстрацію Представництва «ЕТРАНСА» Шпедіці-

онс Акціенгезеллшафт» від 12 листопада 1997 року  

№ ПІ-1927, виданого Міністерством зовнішніх еконо-

мічних зв’язків і торгівлі України.

ПрАТ «СК «ВУСО», код ЄДРПОУ 31650052, пові-

домляє, що печатку Товариства, яка містить на від-

битку, починаючи з зовнішнього кола, текст: «Укра-

їна * ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРА-

ХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» * Ідентифікаційний код 

31650052, Україна, м. Київ * VUSO для договорів 

№24», вважати недійсною з 00 год. 00 хв. 01.11.2018 

року у зв’язку із викраденням, про що правоохорон-

ними органами внесено запис до ЄДРДР.

ОГОЛОШЕННЯ  

про втрату свідоцтва про реєстрацію представництва 

в Україні

Компанія «Асотра — Інтернаціонале Спедіціонс- 
унд Транспорт-Гезельшафт міт бешренктер Хаф-
тунг» цим повідомляє про втрату свідоцтва про ре-
єстрацію Представництва «Асотра — Інтернаціонале 
Спедіціонс- унд Транспорт-ГмбХ» від 3 серпня 2015 
року № ПІ-5104, виданого Міністерством економіч-
ного розвитку і торгівлі України.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області пові-

домляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевсько-
го, 17 у залі судових засідань № 13, 26.11.2018 року о 
10.00 годині відбудеться підготовче судове засідання в 
кримінальному провадженні №127/11390/16-к (ЄРДР 
№42016020420000053) по обвинуваченню Матвієнка Ан-
дрія Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Мат-
вієнко Андрій Вікторович, який зареєстрований та про-
живає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр-т Перемо-
ги, 55а, кв. 64.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься в складі: судді-доповідача 
Іванченка Я. М., суддів Гуменюка К. П., Короля О. П.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/343/2018 за обвинуваченням Царьова О. А. 
за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України, згідно з Єди-
ним державним реєстром досудових розслідувань за 
№ 2201600000000047 від 02.03.2016.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 27.11.2018 р. 
о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ,  
вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Агарьо-
ва Сергія Володимировича, 7 серпня 1973 р.н., як обвину-
ваченого в судове засідання по кримінальному проваджен-
ню № 42015110350000144, внесеному до ЄРДР 17.06.2015 
року відносно Агарьова Сергія Володимировича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408,  
ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено підго-
товче судове засідання на підставі обвинувального акта в 
кримінальному провадженні, за яким висунуте обвинувачен-
ня Агарьову Сергію Володимировичу у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 
КК України у відкритому судовому засіданні на 12 годину 30 
хвилин 26 листопада 2018 року, про що повідомити зацікав-
лених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосов-
но обвинуваченого Агарьова Сергія Володимировича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя В. В. Бугіль

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапорто-
ва Станіслава Володимировича, 16.02.1967 року народжен-
ня (який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Харків-
ське шосе, 49, кв. 202, на даний час проживає за адресою: 
АР Крим, м. Ялта, вул. Щорса, 20, кв. 2), як обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, при-
значене на 29.11.2018 року о 10 год. 30 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання в кримінальному проваджен-
ні відбудеться в приміщенні Дарницького районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

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

Суддя П. Л. Коляденко

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області пові-

домляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевсько-
го, 17 у залі судових засідань № 13, 26.11.2018 року о 
10.30 годині відбудеться підготовче судове засідання в 
кримінальному провадженні по обвинуваченню Волош-
ка Віктора Вікторовича у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (№ справи в су-
ді 127/9391/16-к).

У підготовче судове засідання викликається обвинува-
чений Волошко Віктор Вікторович, який зареєстрований 
та проживає за адресою: Україна, АР Крим, смт Красно-
гвардійське, вул. 50 років Жовтня, буд. 21, кв. 17.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься в складі колегії суддів: суд-
ді-доповідача Іванченка Я. М., суддів Жмудя О. О. та 
Федчишена С. А.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що 03.12.2018 року о 10.00 год. у приміщенні Вінницько-
го міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 10, відбу-
деться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні № 42015020420000195 за обвинуваченням Коваль-
чука Андрія Сергійовича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Коваль-
чук Андрій Сергійович, 28.04.1978 р.н., який зареєстрований 
та проживає за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Москов-
ська, в/ч 2215.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Романчук Р. В.,  
Воробйов В. В.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що 30.11.2018 року о 14.30 год. у приміщенні Вінницько-
го міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 10, відбу-
деться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні № 42016020420000243 за обвинуваченням Ковален-
ка Андрія Олексійовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Ко-
валенко Андрій Олексійович, 03.06.1978 р.н., який зареє-
стрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія,  
вул. 5-е Авіамістечко, буд. 30в, кв. 1.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Романчук Р. В.,  
Короля О. П.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Димитровський міський суд Донецької області викликає 

обвинуваченого Горячева Василя Івановича, 28.04.1968 р.н., 
до Димитровського міського суду Донецької області на 11.00 
год. 26 листопада 2018 року за адресою: м. Мирноград До-
нецької області, вул. Центральна, 73, для участі в підготов-
чому судовому засіданні з розгляду кримінального прова-
дження за обвинуваченням Горячева В.І. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Також суд повідомляє, що 18 жовтня 2018 року Дими-
тровським міським судом Донецької області постановлено 
ухвалу про здійснення кримінального провадження за об-
винуваченням Горячева Василя Івановича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1  
КК України, у порядку спеціального судового провадження.

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.

Суддя І. В. Петунін

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505, До-
нецька область, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає справу в рамках спеціально-
го судового провадження за кримінальним провадженням за № 42017050000000837 за 
обвинуваченням Ларіної Наталії Олександрівни у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Ларіна Наталія Олександрівна, яка зареєстрована за адресою: Доне-
цька область, місто Донецьк, вулиця Чапаєва, будинок 1, квартира 45, викликається на 
29 листопада 2018 року о 08.30 год. у кабінет № 218, для участі в підготовчому судо-
вому засіданні.

У випадку неприбуття обвинувачена повинна повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута в її відсутність на підставі документів, які є в матеріа-
лах справи.

Захисник Нетреба B.C. повідомлений про день та час проведення підготовчого су-
дового засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Мельник І. Г., 
суддів Міхєєва І. М., Шиян В. В.

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

Обвинувачена Гільванова Нурія Загірівна, 28 березня 1982 року народження, остан-
нє місце реєстрації якої: вул. Зарічна, буд. 252, кв. 29, м. Харцизьк Донецької обл., ви-
кликається на 26 листопада 2018 року об 11 год. 30 хв. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 2, для участі в підготовчому судовому засіданні в кримі-
нальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42016050000000857 від 23 серпня 2016 року, яке відповідно до ухвали Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області від 4 вересня 2017 року здійснюється в 
порядку спеціального судового провадження.

Особа, яка викликається, зобов’язана заздалегідь повідомити про неможливість 
прибуття до суду та про причини такої неявки. Головуючий суддя Мацишин Л. С., судді 
Корнєєва В. В., Хоменко Д. Є.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебуває 
обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за №42016050000000523 від 15.06.2018 року за обвинуваченням 
Романова Романа Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Романова Романа Миколайовича, 24.09.1968 р.н., за-
реєстрованого за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Столбуна, буд. 3, для 
участі в розгляді підготовчого судового засідання, яке відбудеться 26 листопада 2018 
року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1, зал 
судового засідання № 2.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Справа розглядатиметься колегіально у складі: головуючого судді Леміщенко О. О., 
суддів Орчелота А. В., Мартиненко B. C.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області знаходиться 
кримінальне провадження №42017050000000111 (єд. унік. № 243/3564/17, проваджен-
ня № 1-кп/243/120/2018) за обвинуваченням Журавльова Максима Євгеновича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Журавльов Максим Євгенович, 02.07.1985 р.н., уродженець м. Гор-
лівки Донецької області, який зареєстрований за адресою: Україна, Донецька область,  
м. Горлівка, вул. Жукова, буд. 6, кв. 59, викликається в підготовчі судові засідання по спра-
ві, призначені на 23 листопада 2018 року о 08.45 год., 18 грудня 2018 року о 09-00 год.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суду про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Д. В. Воронков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає криміналь-
не провадження № 233/6019/17 за обвинуваченням Богославської О. М. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обвинуваченої (in absentia) у порядку 
спеціального судового провадження. Обвинувачена Богославська Олена Ми-
колаївна, 25.11.1976 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, мкр-н Зелений, 62/44, викликається до суду на 09.30 год. 
23 листопада 2018 року (корп. № 2, каб. №18) для участі в судовому засі-
данні. 

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинів-
ка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне провадження 
№233/66/17 за обвинуваченням Чемеса О. Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, с. Курахівка, вул. Первомайська, буд. 15, фактично мешкає за адресою: 
Донецька область, м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32,  викликається до суду на 09 
годину 30 хвилин 22 листопада 2018 року (корп. №1, каб. №12) для участі в судовому 
засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у між-
державний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як обвинуваченого Береста 
Валерія Григоровича, який мешкав за адресою: м. Донецьк, вул. Горна, б. 2, кв. 67, 
по кримінальному провадженню щодо Береста В. Г у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Судове засідання відбудеться 27 листопада 2018 року о 10.30 годині в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка обвинуваченого до суду обов’язкова. У разі неявки до суду без поважних 
причин, оголошення вважається належним повідомленням і справу буде розгля-
нуто по суті за наявними в ній матеріалами.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне 
провадження №242/2930/17 (1-кп/227/87/2018) за обвинуваченням Шмідт 
Крістіни Володимирівни у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Шмідт Крістіна Володимирівна, 9 лютого 1990 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: пров. Водонапірний, буд. 5А,  
м. Запоріжжя Запорізької області, викликається на 13.00 годину 23 листо-
пада 2018 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для 
участі в підготовчому судовому засіданні. Головуючий суддя Хандурін В. В., 
судді Любчик В. М., Мацишин Л. С.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Воронов  Андрій Миколайович,  30.11.1968 року народжен-

ня, уродженець та мешканець: Донецька область, м. Дружківка, вул. Пости-
шева, 18/1,  відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися 19 листопада 2018 року о 10 год. 00 хв. до слідчого відді-
лу Управління СБУ в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Шев-
ченка, 1-А,  в каб. № 241 до слідчого слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій об-
ласті Рокочого А.Л. (тел. (0372) 595-440), для участі у проведенні слідчих дій, 
вручення процесуальних документів та ознайомлення з матеріалами кримі-
нального провадження № 22018260000000062 від 12.11.2018, зареєстрова-
ного за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України. 
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Золотий танець на візках
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕМОЖЦІ. На чемпіонаті Євро-
пи серед паралімпійців із танців на 
візках, що відбувся в польському міс-
течку Ломянки, збірна України вибо-
рола «золото». Загалом змагалося 
майже 100 учасників із 16 країн Єв-
ропи, з них 70 — на візках. Україн-
ська команда складалася із 17 пара-
лімпійців. 

— Приємно, що чи не найбільш 
вдало виступили вихованці рівнен-
ського «Інваспорту»: Іван Сівак вибо-
ров «золото» в категорії Singl men 2, 
а Андрій Товстий — «срібло» у ком-
бі-стандарті. Ми щиро за них радіє-
мо, — розповів директор обласно-
го комунального підприємства «Інва-
спорт» Андрій Демчук.

Іван Сівак — заслужений майстер 
спорту України зі спортивних танців 
на візках серед спортсменів з уражен-
ням опорно-рухового апарату, Анд-
рій Товстий — майстер спорту міжна-
родного класу. Вони здобувають пре-
стижні перемоги не вперше. На їхніх 
рахунках чимало золотих танців.

Загалом до скарбнички на чемпіо-
наті Європи команда України покла-
ла 20 нагород чемпіонату: 13 золо-
тих, 5 срібних та 2 бронзові. 

Тернопіль накриє «КіноХвиля»
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

БУДЕ ФЕСТИВАЛЬ! Тер-
нопіль готується до прове-
дення Всеукраїнського фору-
му «КіноХвиля». Його 19—22 
грудня скличуть уже втретє. 
Відбуватиметься він традицій-
но за фінансової та організа-
ційної підтримки Державного 
агентства України з питань кі-
но. Гасло цьогорічного заходу 
— «Обирай своє кіно». 

Голова тернопільської кіно-
комісії Леонід Бицюра каже, 
що нинішній форум матиме 
особливості. Передусім цьо-

горічного грудня «КіноХвиля» 
організує міжнародну панель-
ну зустріч — приїдуть пред-
ставники знімальних груп з 
Канади, Польщі, Грузії.

Загалом на форумі чека-
ють понад 100 гостей, серед 
яких будуть знані й молоді 
українські режисери, актори, 
продюсерські й знімальні ко-
лективи. Уперше фестивальні 
локації охоплять весь облас-
ний центр. Майже 30 їх ство-
рять, ними стануть, крім кі-
нотеатрів, бібліотеки, будин-
ки культури, загальноосвітні 
школи, школа мистецтв і на-
віть ресторани. 

«Хочемо показати, яка ши-
рока аудиторія сучасного 
українського кіно», — твер-
дить Леонід Олексійович. Тож 
репрезентуватимуть фільми 
різних жанрів для розмаїтих 
груп глядачів: вікових, соціаль-
них, за інтересами тощо. По-
дбають і про допрем’єрні пока-
зи деяких українських стрічок.

Цьогорічна «КіноХвиля» 
вперше стане всеукраїнським 
майданчиком спілкування кі-
нокритиків. На ній підіб’ють 
підсумки українського кіно за 
цей рік.

До тернопільської кіноко-
місії останніми роками часто 

звертаються знімальні групи 
з проханнями провести кас-
тинг. Лише кілька днів тому 
кількадесят тернополян при-
йшли на проби для зйомок у 
короткометражному ігровому 
фільмі «Казка». Цю картину 
столичний режисер Віталій 
Гавура почне знімати у міс-
ті в листопаді. На «КіноХви-
лі» організують кастинг для 
участі у двох кінопроектах, 
але цього разу не на зйомки, 
а на озвучення стрічок. Тре-
ба сподіватися й на інші при-
нади кінофоруму з міжнарод-
ною участю в Тернополі. До-
чекаємося!

Олешківські піски приваблюють туристів
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. 2018 року на те-
риторії Національного природ-
ного парку «Олешківські піс-
ки» проведено майже 200 екс-
курсій. Про це повідомила заві-
дувач відділу еколого-освітньої 
роботи та рекреаційного благо-
устрою парку Алла Лазарєва. 

«Національний природний 
парк «Олешківські піски» — 
унікальний об’єкт природи та 
історії півдня України, — роз-
повіла Алла Лазарєва. — Ство-
рення парку, його діяльність — 
великий внесок у справу охоро-
ни природи. Це унікальне при-
родне диво України, з екзотич-
ною флорою й фауною, що має 
природоохоронну цінність». 

В «Олешківських пісках» 
можна побачити піщані бар-
хани, оази, квітучі орхідеї та 
озера серед пустелі. Туристи 
відвідують парк у будь-яку по-
ру року: навесні можна поми-
луватись квітами й зеленню, 
а взимку побачити засніже-
ну пустелю. І попит на відвід-
ування «Олешківських пісків» 
зростає. Цього року в парку 

вже побувало майже в чоти-
ри рази більше туристів, ніж 
торік. Особливо приваблює 
парк любителів спостерігати 
за птахами — берд-вотчерів. 
Нині розчищають та віднов-
люють озера, що сприя є 
збільшенню кількості птахів. 
Вони можуть бути цікавим ту-
ристським об’єктом для від-
відувачів з усього світу.

Юний харків’янин — 
лідер з астрофізики

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

З НЕБОМ НА ТИ. Випускник комунального закладу «Харків-
ський фізико-математичний ліцей №27 Харківської міської ради 
Харківської області» Іван Рідкокаша на XII Міжнародній олімпіа-
ді з астрономії та астрофізики, що пройшла в Пекіні, завоював 
«срібло». У змаганнях взяли участь 200 інтелектуалів із 39 країн.

Учні та студенти демонстрували знання із профільних дис-
циплін у кількох турах: теоретичному, практичному та спосте-
реження за зоряним небом, а також командному. Переможці 
олімпіади за традицією визначалися в індивідуальній першості. 
Їх нагородили золотими, срібними та бронзовими медалями, а 
також відзначили похвальними грамотами і призами в окремих 
номінаціях, які встановлює країна — господар олімпіади.

Команда українських учнів і випускників шкіл завоювала чо-
тири медалі: дві срібні й дві бронзові. 

У Бахмуті в житловому секторі 
виявили великий арсенал 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНО! 
Правоохоронці Донеччини 
спільно з військовослужбов-
цями Об’єднаних сил вия-
вили і знешкодили великий 
арсенал в одному з гаражів 
Бахмута. Отримавши опера-

тивну інформацію про схрон 
з боєприпасами у житлово-
му секторі, співробітники 
карного розшуку та військо-
вої контррозвідки СБУ від-
шукали приміщення зі зна-
чними запасами вибухоне-
безпечних предметів. Усьо-
го тут зберігали більш як 
100 гранат, 14 ручних про-

титанкових гранатометів, 
боєприпаси до гранатоме-
та, протитанкові міни та по-
над 20 тисяч набоїв. Піро-
техніки вилучили небезпечні 
предмети, які відправили на 
відповідну експертизу. Вста-
новлено, що арсенал збе-
рігався у гаражі тривалий 
час, а тепер правоохоронці 

встановлюють і затримують 
осіб, причетних до створен-
ня схрону. 

Триває досудове розсліду-
вання в межах кримінально-
го провадження за ч. 1 ст. 263 
КК України «Незаконне пово-
дження зі зброєю, бойовими 
припасами та вибуховими ма-
теріалами».

Подорож 
у давнє мистецтво

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. Сумщина стала першим із чотирьох східних 
регіонів України, де місцеві жителі та гості краю змогли озна-
йомитися з унікальними експонатами з минулих часів. Експо-
зиція поєднала класичне барокове мистецтво XVIII—XIX століт-
тя, представлене творчістю Іоанна Георга Пінзеля, і традицій-
не народне мистецтво українців кінця XIX — початку ХХ століт-
тя з різних областей України. Виставка самобутніх українських 
строїв і вишиванок, світлин робіт скульптора Іоанна Пінзеля по-
дорожуватиме сходом України впродовж 20 днів.

У цьому культурно-мистецькому проекті Сумщину представля-
ють знамениті кролевецькі рушники. Цікавий факт навів керівник 
Благодійного фонду родини Демкур Тарас Демкур: торік спільно 
з Посольством України в Туреччині було реалізовано мистецький 
проект «Код ДНК», де українська сторона представляла рушники 
із Західної та Центральної України, а Туреччина — килими. Най-
більшу кількість становили саме кролевецькі рушники. Неймовір-
не поєднання колористики українських рушників із турецькими 
килимами спонукало продовжити термін виставки ще на місяць.

Іван Сівак виборов «золото» 
в категорії Singl men 2


