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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Нам потрібна присутність 

НАТО в Чорному морі,  
аби не дозволити 

російським військам 
окупувати Чорне  

й Азовське моря, що 
відбувається нині».

Андрій Сахаров  
пишався б Олегом 
Сенцовим

#FREE OLEG SENTSOV. Церемонія вручення у Страсбурзі пра-
возахисної премії Європарламенту «За свободу думки» імені Ан-
дрія Сахарова відбулася цьогоріч під знаком України. Нагороди 
удостоєно незаконно ув’язненого в Росії нашого режисера Оле-
га Сенцова.  Замість Олега нагороду отримала його двоюрідна 
сестра Наталія Каплан, повідомляє Укрінформ. «Сьогоднішній 
день для всіх нас сумний. Я висловлюю повагу Олегу Сенцову, 
ув’язненому за політичними мотивами», — заявив президент Єв-
ропарламенту Антоніо Таяні. Він сказав, що солідарний з Олегом 
Сенцовим та іншими українськими політичними в’язнями росій-
ського режиму, та закликав РФ до їхнього негайного звільнення.

«Олег — людина, яка не здається і не може не діяти… Завдяки 
його вчинку про українських політичних в’язнів у Росії дізналися в 
усьому світі. Він уже переміг», — зауважила його сестра.

А на робочих місцях багатьох депутатів у залі засідань бу-
ло виставлено таблички із закликом звільнити Сенцова —  
#Free Oleg Sentsov.

7,821 млрд дол.
становили чисті міжнародні резерви 

НБУ в листопаді. Порівняно  
з попереднім місяцем вони  

зросли на 20,3%  

ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД. Провідні інформагентства з 13 країн 
Європи підписали резолюцію про об’єднання зусиль у протидії 
поширенню дезінформації. Укрінформ подає першу добірку 
брехні й правди про Азовське море, інцидент  
у Керченській протоці та воєнний стан в Україні

Десять фейків 
російської пропаганди

Президент про необхідність конкретних дій у відповідь 
на зухвалі вчинки РФ у згаданій акваторії 

4 6
МЕДИЦИНА

Працевлаштування 
людей  
з інвалідністю 
залежить від їхніх 
власних зусиль

ПРОБЛЕМА

Лікар із Чернівців 
Михайло Гнатюк в 
інтерв’ю «УК» розповідає 
про лікування дитячих 
онкохвороб
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Єдині правила для всіх
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Пріоритет уряду — збільшення кількості інструментів 
електронного управління 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
Урядовий кур’єр»

Побудова сильної економіки 
передбачає запроваджен-

ня рівних можливостей і правил 

для всіх. Зокрема йдеться про 
наявність електронних сервісів 
із мінімальним втручанням чи-
новника або й узагалі без цього. 
«Закритість деяких процесів — 
слабке місце. Тож потрібно змі-

нювати систему, впроваджувати 
технології е-урядування. Це до-
ступ, прозорість та єдині прави-
ла», —  підкреслив під час уря-
дового зібрання Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман.

Учасники засідання проана-
лізували ефективність наяв-
них майданчиків електронних 
послуг, а також запроваджен-
ня нових систем. Щодо остан-
нього, то тимчасово виконую-

чий обов’язки голови Держав-
ної служби геології та надр Олег 
Кирилюк розказав, як з 1 січня 
працюватимуть електрон-
ні аукціони на право ко-
ристування надрами. 3
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ОГОЛОШЕННЯ

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає обвинувальний акт відносно обвинуваченого Антіпова Євгена Вадимовича у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 4201605000000939 від 15.09.2016, місце проживання обвинуваченого: м. Донецьк Донецької області, 
викликається на 21 грудня 2018 року о 09.00 годині до суду, каб. №23/3, для участі в розгляді криміналь-
ного провадження (№ 234/1454/18, 1-кп/234/748/18).

Суддя Ю.О. Сухоручко

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинуваченого 
Літвинова Олега Георгійовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 25 січня 2019 року о 10 год. 
15 хв. у залі суду 2-Б-1, по кримінальному провадженню про обвинувачення Літвинова Олега Георгійови-
ча за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Суддя І.В. Зіневич

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

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. 
Маяковського, 21) 21.12.2018 р. об 11.00 год. розглядає кримінальну справу за 
обвинуваченням Лисенка Івана Костянтиновича за ст. 110 ч. 2 КК України. Явка 
обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. 
Маяковського, 21) 21.12.2018 р. о 10.00 год. розглядає кримінальну справу за 
обвинуваченням Грошевого Романа Володимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК Украї-
ни. Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. 
Маяковського, 21) 26.12.2018 року о 09.30 год. розглядає кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Пазюри Віктора Олександровича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 
365 ч. 2 КК України. Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Головуючий суддя по справі Літовка В. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваче-
ну Лагутіну Наталію Михайлівну, 18.02.1974 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11), у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 09.01.2019 року о 09 год. 30 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Кузнецову Ларису Миколаївну, 30.09.1971 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Джанкой, вул. Люксембург, 11), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 09.01.2019 року о 09 год. 15 хв.

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

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

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

Ліквідатор ТОВ «Компанія Вертикаль» (код 
ЄДРПОУ 32919911), що діє на підставі ухва-
ли господарського суду м. Києва у справі 
№44/484-б від 26.09.2016 р., проводить кон-
курс для визначення кандидатури організато-
ра аукціону з продажу майна банкрута. Про-
позиції щодо порядку, умов та строків прове-
дення аукціону, суми винагороди, інформа-
цію щодо досвіду роботи з проведення аук-
ціонів тощо приймають за адресою: 02095,  
м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, а/с 120, у 
строк до 19.12.2018 р. Довідки за телефо-
ном: (098) -617-43-12.

Фрунзенський районний суд м. Харкова ви-
кликає Лімаренка Павла Григоровича як відпо-
відача по цивільній справі за позовною заявою 
Лімаренко Марини Сергіївни до Лімаренка Пав-
ла Григоровича, третя особа: Департамент служб 
у справах дітей Харківської міської ради, про по-
збавлення батьківських прав та стягнення алі-
ментів на утримання неповнолітньої дитини, яке 
відбудеться 18.12.2018 р. о 12.00 год. у примі-
щенні суду за адресою: м. Харків, б-р Б. Хмель-
ницького, 32/38, каб. №18. 

У разі неявки відповідача на судове засідан-
ня без поважних причин та неповідомлення суду 
про причини неявки, це повідомлення визнаєть-
ся належним повідомленням і справу може бути 
розглянуто без відповідача в заочному порядку.

Суддя О. В. Горпинич

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Домнікову Марію Вікторівну, 02.11.1983 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 
буд. 41/5, кв. 91), у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 24.12.2018 року о 10 год. 15 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Діваков Олександр Олександро-

вич у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 15.09.1969 
року народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 
323 КПК України викликається в судове засідан-
ня на 10 год. 00 хв. 17 грудня 2018 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду Хмельницької об-
ласті (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54,  
каб. 203, головуючий суддя Навроцький В. А., конт. 
тел. (0382) 65-74-43) для проведення підготовчого 
судового засідання в кримінальному провадженні 
№ 22017240000000024 про обвинувачення Дівакова 
Олександра Олександровича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бурштейна Сергія Абрамовича, який 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 17 січня 2019 року об 11.30 го-
дині в приміщенні Оболонського районного суду м. 
Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 
9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оголошення 
Про обговорення детального плану території 
земельної ділянки, розташованої за межами 

населеного пункту села Райгородок  
в адміністративних межах Райгородоцької сільської 

ради Коропського району Чернігівської області
Коропська районна державна адміністрація пові-

домляє про початок розгляду та внесення пропози-
цій громадськості до проекту детального плану те-
риторії земельної ділянки Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Черешеньки», розташованої за 
межа ми населеного пункту села Райгородок на тери-
торії Райгородоцької сільської ради Коропського ра-
йону Чернігівської області.

Зауваження та пропозиції надавати до орга-
нізації розробника детального плану території  
(ТОВ «ТП» «СВІт» за адресою: 16200, Чернігівська 
обл., смт Короп, вул. Вознесенська, 50, або за теле-
фоном 2-75-51, електронна адреса: portalkp@ukr.net).

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Філатову Євгенію Володимирівну, 
15.11.1955 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 24.12.2018 року о 10 год. 10 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Запорожця Петра Петровича, 
11.01.1950 року народження (останні відомі місця 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севас-
топольська, 17а; АР Крим, м. Сімферополь, вул. Ки-
ївська, 7а, кв. 9), у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 24.12.2018 року о 10 год. 05 хв.

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

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

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

Апеляційний суд Дніпропетровської області пові-
домляє, що відбудеться розгляд матеріалів криміналь-
ного провадження за апеляційною скаргою прокурора 
прокуратури Донецької області Борового О. Г. на ухва-
лу Павлоградського міськрайонного суду Дніпропе-
тровської області від 11 вересня 2017 року, якою по-
вернуто обвинувальний акт прокурору відносно Ма-
тющенко Катерини Сергіївни, 1 лютого 1979 року на-
родження (зареєстрованої за адресою: пр. Ленін-
ський, буд. 9а, кв. 24, м. Донецьк) за ч. 1 ст. 258-3 
КК України, як такий, що не відповідає вимогам  
ст. 291 КПК України.

Розгляд апеляційної скарги призначено у відкри-
тому судовому засіданні в приміщенні Дніпровсько-
го апеляційного суду (вул. Харківська, 13, м. Дніпро) 
на 10 годину 00 хвилин 17 грудня 2018 року, явка об-
винуваченої в судове засідання обов’язкова.

Суддя В. Д. Коваленко

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє, 
що відбудеться розгляд матеріалів кримінального прова-
дження за апеляційними скаргами прокурора у криміналь-
ному провадженні — прокурора Павлоградської місцевої 
прокуратури Зейналової О. П. та старшого групи прокурорів 
у кримінальному провадженні — прокурору відділу нагляду 
за додержанням закону органами СБУ та державної прикор-
донної служби управління нагляду за додержанням законів у 
кримінальному провадженні та координації правоохоронної 
діяльності прокуратури Донецької області Лук’янченко М. В. 
на ухвалу Павлоградського міськрайонного суду Дніпропе-
тровської області від 5 вересня 2018 року про повернення 
прокурору обвинувального акта щодо Коваленка Володими-
ра Борисовича в кримінальному провадженні, внесеному до 
реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000985.

Розгляд кримінального провадження призначено у від-
критому судовому засіданні в приміщенні Дніпровського 
апеляційного суду (вул. Харківська, 13, м. Дніпро) на 14 го-
дину 00 хвилин 17 грудня 2018 року, явка обвинуваченого в 
судове засідання обов’язкова.

Суддя В. Д. Коваленко

Дніпровський апеляційний суд повідомляє, що о 10 год. 00 хв. 20 
грудня 2018 року відбудеться розгляд матеріалів кримінального про-
вадження за апеляційною скаргою прокурора Зейналової Оксани Пав-
лівни на ухвалу Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області від 1 листопада 2017 року про повернення обвинуваль-
ного акта у кримінальному провадженні №22015050000000648 сто-
совно Сараєва Євгена Ігоровича, обвинуваченого у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Розгляд апеляційної скарги призначено у відкритому судовому за-
сіданні в приміщенні Дніпровського апеляційного суду (вул. Харків-
ська, 13, м. Дніпро).

Суддя О.П. Піскун

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плот-
ницького Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69), у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України, в 
судове засідання, яке відбудеться 19.12.2018 року о 09 год. 00 хв.

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

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

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

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»: 

організатори торгів: згідно з переліком осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL38715
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 30.01.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті: www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/40872-asset-sell-id-187025

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського місь-

крайонного суду Донецької облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) 
знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 22018020000000038 від 20 вересня 
2018 року (справа № 1-кп/243/829/2018) 
за обвинуваченням Новаковського Вале-
рія Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Слов’янський міськрайонний суд ви-
кликає обвинуваченого Новаковсько-
го Валерія Сергійовича, 27.01.1973 ро-
ку народження, який проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Рудакова, буд. 50, кв. 29, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 22 груд-
ня 2018 року о 8 год. 30 хв. у залі судово-
го засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не за-
стосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає 
судовий розгляд, призначає дату нового 
засідання і вживає заходів до забезпе-
чення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про на-
кладення на нього грошового стягнення 
в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України та здійснити спеціальне 
судове провадження.

Суддя І.О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського місь-

крайонного суду Донецької облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) 
знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 22014080000000061 від 18.07.2014 
року (справа № 1-кп/243/86/2018) за об-
винуваченням Новікова Володимира Ми-
колайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд ви-
кликає обвинуваченого Новікова Володи-
мира Миколайовича, 04.09.1974 року на-
родження, останнє місце проживання та 
реєстрації якого: м. Запоріжжя, вул. Кос-
мічна, буд. 124, кв. 15, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 27 грудня 
2018 року о 9 год. 30 хв. у залі судового 
засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не за-
стосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає 
судовий розгляд, призначає дату нового 
засідання і вживає заходів до забезпе-
чення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про на-
кладення на нього грошового стягнення 
в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України та здійснити спеціальне 
судове провадження.

Суддя І.О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського місь-

крайонного суду Донецької облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) зна-
ходиться кримінальне провадження 
№ 42016221320000102 від 5 грудня 2016 
року (справа № 1-кп/243/95/2018) за об-
винуваченням Яремка Сергія Володими-
ровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд ви-
кликає обвинуваченого Яремка Сергія 
Володимировича, 12.09.1980 року наро-
дження, який проживає за адресою: До-
нецька область, м. Слов’янськ, вул. Ма-
рапульця, 54, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 28 грудня 2018 
року о 13 год. 00 хв. у залі судового за-
сідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не за-
стосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає 
судовий розгляд, призначає дату нового 
засідання і вживає заходів до забезпе-
чення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про на-
кладення на нього грошового стягнення 
в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України та здійснити спеціальне 
судове провадження.

Суддя І.О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського місь-

крайонного суду Донецької облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) зна-
ходиться кримінальне провадження 
№ 22016050000000276 від 09.12.2016 ро-
ку (справа № 1-кп/243/451/2018) за обви-
нуваченням Приходька Івана Сергійовича 
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 110 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд ви-
кликає обвинуваченого Приходька Івана 
Сергійовича, 25.10.1970 року народжен-
ня, який зареєстрований за адресою: м. 
Донецьк, вул. Краснозорінська, буд. 92, 
кв. 37, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 27 грудня 2018 року о 9 год. 
00 хв. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не за-
стосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає 
судовий розгляд, призначає дату нового 
засідання і вживає заходів до забезпе-
чення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про на-
кладення на нього грошового стягнення 
в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України та здійснити спеціальне 
судове провадження.

Суддя І.О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськра-

йонного суду Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) знаходиться кримінальне прова-
дження № 42017050000000114 (номер 
справи 1-кп/243/513/2018) за обвинува-
ченням Немиткіна Дениса Олександро-
вича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 
КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного 
суду Донецької області Кузнецов Р.В. ви-
кликає обвинуваченого Немиткіна Дени-
са Олександровича, який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Макарова, будинок № 40, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 
18 січня 2019 року о 8 годині 30 хвилин у 
залі судового засідання № 6.

Якщо обвинувачений, до якого не за-
стосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає 
судовий розгляд, призначає дату нового 
засідання і вживає заходів до забезпе-
чення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про на-
кладення на нього грошового стягнення 
в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України та здійснити спеціальне 
судове провадження.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає пі-
дозрюваного Антюфєєва Володимира Юрійовича, 
19.02.1951 р.н., який обвинувачується у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 
ст. 437 КК України, для розгляду клопотання прокурора 
відділу процесуального керівництва досудовим розслі-
дуванням та підтримання державного обвинувачення 
у кримінальних провадженнях слідчого відділу управ-
ління процесуального керівництва та нагляду за додер-
жанням законів органами, що проводять оперативно-
розшукову діяльність, Головної військової прокурату-
ри Генеральної прокуратури України Солошенка Ю.І. 
про здійснення спеціального досудового розслідування 
по кримінальному провадженню №42017000000001126 
від 11.04.2017 року в судове засідання, яке відбудеть-
ся об 11.00 годині 16 січня 2019 року в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Приватний нотаріус Славутицького міського но-
таріального округу Київської області Хусалімова 
Леся Василівна (07101, Київська область, місто Сла-
вутич, Тбіліський квартал, будинок 1, квартира 31,  
тел. (04579) 2-49-79) повідомляє про відкриття 
спадщини на майно після померлого 07.04.2018 ро-
ку Бойка Петра Михайловича, 29.06.1960 року на-
родження.

Спадкоємці померлого викликаються до приват-
ного нотаріуса для з’ясування повного кола спад-
коємців.

Ульяновський районний суд Кіровоградської облас-
ті повідомляє, що на 26 грудня 2018 року об 11 год. 00 
хв. у приміщенні суду за адресою: Кіровоградська об-
ласть, м. Благовіщенське, вул. Героїв України, 70, при-
значено судове засідання в кримінальному проваджен-
ні № 12017120120000401 стосовно Куркіної Альони Ми-
колаївни, 16.02.1983 р.н., за підозрою у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 
ст. 209 КК України (номер судової справи № 385/366/18, 
головуючий суддя Бондаренко А.А.).

При цьому суд роз’яснює, що ухвалою суду від 
04.05.2018 року відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК Украї-
ни постановлено здійснювати судовий розгляд у кримі-
нальному провадженні за відсутності обвинуваченої (in 
absentia).

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Солодуна Дениса Сергійовича, 05.09.1984 р.н., як обвину-
ваченого в кримінальному провадженні № 296/10034/17 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під го-
ловуванням судді Покатілова О.Б. у судові засідання, що 
відбудуться 21 січня 2019 року о 12.00 год. та 11 люто-
го 2019 року о 16.30 год. у приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова!
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-

ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Корольовський районний суд м. Житомир а 
викликає Толкачова Андрія Олександровича, 
14.08.1997 р.н., як обвинуваченого в кримінально-
му провадженні № 296/8733/18 по обвинуваченню 
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Покатілова О.Б. у підготовче судове засідання, 
що відбудеться 15 січня 2019 року о 10.30 год. та в 
судове засідання, яке відбудеться 18 січня 2019 ро-
ку о 10.30 год. у приміщенні Корольовського район-
ного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обо-
в’язкова!

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Романченка Сергія Григоровича, 21.07.1973 р.н., як обви-
нуваченого в кримінальному провадженні № 296/8802/18 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голову-
ванням судді Покатілова О.Б. у судове засідання, що від-
будеться 17 грудня 2018 року о 09.30 год. у приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’яз кова!
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-

ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Квасник Ганну Василівну, 1989 р.н., як обвинувачену в 
кримінальному провадженні № 296/8511/17 по обвину-
ваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під 
головуванням судді Покатілова О.Б. у судове засідан-
ня, що відбудеться 25 січня 2019 року о 15.00 год. у 
приміщенні Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
№ 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова! 
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

У провадженні Красногвардійського район-
ного суду м. Дніпропетровська перебуває кри-
мінальна справа № 426/1211/17 (провадження 
№ 1-кп/204/288/18) за обвинуваченням: Плотниць-
кого Ігоря Венедиктовича, 24 червня 1964 р.н., у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК 
України, Патрушева Андрія Олександровича, 8 груд-
ня 1967 р.н., у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 
ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 437 КК 
України, Гурєєва Олександра Васильовича, 13 лип-
ня 1960 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 
ст. 258 КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, 
Патрушев Андрій Олександрович, Гурєєв Олек-
сандр Васильович викликаються в судове засідання 
на 17 грудня 2018 року о 16.00 годині в приміщен-
ня Красногвардійського районного суду м. Дніпро-
петровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 
77-б, каб. № 23. Справа розглядається під голову-
ванням судді Білик І.А.

Після опублікування оголошення про виклик в 
пресі обвинувачені вважаються повідомленими про 
дату, час і місце розгляду справи. Наслідки непри-
буття обвинувачених до суду передбачені ст.ст. 139, 
323 КПК України.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Літовченка Геннадія Іванови-
ча, 08.02.1955 року народження (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Саки, вул. Радян-
ська, 33/71), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 24.12.2018 року о 10 год. 20 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бєлоусова Михайла Миколайовича, 
26.11.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Фрук-
това, 1-б), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 09.01.2019 р.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 19, під головуванням судді Бородія В. М.

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.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Притуленко Олену Володимирівну, 
05.03.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 24.12.2018 року о 10 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 16, під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської облас-
ті (вул. Д. Галицького, 22, м. Дубно Рівненської облас-
ті) викликає в судове засідання на 14 годину 00 хви-
лин 3 січня 2019 року, 14 годину 00 хвилин 4 січня 
2019 року, 14 годину 00 хвилин 10 січня 2019 року об-
винуваченого Зарембо Андрія Анатолійовича, 11 бе-
резня 1988 року народження, уродженця м. Сургут Тю-
менської області Російської Федерації, зареєстровано-
го: вул. Волинської Дивізії, буд. 31, кв. 62, м. Рівне Рів-
ненської області, Україна, останнє відоме місце пере-
бування: вул. Чехова, 49, м. Сургут Тюменської облас-
ті Російської Федерації, у кримінальному провадженні 
№12012190080000136 відносно Зарембо Андрія Ана-
толійовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України.

Відповідно до ст.ст. 297-5, 323 КПК України, з моменту 
опублікування повістки про виклик обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомленим з її містом.

Суддя Р.В. Ралець

Охтирський міськрайонний суд Сумської області 
відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Мак-
сакова Максима Анатолійовича, зареєстроване міс-
це проживання: пров. Миколаївський, 2а, кв. 1, 2, 
с. Хухра, Охтирський район, Сумська область, міс-
цезнаходження якого невідоме, в судове засідання, 
яке відбудеться 27 грудня 2018 року о 09 годині 15 
хвилин у приміщенні суду за адресою: вул. Ярослав-
ського, 2, м. Охтирка Сумської області, як відповіда-
ча по цивільній справі № 583/3906/18, проваджен-
ня № 2/583/1112/18 за позовом Максакової Таміли 
Олександрівни до Максакова Максима Анатолійо-
вича про розірвання шлюбу. У разі неявки Максако-
ва Максима Анатолійовича справа буде розглянута в 
його відсутність.

Суддя Ковальова О.О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Скляренко Людмила Володими-

рівна, 7 липня 1967 року народження, на підставі 
ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК 
України викликається Артемівським міськрайонним 
судом Донецької області для участі в статусі обви-
нуваченої в підготовчому судовому засіданні кримі-
нального провадження №22017050000000284 від 
25 вересня 2017 року за обвинуваченням Склярен-
ко Людмили Володимирівни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 
КК України, яке відбудеться в залі судових засі-
дань приміщення суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 20 грудня 2018 року 
о 09 год. 00 хв. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик передбачені ст. 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченої за викликом до суду 
передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя О.П. Харченко

Старобільський районний суд Луганської області 
викликає як обвинувачених: 

Шмаргуна Павла Вікторовича, 16.05.1959 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Антрацит, вул. Миру, 5/7, за обвинува-
ченням у скоєнні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 30 хви-
лин 19 грудня 2018 року.

Андрієнка Андрія Олександровича, 01.05.1962 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луган-
ська область, м. Антрацит, вул. Ленінградська, 24, за 
обвинуваченням у скоєнні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 110 
КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться о 09 годині 30 хвилин 20 грудня 2018 року.

Ізюменка Василя Петровича, 30.08.1980 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Антрацит, кв-л Геологів, 3/4, за обвину-
ваченням у скоєнні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 30 хви-
лин 21 грудня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Старобільського районного суду Луганської 
області за адресою: м. Старобільськ Луганської об-
ласті, вул. Миру, 38-А.

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з мо-
менту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження обвинувачені вважаються належним 
чином ознайомленими з її змістом.

Суддя В.Ю. Колядов

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Димитровський міський суд Донецької області ви-

кликає обвинуваченого Горячева Василя Івановича, 
28.04.1968 р.н., до Димитровського міського суду Доне-
цької області на 14.00 год. 4 січня 2019 року за адресою: 
м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна, 73, 
для участі в підготовчому судовому засіданні з розгляду 
кримінального провадження за обвинуваченням Горяче-
ва В.І. за ч.1 ст. 258-3 КК України.

Також суд повідомляє, що 18 жовтня 2018 року Дими-
тровським міським судом Донецької області постанов-
лено ухвалу про здійснення кримінального проваджен-
ня за обвинуваченням Горячева Василя Івановича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 258-3 ч. 1 КК України, у порядку спеціального судо-
вого провадження.

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

Суддя І.В. Петунін

Дзержинський міський суд Донецької області (розта-
шований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Свинцицького Сергія Вікторовича, 21.02.1985 року наро-
дження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Свинцицький С.В., 21.02.1985 
року народження (проживав без реєстрації за адре-
сою: Житомирська обл., Володарськ-Волинський район, 
смт Нова Борова, вул. Шевченка, 13-А), викликається на 
17.12.2018 року о 10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі 
в розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є.В. 

Судовий розгляд у кримінальному провадженні мо-
же здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in 
absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
(спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розта-
шований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Головні Олексія Юрійовича у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Голо-
вня О.Ю., 18.01.1987 року народження (зареєстрований 
за адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова, 21), викликаєть-
ся на 18.12.2018 року о 09.00 год. до суду, каб. № 10, 
для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Челюбєєв Є.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні мо-
же здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in 
absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
(спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

У провадженні Красноармійського міськрайонного су-
ду Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Євро-
пейська, 20) знаходиться кримінальне провадження від-
носно обвинуваченого Ісаєва Анатолія Анатолійовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду До-
нецької області від 4 грудня 2017 року справу було при-
значено до судового розгляду на підставі обвинуваль-
ного акта у кримінальному провадженні відносно об-
винуваченого Ісаєва Анатолія Анатолійовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, яке проводиться в порядку спеці-
ального судового провадження.

Обвинувачений Ісаєв А.А., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, Мар’їнський р-н, с. Дачне, 
вул. Южна, 2, останнє відоме місце реєстрації: Донецька 
область, Ясинувата, вулиця Машинобудівників, буд. 13, 
кв. 8, викликається 26 грудня 2018 р. о 08 годині 45 хви-
лин до суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І.І. Карабан

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької облас-
ті, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне 
провадження № 233/1051/18 за обвинуваченням Іс-
томіної А.Є. за ч. 2 ст. 110 КК України, за відсутнос-
ті обвинуваченої (in absentia) у порядку спеціаль-
ного судового провадження. Обвинувачена Істомі-
на Анастасія Євгеніївна, 30.09.1981 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Шевченка, 57, викликається до су-
ду на 09.00 год. 27 грудня 2018 року (корп. № 2, каб. 
№18) для участі в судовому засіданні.

Суддя А.І Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької облас-
ті, пр. Ломоносова, №157) розглядає криміналь-
не провадження № 233/6019/17 за обвинувачен-
ням Богославської О.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
за відсутності обвинуваченої (in absentia) у поряд-
ку спеціального судового провадження. Обвинува-
чена Богославська Олена Миколаївна, 25.11.1976 
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Макіївка, мкр-н Зелений, 62/44, викли-
кається до суду на 09.30 год. 26 грудня 2018 ро-
ку (корп. № 2, каб. №18) для участі в судовому за-
сіданні.

Суддя А.І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької облас-
ті, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне 
провадження №233/3432/16-к за обвинуваченням 
Веселка О.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia) у порядку спеці-
ального судового провадження. Обвинувачений 
Веселко Олександр Михайлович, 22.08.1967 р.н., 
останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, Бахмутський район, смт Миронівський, вул. 
Леніна, 28/4, викликається до суду на 09.00 год. 18 
грудня 2018 року (корп. № 2, каб. №18) для участі в 
судовому засіданні.

Суддя А.І. Міросєді

Краматорський міський суд Донецької області 
розглядає кримінальну справу №236/1410/18 (про-
вадження №1-кп/234/744/18) за обвинуваченням 
Олесюка Володимира Васильовича за ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 1 ст. 263 КК України.

Викликається обвинувачений Олесюк Володимир 
Васильович, який проживає за адресою: Донецька 
область, м. Новоградівка, вул. Донецька, 11, на 21 
грудня 2018 року о 09.00 годині для участі в судово-
му засіданні, яке відбудеться в приміщенні Крама-
торського міського суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21, каб. №23/3.

Суддя А.О. Михальченко

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Бурлаку Олександра Максимовича, 
1977 р.н., як обвинуваченого в кримінальному про-
вадженні № 296/1955/16-к за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, у судове засідання під головуванням судді Ак-
сьонова В.Є., що відбудеться 28 січня 2019 року о 
16 год. 30 хв. у приміщенні Корольовського район-
ного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’я-
зкова!

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті (84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Маяковського, 21) розглядає кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Семергея Володимира 
Івановича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 368 ч. 3 КК України. 
На підготовче судове засідання по даній справі, яке 
призначено на 21 грудня 2018 року о 14.00 годині, 
викликається обвинувачений Семергей Володимир 
Іванович, 04.10.1963 року народження, останнє ві-
доме місце реєстрації: вулиця Гастрономічна, 13/7, 
м. Донецьк Донецької області. 

Суддя Лутай А.М.
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У зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік 
наші читачі дедалі частіше запитують: яким буде «Урядовий 
кур’єр» 2019-го? Це буде газета чи офіційний бюлетень? 
Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбут-
ньому виходитиме як газета, а не як офіційний бюлетень.

Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо забезпечення офіційної пу-
блікації законів України та інших нормативно-правових актів», 
який набув чинності 21 жовтня цього року. Тож наше видання буде і надалі 
щоденним загальнодержавним друкованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

Кіно наблизило до Польщі
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

КУЛЬТУРНИЙ ДЕСАНТ. 
Минулого тижня Ужгород ши-
роко відзначав 100-річний 
ювілей здобуття Польщею не-
залежності. Генеральне кон-
сульство цієї країни в Украї-
ні влаштувало урочистий при-
йом для представників діло-
вих кіл, митців, громадських 
діячів краю за Карпатами. А 
також в обласному центрі па-
нувало польське кіно.

Як повідомив на відкрит-
ті Днів польського кіно Гене-
ральний консул Рафал Воль-
скі, перегляди творів кіномит-
ців його країни стали тради-
ційними для львів’ян та івано-
франківців: там вони нещо-
давно пройшли вже всьоме. 
А от на Закарпатті — впер-
ше. «Тут Польща повинна бу-
ти більше присутня, — до-
дав він. — Я ще мрію про те, 
щоб окрім присутності у куль-
турному вимірі, яка найлег-
ша, настало зміцнення науко-
вої співпраці з вишами цього 
краю та зміцнення співпраці в 
бізнесі».

В Ужгороді показал и 
фільми, які вийшли на 
екрани цього та минулого 
року, є лауреатами пре-
стижних кінопре-
мій в країні та за 
кордоном. Зо-
крема стріч-
ка «Тиха 
ніч» режи-
сера Пьо-
тра Дома-
л є в с ко г о 
торік здо-
була голо-
вну премію 
національ-
ного фести-
валю «Золо-
ті Леви» у 
Ґдині. Тема-
тика філь-
му близь-
ка україн-
цям, адже 
висв і тлює 
складні долі трудових мігран-
тів, руйнівний вплив алкоголю 
на життя сімей. 

Один з найкращих залів 
обласного центру — гале-
рея «Ілько» — заповнювався 
вщерть також завдяки симво-

лічній вартості квитків. У пе-
рервах між демонстрацією 
стрічок та по закінченні се-
ансів глядачі знайомилися з 
виставкою сюрреалістичних 
фотографій Яцека Копрові-
ча. Люди із захопленням слу-

хали музику з польських кіно-
фільмів, авторами яких є ре-
жисери-класики Анджей Вай-
да і Кшиштоф Зануссі. Мело-
дії звучали в джазовому стилі 
у виконанні польського гурту 
Human Things.

Oбласть Нiч День

Київська -1 -6 +2 -3
Житомирська -1 -6 +2 -3
Чернігівська -1 -6 +2 -3
Сумська -2 -7 +2 -3
Закарпатська -1 -6 -2 +3
Рівненська -1 -6 +2 -3
Львівська -2 -7 +1 -4
Івано-Франківська -3 -8 +1 -4
Волинська -1 -6 +2 -3
Хмельницька -1 -6 +2 -3
Чернівецька -4 -9 0 -5
Тернопільська -1 -6 +2 -3
Вінницька -1 -6 +2 -3

Oбласть Нiч День

Черкаська -1 -6 +2 -3
Кіровоградська 0 -5 -2 +3
Полтавська -1 -6 +2 -3
Дніпропетровська 0 -5 -2 +3
Одеська -1 -6 +1 +6
Миколаївська -1 -6 0 +5
Херсонська 0 -5 0 +5
Запорізька +1 -4 -1 +4
Харківська -2 -7 +2 -3
Донецька +1 -4 -1 +4
Луганська -1 -6 -2 +3
Крим 0 -5 +1 +6
Київ -1 -3 -1 -3

Укргiдрометцентр

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ІНВЕСТИЦІЇ. Китайська компанія почала розводити сайгаків 
на орендованій і спеціально облаштованій землі на Херсонщи-
ні. За останні роки популяція сайгаків помітно скоротилася. До 
2005-го поголів’я тварин зменшилося на 95%. Проект китай-
ських інвесторів має на меті не лише відновити популяцію тва-
рин: він комерційний. Роги сайгаків — важливий елемент тра-
диційної китайської медицини. Крім їх експорту та продажу, ін-
вестори планують реалізовувати шкури і живих тварин. 

Для розведення сайгаків китайська компанія орендувала 97 
гектарів землі неподалік села Камиш на Херсонщині. Там уже 
побудували спеціальний вольєр вартістю 10 мільйонів гривень. 
На території є електропастух, відеокамери та поїлки для тва-
рин. Ферма живиться від сонячних панелей. Там мешкає 23 
сайгаки, яких придбали у заповіднику «Асканія-Нова».
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У Харкові грали найвідоміші музиканти
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ПОДІЯ. XXV Міжнарод-
ний фестиваль виконавської 
майстерності «Музика — 
наш спільний дім», що про-
ходив у Харківській серед-
ній спеціалізованій музичній 
школі-інтернаті, завершився 
концертом за участі лауреа-
тів престижних міжнародних 
конкурсів, колишніх учнів ці-
єї школи — скрипаля Вале-
рія Соколова та віолончеліс-
та Олексія Шадріна, а також 
видатного португальського 
піаніста Рауля да Коста. У 
супроводі Молодіжного ака-

демічного симфонічного ор-
кестру «Слобожанський» во-
ни виконали неперевершену 
музику Чайковського і Бет-
ховена. 

Концерти Валерія Соколо-
ва, який входить до ТОП-10 
найвідоміших скрипалів сві-
ту та грає на скрипці Стра-
діварі, з успіхом проходять 
у найпрестижніших концерт-
них залах Європи у Лондоні, 
Парижі, Мілані. Олексій Ша-
дрін продовжує свою осві-
ту в музичній академії Крон-
берга (Німеччина), регуляр-
но й успішно бере участь у 
різних міжнародних музич-
них конкурсах в Європі та 

Америці. Рауль да Коста ви-
ступає в найпрестижніших 
концертних залах Португа-
лії і гастролює в Німеччині, 
Франції, Іспанії, Італії, Англії. 
Для харківської публіки він 
зіграв уперше.

Ініціатором проведення 
фестивалю 25 років тому 
став заслужений діяч мис-
тецтв України професор ка-
федри оркестрових духових 
інструментів та оперно-сим-
фонічного диригування Хар-
ківської консерваторії Вале-
рій Алтухов, який 35 років 
очолює школу. Відтоді кожен 
день народження школи, 
якій виповнилося цьогоріч 

75 років, відзначають фести-
валем «Музика — наш спіль-
ний дім».

За час роботи школа підго-
тувала понад 2000 музикан-
тів. Серед її випускників — 
діячі мистецтва зі світовими 
іменами: піаністи Володимир 
Крайнєв та Данило Крамер, 
композитори Лев Колодуб та 
Олександр Щетинський, ди-
ригент Аллін Власенко, ху-
дожній керівник Національ-
ної філармонії України Воло-
димир Лукашов та багато ін-
ших. Свого часу цей навчаль-
ний заклад закінчили музи-
канти, відомі в музичних ко-
лах Харкова. 

Організатори Днів польського кіно разом  
із Генконсулом Рафалом Вольскі (праворуч) запрошують до зали

XXV Міжнародний фестиваль виконавської майстерності «Музика — наш спільний дім» завершив роботу, 
щоб наступного року знову запалити серця харків’ян чарівними звуками музики

На Херсонщині 
вирощують 
сайгаків 


