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В’ЯЧЕСЛАВ КИРИЛЕНКО:   «Заявою
проти перебування 

представників 
Константино польського 

патріарха в Україні 
Московський патріархат 

сам провокує 
міжконфесійну 

ворожнечу».

Нашу зброю  
показали на Каспії 

ВИСТАВКА. У столиці Азербайджану Баку проходить третя 
міжнародна виставка оборонної промисловості ADEX—2018. Се-
ред 224 компаній із 29 країн чільне місце посідають вітчизняні ДК 
«Укроборонпром» і ДК «Укрспецекспорт».

Українська сторона має великі сподівання на розвиток відносин 
з Азербайджаном. Серед перспективних напрямів двосторонньої 
співпраці — ремонт на українських підприємствах азербайджан-
ського озброєння й військової техніки, зокрема комплексів проти-
повітряної оборони, обслуговування радіолокаційних станцій, гелі-
коптерів і бронетехніки, надання допомоги у створенні спільних ре-
монтних підприємств на території Азербайджану.

Стенди Укроборонпрому та ПАТ «Мотор Січ» відвідав прези-
дент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє Укрінформ. Він ак-
тивно обмінявся думками з нашими фахівцями щодо перспектив 
українсько-азербайджанського співробітництва у військово-техніч-
ній галузі.

13,75 млрд грн
становив чистий прибуток платоспроможних 

банків за вісім місяців. Це найкращий 
фінансовий результат з 2014 року

МІЖНАРОДНА ТРИБУНА. У Нью-Йорку Президент Петро 
Порошенко закликав ввести місію на окупований росіянами 
Донбас для припинення кровопролиття, спричиненого 
зовнішньою агресією РФ

Кремль боїться 
оонівських 
миротворців

Віце-прем’єр-міністр про спротив наданню Томоса 
на автокефалію з боку УПЦ МП, яка стала на шлях 
самоізоляції 
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 
до пункту 8 Порядку визначення розміру і надання 
військовослужбовцям та членам їх сімей 
грошової компенсації за належне їм для отримання 
жиле приміщення»

Голова Державної служби 
морського та річкового транспорту 
Дмитро Петренко розповів «УК» 
про нові підходи до реалізації 
державної політики в галузі

З ПЕРШИХ ВУСТ
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«Повернення тіньових схем недопустиме»
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Володимир Гройсман підкреслив, що уряд системно працює  
над закріпленням прозорості закупівель лікарських засобів 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Учорашнє зібрання стало плат-
формою для обговорення зо-

крема таких надважливих пи-
тань, як зміна системи закупів-
лі лікарських засобів і містобуду-

вання. Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман зазначив, що на-
копичені проблеми в цих галузях 
системно розв’язують, однак ще 
багато над чим потрібно наполе-
гливо працювати.

Глава уряду нагадав, що три-
валий час процес закупівель лі-

карських засобів був корупцій-
ним. «Раніше битва відбувалася 
не за людей та їхнє здоров’я, а за 
фінансові потоки. Але в 2015 році 
почала діяти нова система закупі-
вель — через авторитетні міжна-
родні організації. Нині вже гово-
римо про постійний механізм за-

купівель без відкатів і за реальни-
ми, а не завищеними цінами. Має-
мо забезпечувати якість лікуван-
ня, а отже, забезпечувати ліками. 
Україна вже повністю має вакци-
ни за календарем щеплень, удвічі 
більше людей, у яких є проблеми 
із серцем, мають доступ до безко-

штовних стентів у кардіоцентрах, 
програма «Доступні ліки» діє та 
її буде продовжено», — зазначив 
Володимир Гройсман.

Та це лише початок. «Україн-
ці ще бачать жахливі умови в 
лікарнях, не всюди є належ-
не ставлення до пацієнта. 

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
be

rli
ne

r-
ze

itu
ng

.d
e



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua18 

ДОКУМЕНТИ

ОГОЛОШЕННЯ
Організатор аукціону — Державна служба геології та надр України

оголошує про проведення І аукціону 2019 року з продажу 
спеціальних  дозволів на користування надрами.

На аукціон виставляються спеціальні дозволи на користування
надрами відповідно до переліку.

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування
якими виставляються на I аукціон 2019 року

№з/п Назва
ділянки надр

Назва корисної
 копалини

Вид
користування  

надрами

Місце 
знаходження 
ділянки надр
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Кам’яногірська 

ділянка граніти геологічне 
вивчення, у т.ч. ДПР

Вінницька обл., 
Оратівський р-н

87,24 17,45 4,50 28 203,00 5

2

Родовище 
Північне -I                           

(свердловина
 № 1)

питні
підземні

води
А+В-100 м3/ добу 

ДКЗ України,  
протокол

від 15.04.2011 
№ 2238

видобування
Донецька обл., 
Краснолиман-

ський р-н 

1816,70 363,34 56,68 43 785,16 20

3

Кадобнянське
родовище

газ 
природний

геологічне вивчен-
ня нафтогазоносних 

надр, у тому числі 
ДПР, з подальшим 

видобуванням  
нафти і газу  
(промислова  

розробка  
родовища)

Івано-Франків-
ська обл.,

Калуський і
Долинський р-ни

44346,20 8869,24 72,55 833 010,29 20

До участі в аукціоні допускаються особи за рішенням аукціонного комітету, які відповідно до Поряд-
ку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594, подали заяву та виконали всі умови щодо участі в 
аукціоні. Подання претендентом заяви на участь в аукціоні свідчить про його згоду з умовами проведен-
ня аукціону. Особливі умови користування надрами встановлюються відповідно до чинного законодавства.

Претендент повинен сплатити розмір гарантійного внеску (платіж у розмірі 20 відсотків початкової ціни 
дозволу, що вноситься претендентом на рахунок Державної служби геології та надр України, відкритий в 
органі Казначейства),   за реквізитами: № 37119061078689, Одержувач: Держказначейська служба України, 
УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва, код згідно з ЄДРПОУ 37536031, МФО 820172.

Для участі в аукціоні претендент повинен придбати пакет аукціонної документації (вартість пакета аукці-
онної документації становить 3,12 відсотка початкової ціни дозволу, але не менш як 4500 гривень і не більш 
як 72550 гривень). Для отримання рахунку на сплату надсилається заява у довільній формі (код згідно з 
ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, номер мобільного телефону) із зазначенням ділянки надр та свідоцтво 
про реєстрацію платника податку на факс 456-33-38, e-mail: buh-dsg@ukr.net (відділ оплати праці та бух-
галтерського обліку).

Строк подання заяв становить 75 днів після опублікування офіційного оголошення про проведення аук-
ціону в газеті «Урядовий кур’єр». 

Заяви на участь в аукціоні приймаються до останнього дня подання заяв за адресою: м. Київ, вул. Ан-
тона Цедіка, 16, кім. 325, тел. 536-13-18, відділ документообігу та контролю Державної служби геології та 
надр України. 

Останній день подання заяв 11 грудня 2018 року.
Реєстрація покупців (їх уповноважених осіб) буде здійснюватися в день проведення аукціону з 9.00 год.  

до 10.45 год. 30 січня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, Державна служба геології та 
надр України, актовий зал  (4 поверх). Покупці, які не зареєструвалися у встановлений строк, вважаються 
такими, що відмовилися від участі в аукціоні. При цьому сплачені вартість пакета аукціонної документації та  
гарантійного внеску не повертаються.

Аукціон відбудеться 30 січня 2019 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, Держав-
на служба геології та надр України, актовий зал, 4 поверх.

Переможець аукціону здійснює протягом 30 календарних днів після його проведення розрахунки за при-
дбаний на аукціоні дозвіл шляхом внесення коштів до державного бюджету і сплачує різницю між  ціною 
продажу дозволу та гарантійним внеском. Вартість геологічної інформації на ділянку надр (розмір сплати 
наведено у переліку ділянок надр, які планується виставити на аукціон) сплачується переможцем аукціону.

Аукціон щодо кожної ділянки надр відбувається за умови реєстрації не менш як двох покупців на при-
дбання дозволу. 

За додатковою інформацією про умови проведення аукціону звертатись до Державної служби геології та 
надр України за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 415, 416. Контактні особи: Тимошенко Ігор Ва-
сильович — тел. (044) 456-60-85, Ткачук Олександр Іванович, Павка Олена Іванівна — тел. (044) 456-60-56,  
Борисенко Дмитро Миколайович — тел. (044) 536-13-20.

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

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

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження відносно Єжеля Михайла Броніславовича, 
19.10.1952 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликається Єжель 
Михайло Броніславович, 19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК 
України, яке відбудеться 5 жовтня 2018 року о 15.00 год. у примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді Педенко А. М.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Івано-
ва Олександра Юрійовича, 06.01.1969 р.н. (останні відомі місця прожи-
вання: м. Севастополь, вул. Маринеска, буд. 7, кв. 48; м. Севастополь, 
вул. Маринеска, буд. 19А, кв. 33), у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 8 жовтня 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 відбудеться в приміщенні Пе-
черського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
42а, зал №3, каб. 17, під головуванням судді Білоцерківця О. А.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Державне агентство резерву України оголошує аукціон з реаліза-
ції аптечного, лабораторного та санітарно-господарського майна, ста-
левого прокату, дроту, плетениці міднолудженої, трубки ПВХ, скла ор-
ганічного, комплектуючих виробів, кабельно-провідникової продукції, 
тари пакувальної, приладів напівпровідникових, електровакуумних, ви-
робів комплектуючих, радіокомпонентів, мікросхем, протигазів, радіо-
метрів-ренгенометрів, індивідуальних дозиметрів, ВПХР, ІПП, запчас-
тин до електровозів.

Аукціон відбудеться 10 жовтня 2018 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: Го-

рошко І. Я. (235-17-42), Топко Т.В. (234-15-66).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на 

офіційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обви-
нуваченням Красовського Володимира Івановича, 22.04.1968 року народження, у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Кра-
совський В. І. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. 
Лозова, 130) викликається на 04.10.2018 року о 14.00 год. до суду, каб. №10, для 
участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове прова-
дження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обви-
нуваченням Куцурубенка Олексія Анатолійовича, 22.08.1974 року народження, у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Куцу-
рубенко О. А. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Ба-
тищева, 15/8) викликається на 04.10.2018 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 може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове прова-
дження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Свинцицького Сергія Вікторовича, 21.02.1985 року народження, у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Свин-
цицький С. В., 21.02.1985 року народження (проживав без реєстрації за адресою: 
Житомирська обл., Володарськ-Волинський район, смт Нова Борова, вул. Шев-
ченка, 13-А) викликається на 03.10.2018 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 може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове прова-
дження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваному Новаковському Валерію Сергійовичу, 

27.01.1973 року народження, проживаючому за адресою: 
Донецька область, м. Горлівка, вул. Рудакова, буд. 50, кв. 29, 
відповідно до вимог ст. ст. 133 та 135 КПК України необхідно 
з’явитися 28.09.2018 о 10 год. 00 хв. до СВ УСБУ у Вінницькій 
області (м. Він ниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Ми-
роненка А.О. (тел.: (0432) 59-94-69) для участі у проведенні 
слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22018020000000038.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
Підозрюваному Нікуліну Олександру Олександровичу, 

14.07.1991 р.н., уродженцю м. Вуглегірськ Бахмутського ра-
йону Донецької області, зареєстрованому у м. Вуглегірськ по 
вул. Партизанській, буд. 36, мешканцеві м. Горлівка Донецької 
області, відповідно до вимог ст. ст. 133 та 135 КПК України не-
обхідно з’явитися 28.09.2018 о 10 год. 00 хв. до СВ УСБУ у Ві-
нницькій області (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчо-
го Мироненка А. О. (тел.: (0432) 59-94-69) для участі у прове-
денні слідчих (розшукових) та процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 22018020000000038.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримі-
нальне провадження №242/3975/16-к за обвинуваченням Романова Ро-
мана Миколайовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 2 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364 КК України. Обвинувачений Романов Роман 
Миколайович, 24.09.1968 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Столбуна, буд. 3, викликається до суду на 14 годи-
ну 00 хвилин 1 жовтня 2018 року (корп. № 2, каб. №19) для участі в підго-
товчому судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинува-
ченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є 
підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спе-
ціального судового провадження.

Суддя О. О. Наумик

Зіньківська міська рада 
Полтавської області  

просить відгукнутися  
спадкоємців на майно  

громадянина  
Бабича Івана Івановича  

(померлого  
12.10.1999 року),  

який мешкав за адресою: 
Полтавська обл.,  

м. Зіньків, вул. Березова 2.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 вересня 2018 р. № 751 
Київ

Про внесення зміни до пункту 5 Порядку надання розстрочення 
сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення 

виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України 
обладнання для власного виробництва на території України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 5 Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпе-

чення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на те-
риторії України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 85 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2018 р., № 19, ст. 633), доповнивши абзац другий після слів «Головою ДФС» словами «(його заступником)».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 вересня 2018 р. № 768 
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення розрахунку індексу 
конкурентоспроможності регіонів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку проведення розрахунку індексу конкурентоспроможності регіонів, затвердженого постановою Ка-

бінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1029 «Деякі питання удосконалення системи моніторингу та оцінки ре-
зультативності реалізації державної регіональної політики» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 3, ст. 119), такі зміни:

абзац перший пункту 3 після слів «проводиться щороку» доповнити словами і цифрами «починаючи з 2019 року»;

абзац другий пункту 4 після слова «здійснюється» доповнити словами «щороку за період січень — грудень року, що 
передує року розрахунку індексу конкурентоспроможності регіонів,».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 вересня 2018 р. № 666-р 
Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування персональних 
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1. У зв’язку з діями юридичних осіб Російської Федерації, що регулярно поширюють видавничу продукцію антиукра-
їнського змісту, та з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної ціліснос-
ті України, її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави від-
повідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» схвалити та внести на розгляд Ради національної без-
пеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та ін-
ших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб за переліком згідно з додатком (для службового користування).

2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державній фіс-
кальній службі за участю Служби безпеки здійснювати виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України 
про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом строку їх 
дії у разі звернення юридичної особи за видачею документа дозвільного характеру, видача якого заборонена як обмежу-
вальний захід (санкція), або волевиявлення юридичної особи щодо вчинення правочину, вчинення якого заборонено як 
обмежувальний захід (санкція), проводити перевірку належності такої особи до числа юридичних осіб, на яких поширю-
ються зазначені обмежувальні заходи (санкції), а також моніторинг стану виконання рішення Ради національної безпеки 
і оборони України та його ефективності.

3. Винести в місячний строк питання про розгляд пропозицій щодо застосування до юридичних осіб, зазначених у до-
датку, персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на розгляд Ради національної 
безпеки і оборони України.

4. Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України 
про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) поінформувати ком-
петентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання що-
до запровадження аналогічних обмежувальних заходів (санкцій).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ОГОЛОШЕННЯ

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування 

Підозрюваний Григорян Владислав Валерійо-
вич, 22.04.1983 р.н., зареєстрований: Донецька обл.,  
м. Краматорськ, вул. Косіора, б. 5, кв. 16, відповід-
но до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам необ-
хідно з’явитися 01.10.2018 р. о 15 год. 00 хв. у каб.  
№ 226 до слідчого УСБУ в Черкаській області Сторо-
жука Л.І. за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240,  
р.т. 398-623, для участі у слідчих та процесуальних діях 
у кримінальному провадженні № 22017250000000054 
від 01.12.2017 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Соболя Дениса Сергійовича, зареєстрованого 
за адресою: Луганська область, Старобільський район,  
м. Старобільськ, вул. Чайковського, буд. 39 – як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 2/431/650/18 за позовом Соболь М. С. до Соболя Д. С. 
про стягнення боргу за договором позики, яке відбу-
деться 9 жовтня 2018 року о 10 год. 00 хв. у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ,  
вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Воронкін О. А.

Адміністративною колегією Київського обласно-
го тервідділення АМКУ прийнято розпорядження 
від 27.02.2018 № 10-р про початок розгляду справи  
№ 70/10-р-02-04-18 за ознаками порушення законо-
давства про захист економічної конкуренції з боку 
ТОВ «Смарт Газ» (ідентифікаційний код 39844542), 
яке передбачено п. 13 ст. 50 ЗУ «Про захист еконо-
мічної конкуренції».

З детальним текстом розпорядження можна  
ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ  

за посиланням  
http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Апеляційний суд Миколаївської області повідо-
мляє, що розгляд кримінального провадження за 
апеляційною скаргою прокурора відділу нагляду за 
додержанням законів органами СБУ та Державної 
прикордонної служби управління нагляду в кримі-
нальному провадженні прокуратури Миколаївської 
області Іщука А. О. на вирок Центрального районно-
го суду м. Миколаєва від 16 січня 2018 року, за об-
винуваченням Стельмаха С. О. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, відкладено на 1 листопада 2018 року об 
11.00 год.

Суддя О. В. Куценко

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про розгляд заяви про призначення спільних ліквідаторів

відносно компанії JAMICO FINANCE LIMITED

Справа № BVIHC (COM) 2018/149
щодо компанії JAMICO FINANCE LIMITED
за заявою компанії SILISTEN TRADING LIMITED
в порядку законодавства Британських Віргінських островів 
відповідно до Закону про неплатоспроможність (2003 року)

цим повідомляється, що заяву про призначення спільних ліквідаторів відносно компанії JAMICO FINANCE 
LIMITED, яка зареєстрована за адресою: 3rd Floor, Geneva Place, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, було пода-
но 3 вересня 2018 року до Відділу господарських справ Високого суду Британських Віргінських островів від імені 
Заявника – компанії Silisten Trading Limited (перебуває в процесі припинення), яка знаходиться за адресою компанії 
Мурант Озанс (Mourant Ozannes), що розташована за адресою: Osiris International Trustees Limited, Coastal Buildings, 
Wickham’s Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Заява буде розглянута 23 жовтня 2018 року о 10:00 у Від-
ділі господарських справ Високого суду, Роуд-Таун, Тортола, Британські Віргінські острови. 

Будь-яка особа, яка має намір взяти участь у розгляді заяви (незалежно від того, щоб підтримати чи виступити 
проти неї), повинна повідомити Заявника або його представників про такий намір, у відповідності до Правила 162 
Правил про фінансову неспроможність (2005 року) до 16:00 19 жовтня 2018 року. Копія заяви може бути надана 
директору, члену чи кредитору вказаною нижче особою, за умови сплати визначеного судового збору.

Дата: 10 вересня 2018
Мурант Озанс (Mourant Ozannes)
Законний представник Заявника
на імя  Шейн Донован (Shane Donovan) 
c/o Osiris International Trustees Limited
Coastal Buildings, Wickham’s Cay II
Road Town, Tortola
British Virgin Islands 
Tel: +1 (284) 852 1700
Email: shane.donovan@mourant.com

ПРИМІТКА: Правило 162 Правил про фінансову неспроможність (2005) вимагає, що будь-яке повідомлення про 
намір взяти участь має бути подано в письмовій формі і повинно містити: (I) ім’я та адресу особи, яка надає пові-
домлення, і її контактні дані; (ІІ) обґрунтування її наміру підтримати або виступити проти заяви; і (III), якщо вона є 
кредитором, суму боргу або, якщо вона не є кредитором, підстави, на яких вона підтримує або виступає проти за-
яви. Будь-яка особа, яка не подасть таке повідомлення, має право взяти участь у засіданні лише з дозволу Суду.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє 
Хучуа Георгія, що 2 жовтня 2018 року о 09 год. 30 хв. 
за адресою: 03037, м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 
11, відбудеться судове засідання в цивільній спра-
ві за позовом Старостіної Оксани Анатоліївни до Ху-
чуа Георгія, третя особа: Орган опіки та піклування 
Солом’янської районної в м. Києві державної адміні-
страції, про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в 
судове засідання без поважних причин або неповідо-
млення про причини своєї неявки, суд вирішує спра-
ву на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. А. Шереметьєва

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 
24.06.1964 року народження (останнє відоме 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, у судове засідання, 
яке відбудеться 08.10.2018 року об 11 год. 00 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.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Шимка Юрія Андрійовича, 
21.10.1974 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: Луганська обл., м. Свердловськ,  
кв-л 50 років Жовтня, буд. № 4, кв. 66), за вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 16 годині 00 хвилин 8 жовтня 2018 ро-
ку.

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

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

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування оголошення обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з його зміс-
том.

У провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Моісеєнко Тетяни Іллівни, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання ви-
кликається Моісеєнко Тетяна Іллівна, 06.03.1953 
р.н., обвинувачена у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
яке відбудеться 8 жовтня 2018 року о 12.30 год. у 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4,  
під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Будаг’янца Юрія Георгійовича як 
обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі 
№ 409/1654/16-к за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Будаг’янца Юрія Георгійовича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 5 жовтня 2018 року об 11.10 годині.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Мельника Олексія Миколайовича 
як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/12307/18 за обвинувальним актом у кримінально-
му провадженні стосовно Мельника Олексія Миколайовича 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 5 жовтня 2018 року о 09.50 
годині.

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

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

Обвинувачений Макушенко Роман Володимирович, 29.05.1981 року 
народження, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться 3 жовтня 2018 р. о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Біло-
водського районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

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

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

Суддя Т. В. Кускова

Втрачене свідоцтво 
про право власності 

на судно «BRP GTX LTD 300 
JB/DP 16», 

№ YDV08584A616, 
з реєстраційним бортовим 

номером ua 5110 KV, 
судновласник 

Кучеренко А. М., 
вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016050000000399 
від 19 квітня 2016 року (справа № 1-кп/243/92/2018) 
за обвинуваченням Мінченко Яни Олександрівни за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нувачену Мінченко Яну Олександрівну, яка прожи-
ває за адресою: вул. Столяревського, б. 28, кв. 25,  
м. Горлівка Донецької області у судове засідання, яке 
відбудеться 3 жовтня 2018 року о 09.00 год. у залі су-
дового засідання №11.

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 засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться 
кримінальне провадження № 22018050000000042 від 
12 березня 2018 року (справа № 1-кп/243/506/2018) 
за обвинуваченням Галустяна Карена Валерійовича 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає об-
винуваченого Галустяна Карена Валерійовича, 
08.08.1994 року народження, який проживає за 
адресою: Донецька область, смт Пантелеймонів-
ка Горлівської міської ради, вул. Карла Маркса, б. 7,  
кв. 6, у судове засідання, яке відбудеться 3 жовтня 
2018 року о 09.30 год. у залі судового засідання №11.

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 засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
Зважаючи на розвиток цифрових засобів комуні-

кацій і наявність безплатної альтернативи у вигля-
ді ефірного мовлення, кількість користувачів  про-
водового радіо в Україні постійно скорочується.  
У м. Одеса за останні роки кількість абонентів цієї по-
слуги зменшилася у чотири рази, проводове мовлен-
ня втратило свою популярність як засіб комунікації. 
Враховуючи зазначене та стан фізично і морально 
застарілого обладнання мережі проводового радіо-
мовлення та відсутність ремкомплектів, відповідно 
до вимог ст. 35 Закону України «Про телекомуніка-
ції», повідомляємо, що Укртелеком прийняв рішення 
припинити з 1 січня 2019 року надання послуг про-
водового радіо в м. Одеса для всіх категорій спожи-
вачів.
Інформацію розміщено на сайті www.ukrtelecom.ua. 
Також інформацію можна отримати за телефоном 

Контакт-центру 
0-800-506-800  (дзвінки безкоштовні  

з мереж українських операторів).

Інформація про вирок
Вироком Лисичанського міського суду Луганської об-

ласті від 20 вересня 2018 року було визнано винува-
тим Галімуліна Володимира Юрійовича, 5 липня 1973 ро-
ку народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 , ч. 1 ст. 70 КК України та засуджено 
до 9 (дев’яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

Дане кримінальне провадження здійснювалося за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Кримінальне провадження розглядалося колегією суддів у 
складі: головуючої судді Старікової М. М., суддів Березіна А. Г., 
Фастовця В. М.

Інформація про вирок
Вироком Лисичанського міського суду Луганської облас-

ті від 21 вересня 2018 року було визнано винуватим Харчен-
ка Олексія Геннадійовича, 26 травня 1992 року народження, 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 
ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 70 КК України та засуджено до 13 
(тринадцяти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

Дане кримінальне провадження здійснювалося за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Кримінальне провадження розглядалося колегією суддів у 
складі: головуючої судді Старікової М. М., суддів Березіна А. Г., 
Фастовця В. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 417/5562/18 стосовно Шкирі Василя Дми-
тровича, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійсню-
валось спеціальне досудове розслідування в поряд-
ку, передбаченому ст. 297-1 КК України. На підставі 
ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський ра-
йонний суд Луганської області викликає Шкирю Ва-
силя Дмитровича в судове засідання, яке відбудеться 
4 жовтня 2018 року об 11 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань Марківського районного суду Луган-
ської області за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт 
Марківка Марківського району Луганської області, 
92400).

Суддя Рукас О. В.

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

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/12313/18 відносно Захарченка Дмитра Фе-
доровича, 11.12.1980 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: м. Луганськ, обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Захарчен-
ка Дмитра Федоровича в судове засідання, яке від-
будеться 4 жовтня 2018 року о 09.30 год. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді: головуючий суддя Скрипник С. М., судді Половин-
ка В. О., Oсіпенко Л. М.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченої

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваче-
ну Скнаріну Лілію Григорівну, 05.07.1972 року народжен-
ня, зареєстровану за адресою: Луганська область, м. Крас-
ний Луч, вул. П. Морозова, 2А, за матеріалами криміналь-
ного провадження № 420/118/17, 1-кп/425/69/18, на підставі 
обвинувального акта відносно Скнаріної Л.Г. за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинуваченій Скнаріній Л. Г. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 4 жовтня 2018 
року о 14 год. 00 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

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

ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Сидоро-
ва Дмитра Сергійовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/18451/18 за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Сидорова Дмитра Сергійовича за ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 3 жов-
тня 2018 року о 09.40 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: голо-
вуючий суддя Попова О. М., судді Скрипник С. М.,  
Половинка В. О.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +5  +10 +17  +22
Житомирська +5  +10 +17  +22
Чернігівська +5  +10 +16  +21
Сумська +5  +10 +16  +21
Закарпатська +2    +7 +17  +22
Рівненська +5  +10 +17  +22
Львівська +5  +10 +17  +22
Івано-Франківська +5  +10 +17  +22
Волинська +5  +10 +17  +22
Хмельницька +5  +10 +17  +22
Чернівецька +5  +10 +17  +22
Тернопільська +5  +10 +17  +22
Вінницька +5  +10 +17  +22

Oбласть Нiч День

Черкаська +3    +8 +17  +22
Кіровоградська +3    +8 +17  +22
Полтавська +5  +10 +17  +22
Дніпропетровська +5  +10 +17  +22
Одеська +6  +11 +17  +22
Миколаївська +5  +10 +18  +23
Херсонська +6  +11 +18  +23
Запорізька +5  +10 +16  +21
Харківська +5  +10 +16  +21
Донецька +5  +10 +16  +21
Луганська +4    +9 +17  +22
Крим +5  +10 +17  +22
Київ +7    +9 +19  +21
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Цілюще джерело 
знову функціонує

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ВОДА, ЯКА НАСНАЖУЄ. За переказами, на території Яблу-
нівського лісництва Лисянського лісгоспу на Черкащині у пра-
давні часи стояв табір Водяницької козацької сотні. А біля та-
бору протікав струмок, вода в якому була смачною й чистою, 
як сльоза. Для козаків цей струмок і був головним джерелом, з 
якого черпали живильну прохолоду. Воду застосовували не ли-
ше в побуті, а й промивали нею рани після численних походів. 
Окрім того, як стверджують місцеві жителі, вода зі струмка до-
давала воїнам сили, здоров’я, віри і наснаги.

Лісівники недавно відновили цілюще джерело, яке тривалий 
час було занедбане. Нині майстри лісгоспу облаштували тут 
дерев’яний місточок, аби зручно було підійти до нього, та схо-
ди, а також встановили альтанку. Сьогодні ця криничка при-
вертає увагу не лише місцевих, а й відвідувачів гірськолижно-
го курорту «Водяники». Тож усі охочі мають змогу попити цілю-
щої води і доторкнутися до історії рідного краю.

Школярам 
допомагатимуть 
роботи

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ОСВІТА. З початком нового навчального року на базі Сум-
ської школи №7 запрацював центр STEAM-освіти, де діти у 
вільний від навчання час зможуть безкоштовно вивчати інже-
нерію, математику, фізику, мистецтво, IТ-технології. А допома-
гатимуть їм у цьому 10 комплектів робототехніки, придбаних у 
межах відповідного проекту громадського бюджету, який пере-
міг цього року і на втілення якого з міського бюджету надали 
468 тисяч гривень. Окрім роботів, у розпорядженні дітей також 
11 комп’ютерів з ліцензійним програмним забезпеченням, два 
3D-принтери, матеріали для друку тощо.

Як розповіли заступник директора Сумської школи №7 Ксе-
нія Мотузник та вчитель інформатики Ірина Родінка, STEАM-
освіту можна використовувати з наймолодшого віку, але в на-
вчальному закладі розраховують на учнів від 2 до 10 класів.
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В Ужгорода з’явилися «очі» 
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

БЕЗПЕКА. В Ужгороді роз-
почали впроваджувати систе-
му «Безпечне місто». Понад 
півсотні камер спостережен-
ня вже під’єднано до мережі, 
дані з якої зчитуються авто-
матично.

У роботизованих каме-
рах передбачено функції ав-
тотрекінгу, виявлення по-

жеж і скупчень людей. Ві-
деопристрої забезпечують 
ефективну роботу з архівом 
відео даних, базами даних 
Національної поліції тощо. 
Оброблення інформації з ві-
деокамер відбуватиметься 
без участі людини: достат-
ньо внести запит. Забезпе-
чується синхронізація даних, 
камери захищені від обмер-
зання і стрибків напруги до 
6000 вольт.

Одна з фірм подарува-
ла Ужгороду дві камери спо-
стереження за автомобіль-
ними номерами. Вони мають 
захист від вандалізму, а їхня 
здатність розпізнавати авто-
мобільні номери навіть уночі 
становить 95%. Це полегшить 
роботу працівникам поліції, 
які зможуть фіксувати і ви-
являти автомобілі, що скоїли 
дорожньо-транспортні приго-
ди або перебувають у розшу-

ку. На відео з цих камер мож-
на буде в режимі автопошуку 
розпізнавати обличчя, вияв-
ляти «звукові події», зокрема, 
постріли, вибухи чи інші не-
звичайні сигнали. Після вста-
новлення системи «Безпечне 
місто» ужгородці та гості міс-
та почуватимуться на вули-
цях, у під’їздах будинків на-
багато безпечніше, ніж нині, а 
злодіям і вандалам доведеть-
ся скрутніше.

На Луганщині започаткували новий фестиваль 
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ТЕАТР. Дванадцять профе-
сійних театральних колективів 
із Дрогобича, Києва, Львова, 
Маріуполя, Сум, Херсона, Чер-
нігова, а також гість з Ізраїлю, 
представили свою програму. 
Вистави майже всіх жанрів — 
від моновистав до пластично-
го перфомансу. Здебільшого 
це класичні твори в сучасному 
прочитанні, а також три п’єси 

новітніх авторів. Започатку-
вав цей масштабний захід Лу-
ганський обласний академіч-
ний український музично-дра-
матичний театр за підтримки 
ОДА та Українського культур-
ного фонду.

«Хотілося, щоб «СвітОг ля д» 
мав особливе значення», — 
заявив на прес-конференції з 
нагоди відкриття директор те-
атру Сергій Дорофеєв. 

«Цей проект не тільки мис-
тецький, він ще й соціальний, 

і політичний, бо об’єднання 
України — це важливе питан-
ня», — вважає начальник де-
партаменту культури, націо-
нальностей та релігії ОДА Алі-
на Адамчук.

За словами організаторів, 
жоден із запрошених колек-
тивів не відмовився від участі 
у фестивалі на прифронтовій 
Луганщині. Протягом усього 
заходу відбуватиметься анке-
тування для виявлення впо-
добань глядачів, результати 

якого вплинуть на гастрольну 
афішу Луганщини. 

Фестиваль стане майдан-
чиком для наукового слова. 
У межах «СвітОгляду» про-
йде презентація монографії 
«Український театр Львова в 
період німецької окупації» те-
атрознавця кандидата мис-
тецтвознавства доцента фа-
культету культури і мистецтв 
Львівського національного 
університету імені Івана Фран-
ка Світлани Максименко.

Вінничани три дні 
насолоджувалися 
джазовою музикою

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

МИСТЕЦТВО. Міжнародний 
фестиваль джазової музики 
«Вінниця джаз-фест — 2018» 
тривав три дні та поєднав у со-
бі не лише музичне, а й сценіч-
не життя, виставки плакатно-
го мистецтва, традиційні май-
стер-класи і конкурси молодих 
джазових виконавців. Відкрив-
ся фестиваль виставою Україн-
ського національного академіч-
ного театру оперети «В джазі 
тільки дівчата» у постановці на-
родного артиста, режисера-но-
ватора Богдана Струтинсько-
го. У дійстві було задіяно май-
же 120 виконавців, які дарува-
ли глядачам оригінальну актор-
ську гру, гумор, співи, живу ор-
кестрову музику. Вперше орга-
нізатори заходу запровадили 
інноваційну форму спілкуван-

ня музикантів із місцевими по-
ціновувачами — провели так 
звані «джазові сніданки», де 
у неформальному спілкуванні 
народжувались імпровізовані 
джазові шедеври. 

А під час завершальног о 
концерту краяни і гості міст а 
мали можливість насолодитись 
виступами джазових колекти-
вів з Литви, Південної Кореї та 
України. Розпочався концерт 
проектом «Литовські тромбо-
ни & Лорета Сунгайле не» — 
виступом оригінального сек-
стету тромбоністів і знаменитої 
литовської співачки-етномузи-
кознавиці Лорети Сунгайлене. 
У творчості колективу поєдна-
лись народна і джазова музи-
ка, слухачам продемонструва-
ли цікавий сучасний погляд на 
литовський фольклор. У друго-
му відділенні вперше в Украї-
ні виступили джазові зірки Пів-

денної Кореї — HG FunkTronic 
на чолі зі знаменитим бара-
банщиком Хонг Гі Кімом. Влас-
ний стиль джазу гурт створив у 
2015 році, коли представив сві-

ту альбом з красномовною на-
звою «READY FOR CHANGE», 
який було номіновано як один 
із найкращих джазових аль-
бомів у Кореї. На концерті-за-
критті фестивалю глядачі ма-
ли можливість чути безсмерт-
ні хіти Френка Сінатри у вико-
нанні унікального українського 
бенду FRANKYJAZZ. За вісім 
років ця яскрава команда за-
йняла свою нішу в світі класи-
ки джазового жанру.

«Вінниця вже 22 рік поспіль 
стає столицею джазу. Цього 
року фестиваль має дуже ши-
року географію, вперше у нас 
виконавці з нової Зеландії та з 
Південної Кореї. Ці три дні по-
дарували вінничанам і гостям 
міста неперевершені вражен-
ня і багато позитивних емоцій. 
Я дякую організаторам, усій 
команді та чудовим виконав-
цям, які три дні надихали ві-
нничан своєю творчістю, му-
зикою і неперевершеним ви-
конанням», — зазначив місь-
кий голова Сергій Моргунов.

Вокалістка джазового тріо Kusimanten з Австрії Тамара Лукашова — уродженка України, 
торік вона стала найкращою джазовою співачкою Німеччини

Гості джаз-фесту відчували імпровізацію 
і насолоду від спілкування й під час новаторського 
культурно-революційного проекту «Джазові сніданки»
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