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«Сі Бриз-2018» проходитиме 
на території трьох областей

НАЦБЕЗПЕКА. В Одесі розпочалися щорічні 
українсько-американські військові навчання 

У заходах беруть участь 
19 країн. Маневри 

триватимуть до 21 лип-
ня у північно-західній час-
тині Чорного моря, в пор-
тах, на летовищах і полі-
гонах Одеської, Микола-
ївської та Х ерсонської об-
ластей. Під час навчань 
відпрацьовуватимуть, зо-
крема, припинення неза-
конної діяльності на морі, 
протидію в повітрі і під во-
дою, десантні, а також по-

шуково-рятувальні опера-
ції. Про це повідомляє Ра-
діо «Свобода». 

Від української сторо-
ни керівником навчань є 
контр-адмірал Олексій Не-
їжпапа, з американської — 
капітан 1-го рангу Метью 
Ліман. У навчанні задіяно 
майже 30 військових ко-
раблів, катерів, суден за-
безпечення, підводний чо-
вен. Особливість цьогоріч-
ного «Сі Бризу» полягає в 

тому, що керуватимуть ді-
ями підрозділів морської, 
повітряної, наземної ком-
поненти навчання безпосе-
редньо з моря. Багатонаці-
ональний штаб розміщува-
тиметься на флагмансько-
му кораблі Шостого фло-
ту США «Mount Whitney» 
(LCC-20). 

Загалом в Україні на 
2018 рік заплановано п’ять 
масштабних навчань із за-
лученням іноземних вій-

ськових. Крім українсько-
американських «Сі Бри-
зу», «Рапід Трайдент» і 
українсько-румунсько-
го «Ріверіан», йдеться та-
кож про багатонаціональні 
навчання «Світла лавина» 
і «Чисте небо». План про-
ведення навчань за учас-
тю підрозділів ЗСУ на те-
риторії України і за її ме-
жами затвердив наприкін-
ці січня Президент Петро 
Порошенко.

Голова Верховної Ради про подолання розбіжностей між 
фракціями коаліції

Саміт визначив 
напрямки співпраці

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Лідери країн-членів ЄС засудили анексію 
Криму Росією та військову агресію РФ на Донбасі, заявили про 
свою відданість принципам поваги територіальної цілісності та 
суверенітету нашої країни та закликали Кремль звільнити всіх 
українських політв’язнів. Про це йдеться у підсумковій деклара-
ції ХХ саміту Україна—ЄС, який пройшов учора в Брюсселі. 

Під час пленарного засідання саміту, в якому взяв участь Пре-
зидент Петро Порошенко, обговорювалися подальші кроки з імп-
лементації Угоди про асоціацію, підтримка з боку ЄС системних 
реформ в Україні, відносини з Росією та питання енергетичної 
безпеки. Серед пріоритетів відносин Києва і Брюсселя — рефор-
ма з децентралізації, держуправління, боротьба з корупціє ю, вер-
ховенство права, економічний розвиток та енергетика. 

Під час саміту було підписано угоду між Україною та Євро-
пейським інвестиційним банком про надання позики у 75 міль-
йонів євро на проект із підвищення безпеки українських доріг.

Детальніше про саміт Україна—ЄС —  
у наступному номері «УК».

ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ: 

ЦИФРА ДНЯ

1 241 657 сімей
переселенців з Донбасу і Криму взяли 

на облік підрозділи соціального захисту 
населення обласних та Київської 
міської державних адміністрацій

«Є загальна думка 
щодо ефективної 
та продуктивної 

роботи. І я впевнений, 
що цей тиждень 

продемонструє 
узгоджену роботу 

парламенту».

Мала приватизація відбуватиметься 
через систему ProZorro

РЕФОРМИ. Процес малої 
приватизації українських держ-
підприємств розпочнеться вже 
цього місяця. Про це заявив Мі-
ністр Кабінету Міністрів, голо-
ва Міжвідомчої робочої групи з 
питань приватизації Олександр 
Саєнко під час наради з керів-
ництвом Мінекономрозвитку та 
Фонду держмайна. Учасники 
наради обговорили найгострі-
ші проблеми малої приватиза-
ції, повідомляє прес-служба Мі-
ністра Кабміну. Вони домови-
лися, що в найкоротші терміни 
всі спірні питання буде врегу-
льовано, щоб уже в липні стало 
можливим розпочати процес 
малої приватизації.

На сьогодні Фонд держмай-
на визначив та оприлюднив 
понад 600 об’єктів у всій краї-
ні, які продаватимуть в ме жах 
програми малої приватиза-

ції у 2018 році. До цього пере-
ліку ввійшли об’єкти держав-
ної або комунальної власності, 
тобто єдині майнові комплек-
си держпідприємств та пакети 
акцій суб’єктів господарюван-
ня, понад 50% статутного ка-
піталу яких належать державі. 
Вартість активів таких об’єктів 
не має перевищувати 250 міль-
йонів гривень. Згідно із Зако-
ном України «Про приватиза-
цію державного і комунального 
майна», який набрав чиннос-
ті в березні цього року, мала 
приватизація відбуватиметь-
ся через електронну систему 
«ProZorro.Продажі». Минулого 
тижня в системі було акреди-
товано перші 10 майданчиків 
для малої приватизації.

Згідно з результатами нара-
ди, МЕРТ разом із Нацкомісі-
єю з цінних паперів та фондо-

вого ринку остаточно сфор-
мулюють умови продажу па-
кетів акцій державних компа-
ній на електронних майданчи-
ках, уточнять деталі та умови 
проведення електронних аук-
ціонів, гарантійних внесків, під-
готують роз’яснення усіх дета-
лей щодо введення інформа-
ції про умови електронних аук-
ціонів. «Плануємо, що цього 
тижня Фонд держмайна підпи-
ше договори з авторизовани-
ми електронними майданчика-
ми і вже наступного тижня ми 
зможемо почати перші конкур-
си з продажу», — сказав Сер-
гій Саєнко. За його словами, 
завдання уряду полягає у про-
веденні приватизації «якісно, 
прозоро, з максимальним еко-
номічним ефектом для підпри-
ємств, які ми передаємо в при-
ватну власність».

Уряд за гендерні пріоритети 
Відділ новин 

«Урядового кур’єра»

УГОДА. Уряд України та 
структура Організації Об’єд-
наних Націй з питань гендер-
ної рівності та розширення 
прав і можливостей жінок в 
Україні («ООН Жінки в Украї-
ні») підписали угоду, яка ство-
рює підстави для підвищення її 
статусу до Національного бю-
ро (Country Office). Це дасть 
можливість розширити спів-
працю у сфері гендерної рівно-
сті і посилити реалізацію про-
грам, спрямованих на захист 
інтересів українських жінок.

Від уряду угоду підписа-
ла віце-прем’єр-міністр з пи-
тань європейської та євро-
атлантичної інтеграції Укра-
їни Іванна Климпуш-Цинца-
дзе, за словами якої, це впер-
ше в Україні у Плані дій уря-
ду акцентовано увагу саме на 
гендерних пріоритетах. І саме 

«ООН Жінки в Україні» є од-
ним з основних фахових по-
мічників та надійних партне-
рів Кабміну на цьому шляху. 
З їхнього боку документ під-
писала керівниця програм — 
голова Офісу Анастасія Дівін-
ська.

«Ця організація зробила 
вагомий внесок у посилен-
ня гендерної рівності в Укра-
їні, особливо в контексті зо-
внішньої агресії. Тому відте-
пер гендерний компонент за-
кладено до реформ сектору 
безпеки і оборони, зокрема 
до Річної національної про-
грами Україна—НАТО. Потре-
би найбільш вразливих кате-
горій жінок знайшли відобра-
ження також у процесах міс-
цевого розвитку і відновлення 
в постраждалих від конфлікту 
регіонах. Наразі до ухвалення 
готують документ, який лікві-
дує прогалини у захисті прав 
жінок, — План виконання За-

ключних зауважень Комітету 
з ліквідації всіх форм дискри-
мінації щодо жінок, наданих 
Україні», — наголосила віце-
прем’єр.

Своєю чергою Анастасія 
Дівінська зазначила, що для 
«ООН Жінки» привілей — 
бути партнером уряду в йо-
го зусиллях з розширення 
прав і можливостей жінок і ді-
вчат у всіх сферах життя. Во-
на також підтвердила готов-
ність очолюваної нею струк-
тури всіляко підтримувати 
віт чизняних урядовців щодо 
зміцнення національного ме-
ханізму із забезпечення рів-
них прав і можливостей жінок 
та чоловіків. «Будьте впевне-
ні, що можете розраховува-
ти на наш досвід та сприян-
ня. «ООН Жінки» як ніколи 
серйозно налаштовані та го-
тові до подальшої інтенсив-
ної роботи», — додала голо-
ва Офісу.

На борту флагманського корабля 
Шостого флоту США «Mount Whitney» 
(LCC-20) розмістився штаб 
командування навчаннями 
«Сі Бриз-2018
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Сєвєродонецький міський суд Луган-
ської області викликає як обвинувачену 
Могильну Олену Іванівну (останнє відо-
ме місце реєстрації: Луганська область, 
м. Ровеньки, вул. Чехова, 20/2) у судове 
засідання з розгляду кримінальної спра-
ви №428/8299/17 за обвинуваченням Мо-
гильної Олени Іванівни за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, яке відбудеться 13.07.2018 року 
о 13 годині 20 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

Сєвєродонецький міський суд Луган-
ської області викликає як обвинувачено-
го Анісімова Олексія Ігоровича (остан-
нє відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, вул. Лянгузова, буд. 2) 
у судове засідання з розгляду криміналь-
ної справи №428/9550/16-к за обвинува-
ченням Анісімова Олексія Ігоровича за  
ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
відбудеться 13.07.2018 року о 13 годині 
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

Сєвєродонецький міський суд Луган-
ської області викликає як обвинувачено-
го Гречку Бориса Анатолійовича (остан-
нє відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчато-
ва, 27/148) у судове засідання з розгляду 
кримінальної справи №428/3878/17 за об-
винуваченням Гречки Бориса Анатолійо-
вича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке від-
будеться 13.07.2018 року о 13 годині 10 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

02.07.2018 року було втрачено довіре-

ність № 2659 на представника Товариства 

з обмеженою відповідальністю «Фінан-

сова компанія «Довіра та Гарантія» (код  

ЄДРПОУ 38750239) Семенова Семена  

Семеновича.

Довіреність № 2659 на представника 

Товариства з обмеженою відповідальніс-

тю «Фінансова компанія «Довіра та Гаран-

тія» вважати втраченою.

Повістка про виклик у суд
Журавльов Денис Миколайович, 

24.11.1985 року народження, який прожи-
ває за адресою: Луганська область, Крас-
нодонський район, с. Дружне, вул. Пуш-
кіна, 30, відповідно до вимог статей 134, 
135 КПК України, вам необхідно з’явитися 
12.07.2018 р. об 11.00 год. до Шевченків-
ського районного суду м. Львова за адре-
сою: м. Львів, вул. С. Стрільців, 12, для 
участі в судовому засіданні кримінально-
го провадження №4201414040000048 від 
25.06.2014, за обвинуваченням вас у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про увільнення О. Горащенкова  

від виконання обов’язків члена конкурсної 
комісії з відбору кандидатів на посади 

членів Національного агентства  
з питань запобігання корупції

1. Увільнити ГОРАЩЕНКОВА Олексія Миколайовича від виконання обов’язків 
члена конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного 
агентства з питань запобігання корупції.

У зв’язку з цим визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 5 червня 2015 року № 314 «Про визначення осо-

би до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Націо-
нального агентства з питань запобігання корупції»;

Указ Президента України від 10 травня 2016 року № 199 «Питання визначен-
ня особи до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів На-
ціонального агентства з питань запобігання корупції».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 липня 2018 року
№199/2018

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про уповноваження О. Маркарової  

на підписання Листа про внесення змін  
№ 1 до Фінансової угоди (Проект «Основний 

кредит для аграрної галузі — Україна»)  
між Україною та Європейським 

інвестиційним банком
Уповноважити першого заступника Міністра фінансів України МАРКАРОВУ 

Оксану Сергіївну на підписання Листа про внесення змін № 1 до Фінансової уго-
ди (Проект «Основний кредит для аграрної галузі — Україна») між Україною та 
Європейським інвестиційним банком.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
7 липня 2018 року
№97/2018-рп

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 липня 2018 р. № 530 
Київ

Про внесення змін до переліку лікарських 
засобів та медичних виробів, які закуповуються 

на підставі угод щодо закупівлі  
із спеціалізованими організаціями,  

які здійснюють закупівлі за напрямами 
використання бюджетних коштів у 2018 році  

за програмою «Забезпечення медичних заходів 
окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповують-

ся на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здій-
снюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році за 
програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 
комплексних заходів програмного характеру», затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 278 (Офіційний вісник Украї-
ни, 2018 р., № 36, ст. 1263, № 42, ст. 1497), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 4 липня 2018 р. № 530

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліку лікарських засобів та медичних виробів,  

які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими 
організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання 

бюджетних коштів у 2018 році за програмою «Забезпечення медичних заходів 
окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»

1. Розділ «Антирезусний імуноглобулін для запобігання гемолітичній хворо-
бі новонароджених» викласти в такій редакції:

«Антирезусний імуноглобулін для запобігання  
гемолітичній хворобі новонароджених

Міжнародна 
непатентована 

назва  
лікарського  

засобу

Форма випуску Дозування

Орієнтовний 
обсяг 

потреби,  
100 

відсотків

Орієнтовна 
кількість 

з урахуванням 
обсягу 

фінансування
Антирезусний D 
імуноглобулін 

ампули, 
флакони, 
шприци

300 мкг 
(1500 МО) або 
титр антитіл 
анті-Rho(D) 1: 
2000 і вище

13 888 1357

Антирезусний D 
імуноглобулін 

–“– 125 мкг 
(625 МО) або 
титр антитіл 
анті-Rho(D) 1: 
2000 і вище

5522 213».

2. Розділ «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати 
супроводу для лікування онкологічних хворих» доповнити підрозділами тако-
го змісту:

«Медикаменти для пацієнтів, які страждають  
на онкогематологічні захворювання

Міжнародна 
непатентована 

назва 
лікарського 

засобу

Форма випуску Дозування

Орієнтовний 
обсяг 

потреби,  
100 

відсотків

Орієнтовна 
кількість 

з урахуванням 
обсягу 

фінансування
Аспарагіназа ампули,  

флакони, 
шприци

10 000 МО 1209 255

Пегаспарагіназа –“– 3750 МО 200 35
Бендамустин ампули, фла-

кони, шприци
25 мг 3213 1186

Бендамустин –“– 100 мг 2176 1040
Бортезоміб –“– 1 мг 20208 2214
Бортезоміб –“– 3,5 мг 4623 1574
Блеоміцин –“– 15 мг 3510 692
Ванкоміцин –“– 500 мг 5852 2866
Вінбластин –“– 5 мг 3444 1550
Вінкристин –“– 1 мг 8507 4186
Вориконазол таблетки,  

капсули, драже
200 мг 14 612 2244

Гідроксикар-
бамід

–“– 500 мг 461 032 278 871

Дакарбазин ампули, фла-
кони, шприци

200 мг 8387 1714

Доксорубіцин –“– 50 мг 34 910 4776
Етопозид –“– 200 мг 5449 2597
Ідарубіцин –“– 5 мг 2921 1644
Іфосфамід –“– 1000 мг 1674 764
Кальцію фолінат –“– 30 мг 765 265
Кальцію фолінат –“– 50 мг 1240 639
Кислота  
золедронова

–“– 4 мг 5404 2413

Ленограстим –“– 33,6 млн. МО 6979 2395
Ломустин таблетки,  

капсули, драже
40 мг 5175 1170

Месна ампули,  
флакони, 
шприци

400 мг 3833 1797

Метотрексат –“– 50 мг 1335 645

Метотрексат ампули,  
флакони, 
шприци

1000 мг 1967 875

Мітоксантрон –“– 20 мг 1265 796
Мелфалан таблетки, 

капсули, драже
2 мг 37 152 17 301

Піперацілин/ Та-
зобактам

ампули, 
флакони, 
шприци

4500 (4000/  
500 мг)

9119 3647

Прокарбазин таблетки, 
капсули, драже

50 мг 15 532 8102

Ритуксимаб ампули, 
флакони, 
шприци

100 мг 23 528 2124

Ритуксимаб –“– 500 мг 13 385 1576
Талідомід таблетки, 

капсули, драже
100 мг 73 518 26 980

Філграстим ампули, 
флакони, 
шприци

48 млн. МО 9041 6187

Флударабін –“– 50 мг 7366 3511
Циклофосфамід –“– 1000 мг 10 033 4885
Циклофосфамід –“– 500 мг 10 730 4176
Цитарабін –“– 1000 мг 3676 2261
Цитарабін –“– 100 мг 7987 5485
Вориконазол флакони 200 мг 1632 783
Кладрибін розчин 

для ін’єкцій
2 мг/мл 
по 5 мл 

у флаконі

240 130

Хлорамбуцил таблетки, 
капсули

2 мг № 25 
у флаконі

101 640 28 675

Даунорубіцин флакони 20 мг 4446 1200
Каспофунгін –“– 50 мг 1750 600
Каспофунгін флакони 70 мг 413 38
Леналідомід таблетки, 

капсули, драже
10 мг 11 753 528

Леналідомід –“– 25 мг 14 689 803
6-Меркапто-
пурин

–“– 50 мг 31 075 10 261

Лікарські засоби для лікування хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз

Міжнародна 
непатентована 

назва  
лікарського  

засобу

Форма випуску Дозування

Орієнтовний 
обсяг 

потреби,  
100 

відсотків

Орієнтовна 
кількість 

з урахуванням 
обсягу 

фінансування
Іматиніб таблетки, кап-

сули, драже
100 мг 360 391 257 850

Іматиніб –“– 400 мг 112 463 96 818
Нілотиніб –“– 200 мг 209 143 138 684

Бозутиніб –“– 100 мг 106 055 75 026
Бозутиніб –“– 500 мг 36 731 24 365».

3. Доповнити перелік розділами такого змісту:

«Препарати для лікування дихальних розладів новонароджених

Міжнародна 
непатентована 

назва  
лікарського  

засобу

Форма випуску Дозування

Орієнтовний 
обсяг 

потреби,  
100 

відсотків

Орієнтовна 
кількість 

з урахуванням 
обсягу 

фінансування
Природні  
фосфоліпіди. 
Суспензія  
для ендотрахе-
ального  
введення

флакони 80 мг/мл  
по 1,5 мл (1,5 
мл суспен-
зії містять 120 
мг фосфолі-
підної фрак-
ції, яка виді-
лена з легенів 
свині)

3009 2210

Природні фос-
фоліпіди.  
Суспензія для 
ендотрахеально-
го введення

флакони 25 мг/мл  
по 4,0 мл у 
флаконі № 1  
(4,0 мл сус-
пензії міс-
тять 100 мг 
фосфоліпід-
ної фракції, 
яка отрима-
на з легенів 
биків)

1438 730

Кофеїн цитрат ампули 1 мл лікар-
ського засобу 
містить 20 мг 
кофеїну  
цитрату

40 115 31 982

Медикаменти для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит

Міжнародна 
непатентована 

назва  
лікарського  

засобу

Форма випуску Дозування

Орієнтовний 
обсяг 

потреби,  
100 

відсотків

Орієнтовна 
кількість 

з урахуванням 
обсягу 

фінансування
Рибавірин таблетки, кап-

сули, драже
200 мг 15 962 13 902

Пегінтерферон 
альфа 2 а

ампули, фла-
кони, шприци

135 мкг/  
0,5 мл

564 446

Пегінтерферон 
альфа 2 а

–“– 180 мкг/ 
0,5 мл

24 24

Софосбувір таблетки 400 мг 1260 1092
Софосбувір/Ле-
діпасвір

–“– 400 мг / 
90 мг

4201 3470

Ентекавір –“– 1 мг 2278 1672
Ентекавір –“– 0,5 мг 8990 7444
Ентекавір суспензія 0,05 мг/мл 3 3
Тенофовір таблетки 300 мг 6385 6385

Тести, витратні матеріали для діагностики туберкульозу

Назва медичного виробу Одиниця виміру
Орієнтовний 

обсяг потреби,  
100 відсотків

Орієнтовна 
кількість 

з урахуванням 
обсягу 

фінансування
Ідентифікаційний тест 
для ідентифікації 
мікобактерій туберку-
льозного комплексу 
BD MGIT™ TBc 
(або еквівалент)

упаковок 38 38

Набір штативів 
для «гніздового» 
розміщення комплектів 
пробірок в апараті 
BD BACTEC MGIT 960 
(або еквівалент)

–“– 48 48

Медикаменти для громадян, які страждають на легеневу  
артеріальну гіпертензію

Міжнародна 
непатентована 

назва  
лікарського  

засобу

Форма випуску Дозування

Орієнтовний 
обсяг 

потреби,  
100 

відсотків

Орієнтовна 
кількість 

з урахуванням 
обсягу 

фінансування
Ілопрост розчин 

для інгаляцій, 
ампули

10 мкг/мл,  
2 мл

30 837 24 661

Силденафіл таблетки, 
вкриті 

плівковою 
оболонкою

20 мг 176 404 141 400

Бозентан таблетки 
для 

перорального 
прийому

62,5 мг 6370 6368

Бозентан –“– 125 мг 19 634 16 275
Ріоцигуат –“– 1 мг 4565 1965
Ріоцигуат –“– 2 мг 12 673 5936
Ріоцигуат –“– 2,5 мг 10 172 6103
Амбрізентан –“– 5 мг 5973 2938
Амбрізентан –“– 10 мг 7555 4320».
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районно-

го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22017130000000275 від 04.12.2017 року за обви-
нуваченням Васькіної Антоніни Львівни у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В. Б. викликає обвинуваче-
ну Васькіну Антоніну Львівну, 18.05.1955 р.н., яка за-
реєстрована за адресою: Луганська область, Ново-
айдарський район, м. Щастя, кв-л Енергетиків, буд. 
19, кв. 14, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 25.07.2018 року о 09.15 год. у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, 
вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового судово-
го засідання і вживає заходів до забезпечення його 
прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в поряд-
ку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та 
здійснити спеціальне судове провадження.

Ліквідатор СФО «Володимирівське» (28540, Кі-
ровоградська обл., Долинський р-н, с. Гурівка; код 
ЄДРПОУ 13757207), арбітражний керуючий Степа-
ненко М. М. (свідоцтво №157 від 07.02.2013 року), 
який діє на підставі постанови господарського суду 
Кіровоградської області від 29.05.2018 року в спра-
ві №912/3427/17, оголошує про проведення конкурсу 
на визначення організатора аукціонів з продажу май-
на підприємства-банкрута.

Основними критеріями конкурсу є:
1. Наявність права на здійснення діяльності з ор-

ганізації та проведення аукціонів, яке підтверджуєть-
ся установчими документами;

2. Наявність достатнього, але не менш як 3 (три) 
роки, досвіду організації та проведення аукціонів;

3. Найменша сума винагороди, запропонована 
учасником.

4. Відсутність заінтересованості стосовно підпри-
ємства-банкрута, кредиторів та ліквідатора.

Заявки на участь у конкурсі з документами, які 
підтверджують відповідність критеріям, можуть 
надсилатись учасниками протягом 7 (семи) кален-
дарних днів з моменту виходу цього оголошення  
на поштову адресу: 03150, м. Київ, вул. Велика  
Васильківська, 77. Контактний номер телефону: 
(067) 777-03-63.

Шевченківський районний суд м. Чернівці повідо-
мляє Засобу Андрія Володимировича, що криміналь-
не провадження №727/454/18 за обвинуваченням 
Засоби Андрія Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України призначено на 16.00 год. 2 серпня 2018 року.

Отже, з моменту розміщення цього повідомлен-
ня вважається, що сторони повідомлені відповідно 
до вимог кримінального процесуального законодав-
ства.

Суддя О. В. Семенко

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області викликає в судове засідання, призначе-
не на 20 липня 2018 року о 09.00 год., Кушніра Єв-
гена Олександровича, 08.04.1989 року народження, 
який обвинувачується у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Останнє відоме місце проживання: місто Олек-
сандрія Кіровоградської області, вулиця 2-го Україн-
ського фронту, 32. Судове засідання відбудеться в 
приміщенні Олександрійського міськрайонного суду 
за адресою: м. Олександрія Кіровоградської області, 
вул. Г. Сокальського, 76.

Суддя Орловський В. В.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області від 03.03.2018 року відкрито про-
вадження по спеціальному досудовому розслідуван-
ню за обвинуваченням Варвашені Тетяни Миколаїв-
ни у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, та призначене під-
готовче судове засідання.

До суду як обвинувачена викликається Варвашеня 
Тетяна Миколаївна. Підготовче судове засідання від-
будеться 19.07.2018 року о 09.00 год. у приміщенні 
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64. 

Суддя Богомолова Л. В.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Гришу Ірину Вікторівну, 27.12.1986 року наро-
дження, у судове засідання в кримінальному прова-
дженні № 1-кп/331/76/2018 за обвинуваченням Гри-
ші Ірини Вікторівни в скоєнні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке відбудеться 06.08.2018 року о 09 годині 30 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: місто Запоріжжя, 
вулиця Олександрівська, 6, зал  № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Клепінов Володимир Вікторович, 

18.03.1973 р.н., проживаючий за адресою: Донецька 
область, м. Горлівка, вул. Леніна, 23, кв. 77, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно 
з’явитися 16.07.2018 р. о 09 год. 00 хв. до каб. № 309 
слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Марі-
уполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях, який розташований за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, до 
слідчого Авєріна П. Є., для відкриття та ознайомлення із 
матеріалами кримінального провадження, вручення вам 
письмового повідомлення про підозру, обвинувального 
акта та реєстру матеріалів у кримінальному проваджен-
ні №12015050000000848 від 22.09.2015, за ч. 1 ст. 258-3 
КК України в порядку ст. 290 КПК України при здійсненні 
спеціального досудового розслідування.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинувачену Катюху Олександру Володи-
мирівну, 26 вересня 1977 р.н. (зареєстроване міс-
це проживання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. 
Шмідта, 12, кв. 42), у судове засідання для здій-
снення спеціального судового провадження в кримі-
нальному провадженні № 2201605010000000113 від 
01.06.2016 (справа № 328/2893/17) за обвинувачен-
ням Катюхи О. В. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, яке відбудеться 23.07.2018 року об 11.00 годині 
в залі судового засідання за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі не-
явки обвинуваченої Катюхи О. В. кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за її відсутності. 

Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., 
судді Ушатий І. Г., Курдюков В. М.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Аніщенка 
Тараса Анатолійовича, Одарченка Сергія Анатолійо-
вича, Скребцова Владислава Юрійовича як обвину-
вачених у судове засідання по кримінальній справі  
№ 420/2149/16-к за обвинувальним актом у кри-
мінальному провадженні стосовно Аніщенка Тара-
са Анатолійовича, Одарченка Сергія Анатолійовича, 
Скребцова Владислава Юрійовича за ч. 2 ст. 110 КК 
України, що відбудеться 27 липня 2018 року об 11.15 
годині.

У разі неявки обвинувачених до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинувачених у порядку спеціального судово-
го провадження.

Справа розглядається одноособово суддею Попо-
вою О. М.

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

ської області — судді Осіпенко Л.М. знаходиться спеці-
альне кримінальне провадження № 426/16/16-к стосовно 
Ісмаілова Заура Рауфовича, 25.07.1978 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ісмаілов За-
ур Рауфович зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, вул. Лазо, буд. 46В.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Ісмаі-
лова Заура Рауфовича у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 27 липня 2018 року о 09.30 год. у залі 
Сватівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко С. О., 
Попової О. М.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Цихиселі Левана Ростомовича, 25.02.1981 року народження, 
який проживає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, 
вул. Кальницької, буд. 5, кв. 65, за матеріалами кримінально-
го провадження № 607/10933/17, 1-кп/425/152/18, на підста-
ві обвинувального акта відносно Цихиселі Л. Р. за ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 258- 3 КК України.

Обвинуваченому Цихиселі Л. Р. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 26 липня 2018 
року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Долотіна Віктора Олексійовича, 14.03.1975 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, кв-л Молодіжний, 20А/906, за матеріалами кримі-
нального провадження № 420/120/17, 1-кп/425/304/18, на 
підставі обвинувального акта відносно Долотіна В. О. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Долотіну В. О. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 26 липня 2018 
року о 12 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченої

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачену 
Чаркіну Інну Євгенівну, 28.08.1969 року народження, заре-
єстровану за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л 
Волкова, 12/24, за матеріалами кримінального проваджен-
ня № 433/1959/17, 1-кп/425/305/18, на підставі обвинуваль-
ного акта відносно Чаркіної І. Є. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченій Чаркіній І. Є. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 26 липня 2018 
року о 12 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченої справу буде розгляну-
то за її відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 16 травня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22015130000000137 відносно Нікішина Євгена Генна-
дійовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Нікішин Єв-
ген Геннадійович у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 26 липня 2018 року о 14 годині 00 хвилин в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце слухання, 
справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

Ліквідатором ПАТ «Будшляхмаш» (код ЄДРПОУ 14310164) — арбі-
тражним керуючим Капустіним В. В., що діє на підставі Постанови Хар-
ківського апеляційного господарського суду від 11.09.2017 року по 
справі №920/137/13-г, відповідно до п. 6 ст. 49 Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкру-
том», оголошується конкурс з визначення організатора аукціону з про-
дажу майна ПАТ «Будшляхмаш». Обов’язкові вимоги до учасників кон-
курсу: досвід проведення аукціонів, але не менш як три роки, наявність 
технічних можливостей.

Письмові пропозиції від торгуючих організацій приймаються протя-
гом 10 днів з дня публікації на адресу ліквідатора ПАТ «Будшляхмаш» 
Капустіна В. В.: 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 6, 1 по-
верх.

Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 25.06.1986 р.н., заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Лені-
на, 12, фактично проживає: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Кі-
рова, 147а, 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 20 липня 2018 року об 11.30 год. до 
Якимівського районного суду Запорізької області (Запорізька область, 
смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел. (06131)6-11-80), для участі в судо-
вому 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.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів (майна) АКБ «Новий». 

Номер лота: Найменування майна/стислий опис майна
F03G29300 Будівлі та споруди і основні засоби, а саме: будівлі та споруди, за-

гальною площею 5277,7 кв.м, що розташовані за адресою: м. Дніпро, просп. Бог-
дана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), 151; основні засоби у кількості 
4663 одиниці.

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного 
аукціону: www.prozorro.sale. Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону 23.07.2018 р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону по лоту вказується на веб-сайті: www.prozorro.sale. Детальна 
інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/nezhitlova/182276/
index.php?lang=ru

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Звольського 
Вадима Володимировича, 1964 р.н., як обвинуваченого в криміналь-
ному провадженні № 296/4949/18 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального 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 23 липня 2018 року о 12.45 год. у приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області повідомляє, що 
в приміщенні суду за адресою: вул. Молодіжна, 10, м. Калуш, Івано-Франків-
ська обл., 77300, суддя Якимів Р. В., о 09.30 год. 20 липня 2018 р. (резерв-
ні дати судових засідань: о 09.00 год. 23.07.2018 р., о 14.00 год. 14 вересня 
2018 р., о 09.00 год. 17.09.2018 р.) відбудеться розгляд кримінального про-
вадження про обвинувачення Дмитріва Романа Ігоровича за ч. 5 ст. 191 КК 
України, яке розглядається в спеціальному судовому провадженні.

На судове засідання як обвинувачений викликається Дмитрів Роман Іго-
рович, 29.07.1984 року народження, уродженець та житель с. Пійло Калусь-
кого р-ну.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що на 

розгляді перебуває заява Новопетрівської сільської ради Київської об-

ласті про визнання спадщини Ільченко Людмили Петрівни, що померла 

20 липня 2008 року, — відумерлою.

Судове засідання відбудеться 22 серпня 2018 року о 09 годині 20 хви-

лин за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 7.

Суддя О. Д. Рудюк

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бабуцідзе Ма-
рину Георгіївну, 29.05.1987 р.н., як обвинувачену в кримінальному про-
вадженні № 296/4759/18, 1-кп/296/521/18 у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуван-
ням судді Шимон Л. C. у підготовче судове засідання, що відбудеться 
24.07.2018 року о 09.15 год. у приміщенні Корольовського районно-
го суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
зал № 113.

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Солодуна Де-
ниса Сергійовича як обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 296/10034/17 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопо-
рушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням  
судді Покатілова О. Б. у підготовче судове засідання, що відбудеться 31 
липня 2018 року о 09.15 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.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що на 

розгляді перебуває заява Новопетрівської сільської ради Київської об-

ласті про визнання спадщини Шевченко Галини Миколаївни, що помер-

ла 22 вересня 2009 року, — відумерлою.

Судове засідання відбудеться 22 серпня 2018 року о 09 годині 40 хви-

лин за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 7.

Суддя О. Д. Рудюк

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне про-
вадження (справа № 242/3056/15-к) за обвинуваченням Дузенка Олександра  
Вікторовича, 12 березня 1981 року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 березня 1981 року на-
родження, який мешкає за останньою відомою адресою: Донецька область, 
м. Донецьк, вул. Генерала Антонова, 5/104, викликається на 24 липня 2018 ро-
ку о 09.30 годині до Добропільського міськрайонного суду Донецької облас-
ті, кабінет № 3, для участі в підготовчому судовому засіданні по кримінально-
му провадженню.

Головуючий суддя Кошля А. О.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області зна-
ходиться кримінальне провадження № 42017050000000073 від 24.01.2017 ро-
ку (єд. унік. № 243/3567/18, провадження № 1-кп/243/512/2018) за обвинува-
ченням Немиткіна Олександра Олександровича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Немиткін Олександр Олександрович, 25.10.1985 р.н., уро-
дженець м. Горлівка Донецької області, який мешкає за адресою: Україна, До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Вікова, 23-а, викликається в судове засідання 
по справі, призначене на 26 липня 2018 року о 13.00 год.

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

Суддя І. М. Мінаєв

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

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

Номер лота: F11GL29097-F11GL29099
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 30.07.2018
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/38395-asset-sell-id-173872
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +13  +18 +24  +29
Житомирська +13  +18 +22  +27
Чернігівська +12  +17 +24  +29
Сумська +11  +16 +25  +30
Закарпатська +11  +16 +24  +29
Рівненська +11  +16 +20  +25
Львівська +11  +16 +20  +25
Івано-Франківська +11  +16 +20  +25
Волинська +11  +16 +20  +25
Хмельницька +11  +16 +22  +27
Чернівецька +11  +16 +20  +25
Тернопільська +11  +16 +20  +25
Вінницька +13  +18 +23  +28

Oбласть Нiч День

Черкаська +13  +18 +24  +29
Кіровоградська +13  +18 +25  +30
Полтавська +14  +19 +26  +31
Дніпропетровська +16  +21 +28  +33
Одеська +18  +23 +27  +32
Миколаївська +18  +23 +30  +35
Херсонська +18  +23 +30  +35
Запорізька +18  +23 +30  +35
Харківська +14  +19 +28  +33
Донецька +17  +22 +28  +33
Луганська +17  +22 +28  +33
Крим +18  +23 +30  +35
Київ +16  +18 +26  +28

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

24..29
13..18

28..33
17..22

24..29
13..18

30..35
18..23

20..25
11..16

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Фотосесія у костюмах 
ХІХ століття

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПОДОРОЖ У МИНУЛЕ. Історичний музей у Покровську Доне-
цької області віднедавна пропонує своїм відвідувачам цікаву фо-
томандрівку у минуле міста — у ті часи, коли тутешня залізнична 
станція та населений пункт звалися Гришине. Всім охочим пропо-
нують сфотографуватися у костюмах місцевих жителів кінця ХІХ 
— початку ХХ століть. Точніше, сучасні містяни зможуть набути 
образу своїх попередників — представників заможних родин. Жін-
ки на фото матимуть вигляд тогочасних заможних дам, а чоло-
вікам відповідний одяг надасть вигляду справжніх джентльменів. 
Не забули у фотоательє «Старе місто» й про малечу: дівчатка пе-
ретворяться на маленьких панянок, а хлопчаки враз посолідніша-
ють, вдягнувши фраки і циліндри. Створити тодішню атмосферу 
Гришина допоможе ще й ретельно відтворений інтер’єр тих років. 
Нинішня фотоподорож у минуле міста дуже символічна, оскільки 
архіви свідчать, що у 1884 році у Гришиному на залізничному вок-
залі, який тільки почав працювати, було обладнано зал очікування 
3-го класу, буфет, поштову контору, а згодом і фотоательє.

У Миколаєві відшукали 
таланти 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

МОЖЛИВОСТІ. У Миколаєві підбили підсумки обласного кон-
курсу художньої творчості серед осіб з інвалідністю «Перлини Пів-
дня». Протягом десяти років він збирає таланти з усієї області се-
ред особливих людей. Цьогоріч у ньому взяли участь 80 осіб, 40 
із них продемонстрували свою майстерність у жанрах «авторська 
пісня», «поезія», «проза», «художнє та декоративно-прикладне 
мистецтво». Переможці отримали подарунки та дипломи від обл-
держадміністрації, обласної ради, обласного відділення Фонду со-
ціального захисту інвалідів. Цей рік став особливим, адже завдя-
ки підтримці Миколаївської ОДА та Миколаївської облради у світ 
вийшла збірка творів учасників конкурсу «Перлини Півдня». 

«Ней мовірно творчі люди з неабиякою силою волі, жагою і лю-
бо в’ю до життя представили надзвичайно талановиті роботи, — за-
значив голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко. — Наше за-
вдання — дбати, щоб з’явилися облаштовані тротуари, пандуси».  

У Сєверодонецьку показали стрічку 
«Луганськ. Окупація»

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

КІНО. П’ятий рік на Дон-
басі тривають бойові дії. Для 
більшості українців війна при-
йшла несподівано, і тисячі ви-
мушених переселенців, які 
втікали від бойових дій влітку 
2014-го, сподівалися повер-
нутися додому за місяць-дру-
гий. Проте пройшло чотири 
роки. Зараз багато хто пере-

осмислив ті події. Міфи росій-
ської пропаганди розвіялися. 

Документальний фільм 
журналіста Валентина Тор-
би є актуальною відповіддю 
на запит сучасності, а також 
гарною нагодою замислитися 
над причинно-наслідковими 
зв’язками подій. Так говори-
ли глядачі після показу стріч-
ки «Луганськ. Окупація». 

Від самого початку так зва-
ної «рускої весни» у 2014 ро-

ці він, перебуваючи в Луган-
ську, писав про те, що відбу-
валося в місті та області, пу-
блікував свої спостережен-
ня у соціальних мережах, а 
потім у всеукраїнській газе-
ті «День». Переїхавши до Ки-
єва, написав книгу «Я — сві-
док», до якої увійшли розпо-
віді про початок війни в Лу-
ганській області. Фільм «Лу-
ганськ. Окупація» є продо-
вженням роботи автора.

«Попри те, що я писав про 
ті події, розумів, що є певна 
недосказаність. Тому я вирі-
шив більш детально висвіт-
лити перебіг подій через кіно, 
адже я є свідком. Тільки після 
аналізу подій 2014 року в Лу-
ганську фільм був змонтова-
ний та підготований до прока-
ту», — каже Валентин Торба.

Презентована у Сєверодо-
нецьку стрічка є першою час-
тиною запланованої роботи.

Під чарівливі звуки духової музики
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ЛІТО. Тільки-но починає 
спадати спека, і на місто спус-
кається вечірня прохолода, з 
міського парку вже долина-
ють хвилюючі звуки духового 
оркестру. Суботнього вечора 
в центрі Звенигородки, що на 
Черкащині, стає велелюдно. 

Найбільше літніх людей. При-
ходять згадати молодість, по-
слухати чарівні звуки духового 
оркестру районного Будинку 
культури, а то й потанцювати. 

Ще торік районна та місь-
ка ради ветеранів війни і пра-
ці виступили з ініціативою орга-
нізувати вечори відпочинку для 
містян. Схвальні відгуки звени-
городців надихнули на продо-

вження доброї справи. Тепер 
відпочинок під звуки духової 
музики став традиційним. 

— Це свято для нас, — ска-
зала нашому кореспондентові 
Людмила Іванівна Забарська, 
яка прийшла сюди зі своїми 
літніми подругами. — Хай такі 
вечори завжди будуть. До ре-
чі, молодь також не цурається 
такої розваги. 

Вальс і фокстрот, танго й 
квікстеп та інші популярні тан-
ці як минулих років, так і су-
часні, кличуть на майданчик 
і сивих ветеранів, і життєра-
дісну молодь, аби під чарівли-
ві мелодії одержати задово-
лення від спілкування, збага-
титися радістю ритмічного ру-
ху, відчути себе елегантними 
й сповненими сил.

10 віолончелістів із семи країн на одній сцені

«Браво!» Віолончелістка Жанель Саламатова з Казахстану 
та головний диригент академічного симфонічного 
оркестру Мирослав Кріль

Вірменський віолончеліст Артем Іоанісян разом з академічним симфонічним оркестром Тернопільської обласної 
філармонії виконує твір німецького композитора Йозефа Гайдна

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр» 

(фото автора)

ЗАКРИТТЯ СЕЗОНУ. Тер-
нопільська обласна філармо-
нія закрила свій 79-й сезон ви-
нятковою програмою. Уперше 
на її сцені в одному концер-
ті виступили 10 талановитих 
солістів-віолончелістів із семи 
країн. І стало це можливим за-
вдяки авторському проекту ві-
олончеліста, професора Ви-
щої школи музики в Женеві та 
Вищої школи мистецтв у Берні 
Дениса Северина, який наро-
дився в Україні. 

По закінченні Харківської 
спеціалізованої музичної шко-
ли-інтернату навчався в Мос-
ковській, Женевській консер-
ваторіях, Базельській академії 
музики. Нині він навчає грі на 
віолончелі, виступає як соліст 
та учасник камерних ансамб-
лів, бере участь у конкурсах. А 
ще заснував благодійну асоціа-
цію «Мистецтво без кордонів». 

Протягом десяти років на 
Батьківщині він організовує різ-
ні концертні та доброчинні за-
ходи. Один із них — фести-
валь ArtCello. У жовтні в Укра-
їні відбудеться фестиваль для 
дорослих професійних вико-
навців, а от юнацький пройшов 
цими літними днями у Льво-
ві, Хмельницькому, Кам’янець-
Подільському та Тернополі. 

Наймолодший серед деся-
ти талановитих віолончеліс-
тів, котрі виступили в Терно-
полі, — 13-річний Азамат Мух-
тарули з Казахстану. Україну 
на фестивалі представляли 
Поліна Войцеховська, Аліна 
Лукачович і Петро Сокач. Ви-
ступив на сцені обласної фі-
лармонії і сам маестро.

Денис Северин охоче пра-
цює із сучасними українськими 
композиторами, із задоволен-
ням виконує твори Мирослава 
Скорика та Валентина Сильве-
строва. В рамках фестивалю 
відбулося кілька майстер-кла-
сів видатного музиканта. 


