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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЯКІВ СМОЛІЙ:
 «Ми очікуємо, що до кінця 

року інфляція знизиться 
до 6,3%. Результати 

січня свідчать, що 
інфляція потрапляє 
в траєкторію, і ми 

досягнемо цього 
показника».

Голова НБУ про реалістичність прогнозів  
з уповільнення цього року споживчої інфляції

ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР  
ПАВЛО РОЗЕНКО:
Українські фільми 
можуть конкурувати 
з голлівудськими 
блокбастерами
Голодомор, фейкові новини… Ці, на перший погляд, 

досить різні теми переплелися у стрічцi польсько-
українсько-британського виробництва режисерки, но-
мінантки на «Оскар» Аґнєшки Голланд «Містер Джонс».

Прем’єрний показ картини відбувся на кінофестивалі 
Berlinale. «Містер Джонс» — історична драма про кіль-
ка днів з життя валлійського журналіста, який став свід-
ком злочинів сталінського режиму на українській землі 
в 1930-х роках, Голодомору, про який світ не знав і, голо-
вне, — не хотів знати.

Минуло 80 років, але актуальність фільму сьогодні ля-
кає. Занадто багато країн воліють заплющити очі на зло-
чини тоталітарних режимів, а перед репортерами сто-
їть важкий моральний вибір: сказати правду з, можли-
во, загрозою власному життю чи промовчати та залиши-
тися в зоні комфорту.

Перегляд довгої, 140-хвилинної стрічки пройшов у то-
тальній тиші переповненої зали… Враженнями від філь-
му та планами щодо підтримки вітчизняного кінемато-
графа в інтерв’ю Укрінформу поділився віце-прем’єр-
міністр Павло Розенко.

— Пане віце-прем’єре, ви зустрічалися тут із Гол-
ланд?

— Так, у неділю перед прем’єрою мали зустріч. Ми ба-
гато говорили з нею, з акторами, які зіграли головні ро-
лі й прожили все, що відбувалося на екрані. Са-
ма Аґнєшка — дуже в темі. Якість роботи надзви-
чайно висока.

400 
кібератак заблокували торік українські 

фахівці з кібербезпеки. Деякі з них 
могли призвести до наслідків, не 

менших, ніж вірус Petya

ДОСВІД. Фермерське господарство із Запорізької області 
успішно використовує переваги механізмів державної 
підтримки сільгоспвиробників 

Як придбати трактор  
за урядовою програмою

5 6Про впровадження  найкращих  
світових  практик формування 
та управління запасами розповів 
«УК» голова Державного 
агентства резерву Вадим Мосійчук

 АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Економіка  
України  
за  
2018 рік
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Мінекономрозвитку: детінізація скоротилася
ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ. 

У січні — вересні 2018 року рі-
вень тіньової економіки ста-
новив 32% офіційного ВВП, 
що на один відсотковий пункт 
менше порівняно з аналогіч-
ним періодом 2017 року. Про 
це йдеться у звіті «Загальні 
тенденції тіньової економіки 
в Україні», який щокварталу 
оприлюднює Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі.

Якщо порівнювати аналогіч-
ні показники попередніх років, 
зазначено в документі, 32% — 
найнижчий рівень за останні 

десять років у розрахунку за 
період 9 місяців кожного року. 
Такий рівень детінізації еко-
номіки можна розглядати як 
один із критеріїв оцінки ефек-
тивності впроваджуваних ре-
форм і сприйняття їх суспіль-
ством.

Детінізація української еко-
номіки стала можливою за-
вдяки:

— продовженню позитив-
них економічних тенденцій та 
збереженню ознак загальної 
економічної стабілізації в умо-
вах реалізації урядом реформ, 

спрямованих на підвищен-
ня доходів населення та зміц-
нення інвестиційної складової 
економічного зростання;

— посиленню ринкових тен-
денцій та поступовій оптиміза-
ції процесів формування цін 
на внутрішніх ринках, зокрема 
завдяки демонополізації рин-
ків разом із впроваджуваною 
Нацбанком жорсткою моне-
тарною політикою задля стри-
мування інфляції в межах ці-
льового діапазону;

— збереженню сприятли-
вих умов для ведення бізне-

су в Україні, що засвідчуєть-
ся достатньо високим рівнем 
ділової активності бізнесу та 
поліпшенням очікувань.

Водночас динаміка детіні-
зації української економіки 
стримується нерозв’язаними 
проблемами, які негатив-
но позначаються на розви-
тку економіки країни, пові-
домляє прес-служба відом-
ства. Це, зокрема, наявність 
не підконтрольних владі те-
риторій, утворених внаслі-
док військової агресії на схо-
ді країни.
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У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ
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ОГОЛОШЕННЯ

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39А) 
розглядає кримінальне провадження (справа № 242/478/17) 
за обвинуваченням Єрьоміна Дмитра Олександровича, 15 
червня 1975 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Єрьомін Дмитро Олександрович, 15 черв-
ня 1975 року народження, який мешкає за останньою відо-
мою суду адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 48-й 
квартал, б. 1, кв. 3, викликається на 28 лютого 2019 року о 09 
год. 00 хв. до Добропільського міськрайонного суду Доне-
цької області, кабінет № 14 для участі в підготовчому судово-
му засіданні по зазначеному кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Любчик В. М.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Плешакової Олександри 
Сергіївни у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яка ви-
кликається для участі в розгляді кримінального про-
вадження, що відбудеться 28 лютого 2019 року об 11 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр-т Металургів, 31 (каб. 11).

Суддя П. І. Папаценко

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне 
провадження відносно Юхимука Руслана Степановича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень–злочинів, передбачених  
ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 263 КК України. 
Обвинувачений в кримінальному провадженні Юхимук Рус-
лан Степанович (зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, Кремінський район, м. Кремінна, вул. Тітова, 7/1) ви-
кликається на 27 лютого 2019 року об 11.00 годині до суду, 
каб. № 312 для участі в розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в 
його відсутність.

Суддя Н. М. Погрібна

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/262/18 за 
обвинуваченням Андріксона С. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Андріксон Сергій Вікторович, 12.12.1976 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Калмикова, 31/97, викликається до суду на 
13 годину 00 хвилин 26 лютого 2019 року (корп. № 1, каб. 
№12) для участі в підготовчому судовому засіданні. Ухилен-
ня від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення 
його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/2955/18 
за обвинуваченням Рибальченка Г. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Рибальченко Григорій Олександро-
вич, 24.07.1961 року народження, зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Токарева, 12/15, ви-
кликається до суду на 9 годину 00 хвилин 1 березня 2019 ро-
ку (корп. № 1, каб. №12), для участі в підготовчому судовому 
засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим 
та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає об-
винувальний акт відносно Мороза Юрія Юрійовича, 
01.12.1991 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за № 12015050000001020 від 22.10.2015 року, міс-
це проживання обвинуваченого: вул. Щербакова, 4, кв. 
103, м. Макіївка Донецької області, викликається на 26 
лютого 2019 року о 13 годині 45 хвилин до суду. каб. 
№23/3, для участі в розгляді кримінального проваджен-
ня (№234/7170/18, 1-кп/234/688/18).

Головуючий суддя  Л. І. Переверзева

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

Обвинувачена Шмідт Крістіна Володимирівна, 9 люто-
го 1990 року народження, останнє відоме місце проживан-
ня: пров. Водонапірний, буд. 5А, м. Запоріжжя Запорізької 
області, викликається на 15.00 годину 28 лютого 2019 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.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріупо-
ля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 
31) знаходиться кримінальне провадження відносно Лаєв-
ської Інни Валеріївни за обвинуваченням у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Лаєвська Інна Валеріївна, 07.04.1973 року 
народження, зареєстрована: м. Гірник, вул. Свердлова, буд. 
58, викликається для участі в судовому засіданні, що відбу-
деться 29 лютого 2019 року об 11.00 годині в приміщенні су-
ду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 11.

Наслідки неприбуття обвинуваченої за викликом суду пе-
редбачені статтями 139, 323 КПК.

Головуючий суддя П. І. Папаценко

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Буркова Ернеста Олександровича як обвинуваче-
ного на 15 год. 00 хв. 22 лютого 2019 року в спра-
ві за обвинуваченням Буркова Ернеста Олександро-
вича, 09.04.1986 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення (злочину), передбаченого 
ч. 4 ст.ст. 187, 257 КК України за адресою: м. Київ,  
вул. Кошиця, 5, каб. 105.

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

Суддя Бірса О. В.

Національне антикорупційне бюро України відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 КПК Укра-
їни викликає підозрюваного Онищенка Олексан-
дра Романовича, 31.03.1969 р.н., зареєстровано-
го за адресою: м. Київ, пров. Редутний, 10 А, 16 лю-
того 2019 року об 11.00 год. до Національного ан-
тикорупційного бюро України за адресою: м. Ки-
їв, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 369 для вручення 
обвинувального акта в кримінальному проваджен-
ні №42015110000000121 від 19.03.2015. Детектив  
Національного бюро: Вітковський B. C. (тел.: (044) 
245-62-07).

Приватний нотаріус Сумського районного нотарі-
ального округу Сумської області Хоменко О. В. пові-
домляє, що після смерті Сисенка Василя Івановича, 
громадянина України, 15 січня 1942 року народжен-
ня, який помер 17 вересня 2018 року, останнім міс-
цем реєстрації якого було: село Старе Село, вулиця 
Кондратьєва, будинок 98 Сумського району Сумської 
області, була заведена спадкова справа.

Просимо всіх спадкоємців у строк до 17 берез-
ня 2019 року звернутися до нотаріуса за адресою: 
40035, місто Суми, проспект М. Лушпи, будинок 5, 
корпус 30, квартира 131, або за телефонами: (0542) 
79-57-39, 068-517-33-04, 099-422-73-04.

Національне антикорупційне бюро України відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 КПК Украї-
ни, викликає підозрювану Павленко Олену Геннадіїв-
ну, 13.02.1971 р.н., зареєстровану за адресою: м. Ки-
їв, вул. Малишка, 23, кв. 32, 16 лютого 2019 року об 
11.00 год. до Національного антикорупційного бюро 
України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 
3, каб. 369 для вручення обвинувального акта в кри-
мінальному провадженні №42015110000000121 від 
19.03.2015. Детектив Національного бюро: Вітков-
ський B. C. (тел.: (044) 245-62-07).

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

Повістка про виклик обвинуваченого  
для здійснення спеціального судового провадження

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області 
викликає як обвинуваченого Школьних Вадима Володимиро-
вича, 23 лютого 1989 року народження, який зареєстрований 
в м. Маріуполі по пр. Нікопольському (Ілліча), буд. 137, кв. 11, 
у підготовче судове засідання, призначене на 21 лютого 2019 
року о 10.30 годині по кримінальному провадженню за його 
обвинуваченням за ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 
в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 
буд. 231, каб. 5.

Головуючий суддя Ю. О. Матвєєва

Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 25.06.1986 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 12, фактич-
но проживає: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Кірова, 147а, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, від-
повідно до ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в по-
рядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 01.03.2019 року о 
10.00 годині до Якимівського районного суду Запорізької області (Запорізька 
область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел. (06131)6-13-20), для участі в су-
довому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 
КК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139. 323 
КПК України.

Суддя Нестеренко Т. В.

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвинуваченого Пала-
марчука Антона Юрійовича, 27.05.1995 року народження, проживає за адре-
сою: вул. Пацаєва, 14, корп. 1, кв. 10, м. Кропивницький Кіровоградської об-
ласті, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 18.02.2019 року о 16.30 
год. у залі судових засідань №401 за адресою: вул. Велика Перспективна, 40, 
м. Кропивницький по кримінальному провадженню за обвинуваченням Пала-
марчука Антона Юрійовича, 27.05.1995 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Явка обвинуваченого Паламарчука Антона Юрійовича на вказане судове за-
сідання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо повідо-
мити причини неможливості прибуття в судове засідання.

Суддя С. М. Льон

Повістка про виклик у суд обвинувачених  
при здійсненні спеціального судового провадження

Берегівський районний суд Закарпатської області, розташований за адресою: Закарпатська об-
ласть, м. Берегове, вул. Габора Бетлена, 3, викликає Бредихіна Валерія Євгеновича та Громчако-
ва Олексія Вікторовича як обвинувачених у підготовче судове засідання по кримінальній справі  
№ 297/2159/18 за обвинувальним актом у кримінальному провадженні відносно Бредихіна Вале-
рія Євгеновича та Громчакова Олексія Вікторовича за ч. 5 ст. 191 КК України на 22 лютого 2019 ро-
ку о 10.00 годині. У разі неявки обвинувачених до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинувачених у поряд-
ку спеціального судового провадження. Справа розглядається колегією суддів: головуючий суд-
дя Фейір О. О., судді Гал Л. Л. та Ільтьо І. І.

ПрАТ «Радіокомпанія «ГАЛА» (код ЄДРПОУ 20023766, місцезнаходження вул. Саксаган-
ського, 91, кв.5, м.Київ, 01032) повідомляє, що вартість одиниці ефірного часу (секунди) 
з метою політичної агітації в межах виборів Президента України в 2019 році по всій мере-
жі мовлення становить 10,00 гривень без ПДВ; вартість одиниці ефірного часу (секунди) з 
метою політичної агітації в межах виборів Президента України в 2019 році окремо у містах 
Бердянську, Білій Церкві, Вінниці, Вознесенську, Гірнику, Дніпрі, Запоріжжі, Жашкові, Ки-
єві, Краматорську, Кропивницькому, Кривому Розі, Лубнах, Львові, Маріуполі, Мелітополі, 
Миколаєві, Нікополі, Одесі, Павлограді, Полтаві, Прилуках, Сумах, Харкові, Хмельницько-
му, Холмці (Закарпатська обл.), Черкасах, Умані становить 3,00 гривні без ПДВ.

Одинадцятою Харківською дер-
жавною нотаріальною конторою за-
ведено спадкову справу щодо май-
на померлої 21.07.2015 року Кро-
ленко Євдокії Василівни.  Прохання 
до спадкоємців померлої з’явитися 
до нотаріальної контори за адресою: 
м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г 
у двотижневий строк від публікації 
оголошення.

Старобільський районний суд викликає як обвинуваченого Кузьменка Арте-
ма Миколайовича, 24.10.1982 року народження, уродженця м. Луганськ Луган-
ської області, громадянина України, зареєстрований за адресою: вул. Осіпенко,  
б. 17-А/18, м. Луганськ Луганської області, за обвинуваченням у скоєнні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 21 лютого 2019 року. Яв-
ка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Старобіль-
ського районного суду Луганської області за адресою: м. Старобільськ Луганської 
області, вул. Миру, 38-А, справа розглядається колегією суддів: головуючий суд-
дя 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.

Старобільський районний суд викликає як обвинувачену Пасічник Олену Олек-
сіївну, 18.05.1970 року народження, уродженку смт Біловодськ Луганської облас-
ті, громадянку України, зареєстровану за адресою: кв-л Ватутіна, 50Б/24, м. Ста-
робільськ, Луганська область, за обвинуваченням у скоєнні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засідання, яке від-
будеться о 09 годині 30 хвилин 25 лютого 2019 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 Лу-
ганської області за адресою: м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А,  
головуючий 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.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 
297-5, 135 КПК України викликає ГІотелещенка Олексія Олександровича (заре-
єстрований за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, кв-л 50 років Пе-
ремоги, 51/15) як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/11834/16-к за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосов-
но Потелещенка Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 25 люто-
го 2019 року об 11.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., судді 
Половинка В. О., Скринник С. М.

Старобільський районний суд викликає як обвинуваченого Призен-
ка Дмитра Олексійовича, 14.06.1977 року народження, уродженця с. Сміле 
Слов’яносербського району Луганської області, громадянина України, зареєстро-
ваний та проживає за адресою: вул. Клубна, 7, с. Сміле Слов’яносербського ра-
йону Луганської області, за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 09 годині 00 хвилин 25 лютого 2019 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 Лу-
ганської області за адресою: м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А, 
головуючий 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.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 
297-5, 135 КПК України викликає Таранського Олександра Анатолійовича (який 
зареєстрований: Луганська область, м. Луганськ, вул. К.Санюка, 4/43) як обви-
нуваченого в судове засідання по кримінальній справі № 426/344/16-к за обвину-
вальним актом у кримінальному провадженні стосовно Таранського Олександра 
Анатолійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 22 лютого 2019 року о 10.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Осіпенко 
Л.М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/11566/17 стосовно 
Барбашова Юрія Миколайовича, 27.03.1975 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Барба-
шов Ю. М., зареєстрований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. 
Космонавтів, буд. 134, кв. 109.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Барбашова Юрія Миколайовича у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 25 лютого 2019 року о 14.00 год. у залі Сватівського 
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Осіпен-
ко Л. М., суддів Юрченко С. О., Попової О. М.

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

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 
135 КПК України викликає Андріянова Олександра Олек-
сандровича (який зареєстрований за адресою: Луган-
ська обл., м. Красний Луч, 3 мікрорайон, 38/104) як об-
винуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/11865/18 за обвинувальним актом у кримінально-
му провадженні стосовно Андріянова Олександра Олек-
сандровича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України на 27 лютого 2019 року о 10.40 годині.

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

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

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

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 
135 КПК України викликає Приня Віталія Михайлови-
ча (який зареєстрований за адресою: Луганська обл., 
м. Сватове, кв-л Луначарського, 13/33) як обвину-
ваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/11950/16-к за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Приня Віталія Михайлови-
ча за ч. 2 ст. 110 КК України на 22 лютого 2019 року о 
10.20 годині.

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

Справа розглядається одноособово суддею Поповою О. М.

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

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 
135 КПК України викликає Соляника Ігоря Олексан-
дровича (який зареєстрований за адресою: Луганська 
обл., Краснодонський р-н, вул. Перемоги, 18) як обви-
нуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/13440/18 за обвинувальним актом у кримінально-
му провадженні стосовно Соляника Ігоря Олександрови-
ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 27 лютого 2019 року о 
10.10 годині.

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

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

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/7658/2017 стосовно Швачки Оксани Анатоліївни, 
26.12.1980 року народження, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, 
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Швач-
ка Оксана Анатоліївна, зареєстрована за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, б. 4, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Швачку Оксану 
Анатоліївну в судове засідання, яке відбудеться 25 лютого 
2019 року об 11.30 годині в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрип-
ника С. М.
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Oбласть Нiч День

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

Oбласть Нiч День

Черкаська -3 -8 +1 -4
Кіровоградська -3 -8 +1 -4
Полтавська -3 -8 +1 -4
Дніпропетровська -2 -7 +2 -3
Одеська 0 -5 0 +5
Миколаївська -1 -6 0 +5
Херсонська -1 -6 0 +5
Запорізька -2 -7 -1 +4
Харківська -4 -9 +1 -4
Донецька -3 -8 +2 -3
Луганська -4 -9 +1 -4
Крим 0 -5 0 +5
Київ -4 -6 0 -2

Укргiдрометцентр

У Краматорську вшанували пам’ять загиблих 
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

СУМНІ РОКОВИНИ. У не-
ділю в теперішньому адмі-
ністративному центрі при-
фронтової Донеччини — Кра-
маторську — відбулися жа-
лобні заходи для вшануван-
ня пам’яті загиблих внаслі-
док потужного ракетного об-
стрілу міста з боку проросій-
ських незаконних збройних 
формувань. 10 лютого 2015 
року Краматорськ обстріля-
ли з реактивних систем зал-
пового вогню «Смерч», смер-
тоносні снаряди яких розірва-

лися на території населеного 
пункту. Всього бойовики ви-
пустили 32 ракети, обравши 
головною ціллю аеродром, де 
був розташований штаб АТО. 
Але тільки вісім боєприпасів 
упали у тому районі, а решта 
близько 12-ї години дня поча-
ли вибухати на вулицях жит-
лових кварталів. 

 Під час обстрілу загину-
ло 17 людей: семеро військо-
вослужбовців, двоє правоо-
хоронців, серед інших жертв 
— мирні жителі. Різноманіт-
них поранень зазнали більш 
як 60 осіб — переважно мир-
ні жителі, серед яких п’ятеро 

дітей. Краматорці переконані, 
що потерпілих могло бути зна-
чно більше, але саме того дня 
у школах почався карантин і 
діти, які могли потрапити під 
обстріл, на щастя, лишили-
ся вдома. Фахівці тоді опера-
тивно встановили, що стріля-
ли бойовики з боку тимчасо-
во окупованої ними Горлівки. 
І відразу після трагедії «захис-
ники Донбасу» на своїх інфор-
маційних ресурсах встигли ба-
дьоро похвалитися, що вда-
ло «відпрацювали по аеро-
дрому». Та коли з’явилися по-
відомлення про багатьох заги-
блих і поранених серед мир-

них людей, швидко зняли 
свою інформацію про обстріл 
міста із РСЗВ «Смерч». 

«Той день став однією з 
найкривавіших сторінок не-
оголошеної російсько-укра-
їнської війни. Він укотре по-
казав Україні і всьому світо-
ві, що для путінської Росії не-
має жодних «червоних ліній» 
і що агресор не зупиниться ні 
перед чим у своєму бажанні 
знищити нашу державу. А це 
означає, що лише ми можемо 
його зупинити», — перекона-
ний голова Донецької облас-
ної державної адміністрації 
Олександр Куць. 

На Луганщині грала 
кобза з Чернігівщини 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ. На Луганщину завітали гості з Чер-
нігівської області — активісти, волонтери, керівники і депута-
ти місцевих рад, яких «очолює» відомий у всьому світі кобзар-
лірник, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, на-
родний артист України Василь Нечепа. В межах цієї спільної іні-
ціативи Командування Сухопутних військ ЗС України та орга-
нів місцевого самоврядування Чернігівщини відбулися числен-
ні концерти Василя Нечепи у Сєверодонецьку, Лисичанську, 
Новодружеську. На кожному концерті — аншлаг і глядацький 
успіх. А творчому колективу Сєверодонецького коледжу куль-
тури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва делегація з Чернігів-
щини ще й зробила безцінний подарунок — справжню бандуру.

Як повідомляє прес-група ОТУ «Північ», Василь Нечепа та-
кож дав незапланований імпровізований концерт безпосеред-
ньо на позиціях однієї з гірсько-штурмових бригад Сухопут-
них військ ЗС України та виступив у фронтових Трьохізбенці й 
Кримському перед місцевими жителями та бійцями, що трима-
ють оборону на цих рубежах.

«Це було вперше, коли народний артист України виступав пе-
ред бійцями в окопах», — зазначив начальник групи цивільно-
військового співробітництва Командування Сухопутних військ 
Збройних сил України полковник Руслан Мирошниченко.

Політ білого лелеки
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ ЮНИХ. Вихо-
ванка гуртка «Юний дослід-
ник» Березняківської загаль-
ноосвітньої школи І—ІІІ сту-
пенів Смілянського району на 
Черкащині Дар’я Дідківська 
виборола друге місце у Все-
українському конкурсі вина-
хідницьких і раціоналізатор-
ських проектів еколого-нату-
ралістичного напряму. 

Дар’я обрала серйозну тему 
про вплив строків посіву на різ-
ні гібриди кукурудзи. Тема ви-
магає глибоких знань, всебіч-

ного аналізу практики аграріїв. 
Як засвідчило авторитетне жу-
рі, 16-річна дослідниця з допо-
могою керівника гуртка Кате-
рини Дідківської та методиста 
еколого-натуралістичного від-
ділу Центру дитячої та юнаць-
кої творчості Лідії Лифар зі сво-
їм завданням справилася. Ма-
теріали дослідження, як ствер-
джують фахівці, мають для ку-
курудзівників велике прак-
тичне значення, сприятимуть 
збільшенню урожайності куль-
тури та поліпшенню її якостей.

Учениця 8 класу Малосевас-
тянівської загальноосвітньої 
школи І—ІІІ ступенів Христинів-

ського району Черкащини Вік-
торія Кравчук написала нау-
кову роботу про використання 
образу білого лелеки в народ-
ній творчості. І одержала ди-
плом, посівши друге місце на 
XV Всеукраїнському конкурсі 
юних зоологів і тваринників. 

Дитячі дослідження прони-
зані дбайливим ставленням до 
довкілля, прагненням застосу-
вати на практиці новітні досяг-
нення наукової думки, техніч-
ні та технологічні новації. Ми-
хайло Слепченко, вихованець 
Житомирського міського цен-
тру науково-технічної твор-
чості учнівської молоді, успіш-

но захистив проект «Отриман-
ня енергії за допомогою ле-
жачих поліцейських» і одер-
жав диплом конкурсу за пер-
ше місце. Дмитра Поду, учня 
10 класу комунального поза-
шкільного навчального закла-
ду «Центр еколого-натураліс-
тичної творчості учнівської мо-
лоді» Дніпровської районної 
ради зацікавило вирощуван-
ня пекінської капусти в умовах 
Північного Степу. Серед інших 
переможців він одержав ди-
плом конкурсу за перше місце. 
Усього ж тільки в завершаль-
них етапах конкурсів узяли 
участь сотні юних дослідників.

ФОТОФАКТ
ДИЗАЙН. «Таємниці ланд-

шафтного мистецтва» — так 
називається виставка, яку 
експонують у Національно-
му науково-природничому му-
зеї України. Виставковий про-
ект представив Національний 
університет біоресурсів і при-
родокористування, щоб при-
вернути увагу суспільства до 
раціонального використання 
природних ресурсів, залучити 
до дослідження теми молодь.

В експозиції представле-
но унікальні макети і проек-
ти ландшафтного дизайну 

найрізноманітніших терито-
рій, зокрема і проект рекон-
струкції саду Кабінету Міні-
стрів України, проектні про-
позиції реконструкції об’єктів 
Національного заповідника 
Софія Київська, проектуван-
ня парків з елементами топі-
арного мистецтва в місті Виш-
городі. А також фітокомпози-
ції, тропічні та гірські флора-
ріуми, фітодизайн екстенсив-
них садів на дахах тощо. Тож 
відвідувачі зможуть не лише 
подивитися на ці проектні ро-
боти, а й розширити знання 
щодо облаштування подібних 
об’єктів.

Хлопці й дівчата Луганщини у захваті від виступу 
народного артиста України Василя Нечепи

Можливо, в цьому дитячому погляді жевріють дизайнерські рішення

Топіарне мистецтво  в облаштуванні зон відпочинку набирає обертів


