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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:
«Для України цього тижня 

розгляд бюджету —
не тільки питання 

внутрішньополітичне. 
Моя пропозиція —  
у четвер перейти  
до його розгляду».

Вселенський патріархат 
залишається непохитним 

АВТОКЕФАЛІЯ. Конкретну дату проведення Священно-
го собору Православної церкви в Україні, який має відбутися 
у грудні, буде представлено для затвердження та оголошен-
ня Святим та Священним Синодом Вселенського патріархату. 
Про це йдеться у комюніке, оприлюдненому Вселенським па-
тріархатом: «У ході підготовки до засідання Святого і Священ-
ного синоду з 27 по 29 листопада Константинопольський Все-
ленський патріархат знову підтверджує своє священне рішен-
ня про надання томоса автокефальній православній церкві в 
Україні».

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підтвердив, що 
Об’єднавчий Собор відбудеться у Києві на початку грудня, пові-
домляє УНІАН. За його інформацією, наступного тижня у Стам-
булі відбудеться Синод Вселенського патріархату, який затвер-
дить текст томоса для православної церкви в Україні. Як заявив 
Андрій Парубій, під томосом поставлять підписи всі члени Си-
ноду Константинопольської православної церкви. Спікер парла-
менту наголосив, що це відкриває шлях для «оголошення Все-
українського архієрейського об’єднавчого собору в Києві». 

16,901 млрд м3

становлять запаси газу в підземних 
газових сховищах. Це на 1,5% більше, 

ніж на аналогічний період 2017 року

ЖИТТЯ ПІСЛЯ АТО. На першому всеукраїнському форумі 
представили понад 40 бізнес-проектів, які ефективно 
реалізували ветерани 

Колишні бійці 
стають успішними 
підприємцями 

Голова Верховної Ради про необхідність ухвалити 
головний кошторис держави до 1 грудня
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Шахтарі, зарплата, борг. Коли 
зникне третє слово з цього 
ряду? «УК» поговорив з головою  
Незалежної профспілки гірників 
Донбасу Миколою Волинком

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України у зв’язку  
з ратифікацією Третього додаткового протоколу  
та Четвертого додаткового протоколу до Європейської 
конвенції про видачу правопорушників»
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Зміни на мапі заради економічної могутності
ВЛАДА І РЕГІОНИ. Вітчизняна адміністративно-територіальна реформа, яку планують 
завершити найближчими роками, сприятиме прискореному розвитку областей та районів

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Перегляд адміністративно-
територіального устрою 

пов’язаний із децентралізацією 
— створенням об’єднаних тери-

торіальних громад. Цьому мав би 
посприяти законопроект №8051 
«Про засади адміністративно-
територіального устрою Украї-
ни», який, на жаль, Верховна Ра-
да ще не ухвалила навіть у пер-
шому читанні. 

Питання ускладнюється тим, 
що адміністративно-територі-
альну реформу влада планує 
завершити до кінця 2020 року. 
Адже саме в цьому році в Укра-
їні заплановано місцеві вибори. 
Вони мають проходити з новим 

законом у царині адміністратив-
ного устрою.

Однак зробити це можна бу-
де лише після внесення змін до 
Конституції. Днями перший ві-
це-спікер Верховної Ради Іри-
на Геращенко заявила, що про-

ект закону про внесення змін до 
Основного Закону в частині де-
централізації може ухвалити 
чинний склад парламенту. Лише 
після цього можна прово-
дити адміністративно-те-
риторіальну реформу. 5

Ігор Чернецький із побратимами заснував «Бандерівський схрон»
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Втрачений судновий білет МС №023831 
на судно з бортовим номером «КИЕ-472-К», 

зареєстрований на ім’я – Іванов Андрій Валерійович, 
вважати недійсним.

Втрачені: паспорт громадянина України серії СО447020, виданий Заліз-
ничним РУГУ МВС України м. Києва 14.09.2000 р., та пенсійне посвідчення  
№ 156422, видане Залізничним райсоцзабезу м. Києва 25.05.1977 р. на ім’я 
Беглєцової Світлани Павлівни, вважати недійсними з 10.10.2018 р.

Втрачений судновий білет 
БІ № 01055, виданий 19.04.2000 р. Рачкову Володимиру Іллічу 

на прогулянковий моточовен «Крим», № 746 з бортовим номером 
УКА-596-К, вважати недійсним.

Роздільнянський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Зав’язкина 
Андрія Миколайовича, 22.09.1983 року народження, що 28 листопада 2018 року о 10 
годині 00 хвилин у залі судового засідання Роздільнянського районного суду Одеської 
області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 37-А, відбудеться 
судове засідання по цивільній справі № 511/1826/18, провадження № 2/511/727/18, за 
позовом Костюк Людмили Михайлівни до Зав’язкина Андрія Миколайовича, третя осо-
ба: Яковлівська сільська рада Роздільнянського району Одеської області, про визнання 
особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням.

Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу Зав’язкину Андрію Миколайо-
вичу подати пояснення, заперечення та усі наявні в нього докази по справі особисто або 
через представника.

У разі неявки в судове засідання справа може бути розглянута за відсутністю відпо-
відача Зав’язкина Андрія Миколайовича або його представника за наявними в ній до-
казами.

Суддя О. В. Іванова

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого 
Гриба Андрія Григоровича, 19.06.1975 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Блюхера, 40, кв. 151, м. Ялта, АР Крим), за 
вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 15 
годині 30 хвилин 3 грудня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-А, каб. 27 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 
даного оголошення обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Те-
лятникову Раїсу Федорівну, 01.03.1941 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Адмірала Юмашева, 13-А, кв. 3, м. Севасто-
поль, АР Крим), за вчинення кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 110 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться о 15 годині 00 хвилин 3 грудня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-А, каб. 27 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 
даного оголошення обвинувачена вважається належним чином озна-
йомленою з його змістом.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Соляника Ігоря Олександровича як обвинуваченого в судо-
ве засідання по кримінальній справі № 426/13440/18 за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Соляника Ігоря 
Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 30 листопада 2018 
року о 10.10 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, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Кравцова Олександра Володимировича як обвинуваченого 
в судове засідання по кримінальній справі № 426/343/16-к за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Кравцова 
Олександра Володимировича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України на 30 листопада 2018 року о 10.30 годині.

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

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Бикова Романа Михайловича, 
21.03.1973 року народження, як обвинуваченого в судове засідання по кримінально-
му провадженню №42016110350000157, внесеному до ЄРДР 07.06.2016 року відносно 
Бикова Романа Михайловича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено судовий розгляд на підставі обви-
нувального акта в кримінальному провадженні, за яким висунуте обвинувачення Бико-
ву Роману Михайловичу у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у відкритому судовому засіданні на 10 годину 00 хвилин 
5 грудня 2018 року, про що повідомити зацікавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

Втрачені довірителем примірник Договору 
про участь у ФФБ № 71307 від 05.08.2015 р. 

та Договору про уступку майнових прав № 71307 
від 12.08.2015 р. між ПАТ АКБ «АРКАДА» 

та Бондаренко Н. В., а також оригінал 
витягу з державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Київ, 
вул. Б.Гмирі, 12-Б, кв. 50, виданий на Бондаренко Н. В., 

вважати недійсними.

Сало Сергій Васильович, 24.09.1970 року народження, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України 27.11.2018 р. вам необхідно з’явитися до стар-
шого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Паєвської O. A. за адре-
сою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 24-а, каб. 29, для проведення слідчих 
дій за вашою участю в кримінальному провадженні № 12018160000000245 
від 14.03.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК 
України, а саме: для вручення повідомлення про підозру у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4  
ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України та допиту вас як підо-
зрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачено статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачено статтею 139 КПК України.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Цекова Сер-
гія Павловича, 28.08.1953 року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, пров. Кронштадтський, 8/13), у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 5 грудня 2018 року об 11 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова! При 
собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді  
Колегаєвої С. В.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 31 жовтня 2018 р. № 949 
Київ

Про затвердження Методики визначення розміру сум виплат 
експертам експертних рад Українського культурного фонду

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 14 Закону України «Про Український культурний фонд» Кабінет Мі-
ністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Методику визначення розміру сум виплат експертам експертних рад Українського культурного фонду, що до-
дається.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 31 жовтня 2018 р. № 949
МЕТОДИКА 

визначення розміру сум виплат експертам експертних рад Українського культурного фонду
1. Ця Методика визначає механізм розрахунку розміру сум виплат експертам експертних рад Українського культурного фон-

ду (далі — експерти) за провадження діяльності, пов’язаної з проведенням конкурсного відбору проектів, реалізація яких здій-
снюватиметься за підтримки Українського культурного фонду.

2. Розрахунок розміру виплат на розгляд однієї проектної заявки та доданих до неї матеріалів здійснюється з урахуванням 
витрат на такі види робіт:

розгляд експертом заявки та доданих до неї матеріалів;
проведення аналізу проекту на відповідність встановленим критеріям;
проведення аналізу поданих матеріалів на відповідність промоції та креативного потенціалу проекту;
проведення аналізу обґрунтування економічних розрахунків проекту;
підготовка узагальненого висновку за результатами оцінювання проекту.
3. Розгляд заявки та доданих до неї матеріалів вважається фактично здійсненим в повному обсязі, якщо експерт подав уза-

гальнений висновок за результатами оцінювання проекту.
4. Розмір виплат розраховується окремо за кожною заявкою та доданими до неї матеріалами у відсотках від розміру міні-

мальної заробітної плати, встановленого на 1 січня календарного року.
5. До загальної вартості цивільно-правового договору можуть бути додані супутні витрати експерта, які включають витра-

ти на відрядження, зв’язок, копіювання тощо.
6. Розрахунок виплат за розгляд однієї проектної заявки та доданих до неї матеріалів здійснюється за формулою та обчис-

люється згідно з таблицею.

В = В1 + В2 +В3 + В4 + В5 + В6.

Показник Види робіт

Вартість робіт, відсоток від розміру  
мінімальної заробітної плати,  

встановленого на 1 січня  
календарного року

В Загальний розмір виплат за проведення експертизи проекту визначається  
з урахуванням усіх складових формули

В1 Розгляд експертом заявки та доданих до неї матеріалів 1,5

В2 Проведення аналізу проекту на відповідність установленим критеріям 6

В3 Проведення аналізу поданих матеріалів на відповідність промоції та 
креативного потенціалу проекту

6

В4 Проведення аналізу обґрунтування економічних розрахунків проекту 6

В5 Підготовка узагальненого висновку за результатами оцінювання про-
екту

5,5

В6 Супутні витрати (витрати на відрядження, послуги зв’язку, копіювання 
документів тощо), передбачені договором
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 листопада 2018 р. № 955 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 серпня 2000 р. № 1200 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства» (Офіційний вісник 
України, 2000 р., № 32, ст. 1349; 2006 р., № 5, ст. 227; 2012 р., № 42, ст. 1616; 2013 р., № 43, ст. 1542), зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 14 листопада 2018 р. № 955
ЗМІНИ, 

що вносяться до Положення про Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства
1. Підпункт 3 пункту 4 виключити. 
2.  Пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. До складу Комісії входять Міністр соціальної політики (голова Комісії), Міністр охорони здоров’я (заступник голови Ко-

місії), Міністр освіти і науки (заступник голови Комісії), заступники Міністра закордонних справ, Міністра економічного роз-
витку і торгівлі, Міністра культури, Міністра фінансів, Міністра юстиції, Міністра молоді та спорту, Міністра інформаційної по-
літики, Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Міністра регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступники керівників Національної поліції, Держстату, Держкомте-
лерадіо, ДМС, а також за згодою Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений Президента Украї-
ни з прав дитини, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, народні депутати України, заступники ке-
рівників Федерації професійних спілок, Інституту демографії та соціологічних досліджень, перші віце-президенти Національ-
ної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, постійний представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
в Україні, представник Міжнародної організації праці в Україні, представник Міжнародної організації з міграції в Україні, голо-
ва Громадської ради при Мінсоцполітики, представники громадських організацій, які провадять свою діяльність у сфері за-
хисту прав дітей.

Кількість представників громадських організацій у складі Комісії повинна бути не більше однієї третини загальної кількос-
ті членів Комісії.».

3. Пункт 10 доповнити абзацом такого змісту: 
«Засідання Комісії може бути скликане позачергово за ініціативою голови Комісії або його заступника у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій або необхідності невідкладного вирішення питань у сфері охорони дитинства.».
4. Пункт 4 додатку до Положення викласти в такій редакції:
«4. Мінсоцполітики організовує підготовку проекту доповіді на основі пропозицій, поданих заінтересованими органами ви-

конавчої влади, Національною академією наук, Національною академією педагогічних наук, Національною академією медич-
них наук та організаціями, які забезпечують розв’язання проблем у сфері охорони дитинства. 

Пропозиції  подаються Мінсоцполітики щороку до 1 липня.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 листопада 2018 р. № 850-р 
Київ

Про списання державного майна
Погодитися з рішенням публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» щодо надання згоди на списання дер-

жавного майна, закріпленого за зазначеним товариством на праві господарського відання, згідно з додатком, за умови, що 
збудовані на місці списаного  майна об’єкти перебуватимуть у державній власності і закріплюватимуться за товариством на 
праві господарського відання.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 14 листопада 2018 р. № 850-р
ПЕРЕЛІК  

державного майна, закріпленого за  публічним акціонерним товариством «Українська залізниця»  
на праві господарського відання, що підлягає списанню 

Найменування об’єкта
Рік  

будівни-
цтва

Інвентарний  
номер об’єкта

Первісна  
(переоціне-
на) вартість 

об’єкта,  
гривень

Балансова (за-
лишкова) вар-
тість з ураху-
ванням лікві-
даційної, гри-

вень
Мукачівська дистанція колії

Частина  верхньої будови колії № 3 станції Бескид  
(у тому числі стрілочний перевід № 7 Р65 1/11)

1974 0940201000879 1 642 129 1 387 358

Верхня будова колії № 5 станції Бескид 1974 0940201000877 90 928 55 379,2
Верхня будова колії станції Бескид, 1635-й км головного ходу  
(у тому числі стрілочний перевід № 1 Р65 1/11, стрілочний  
перевід № 3/5 Р65 1/9, з’їзд 1—3/5)

1958 0940201000718 4 144 173,44 3 646 842,64

Верхня будова колії станції Бескид, 1636-й км головного ходу 1963 0940201000719 2 180 214 1 903 080,4
Верхня будова колії станції Бескид, 1637-й км головного ходу 1974 0940201000720 1 398 672 1 201 949,32
Частина верхньої будови колії станції Бескид, 1638-й км  
головного ходу (у тому числі стрілочний перевід № 6 Р65 1/18)

1976 0940201000721 873 897 775 867,64

Підпірна стінка 1637  +  200 —1637 + 243 км 1950 0940201000590 1 1
Мукачівська дистанція сигналізації і зв’язку 

Електрична централізація станції Бескид 1985 
(1986)

0560414000232 250 500 224 041,15

Автоблокування на перегоні Бескид — Скотарське 1975 0560414000218 32 810 2 000
Стрийська дистанція електропостачання

Контактна мережа станції Бескид 1976 0670300000327 580551 428336,07
Лінія хвилеводу на станції Бескид 1980 0670300000464 36918 29645,37
Контактна мережа станції Бескид (модернізація) 1976 0670300000339 69210,41 42787,51
Повітряна лінія 10кВ сигналізації, централізації і блокування   
на станції Бескид

1973 0670300000468 17417 10938,88
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Пономаренку Юрію Івановичу, 09.09.1964 р.н., відповідно до ви-

мог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК України, необхідно з’явитися 23 листопада 2018 
року о 10 год. 00 хв. до каб. № 49 слідчого відділу Управління СБ України в Пол-
тавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-19-20), до 
старшого слідчого в ОВС Войтанніка Є.В. для проведення слідчих (процесуальних) 
дій (повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матері-
алів досудового розслідування) як підозрюваний за вашою участю в кримінально-
му провадженні №№22015170000000021 від 08.06.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі не-

можливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про 
це зазначених осіб.

ст. 138 КПК України 
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші 

подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відря-

дження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуван-

ням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна за-

гроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
ст. 139 КПК України. 
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, 

представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у 
встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження 
отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), 
не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на 
нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у випадку 
неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у випадку не-
прибуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обви-
нуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встанов-
лену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого 
судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрю-
ваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Волчко-
ва Єгора Ігоровича як обвинуваченого в кримінальному прова-
дженні № 296/1788/18-к по обвинуваченню у вчиненні злочину 
в судове засідання, що відбудеться 04.12.2018 року о 12.00 год. 
у приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 224, головую-
чий суддя Янчук Н. П.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова!
У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається належ-

ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бабуці-
дзе Марину Георгіївну, 29.05.1987 р.н., як обвинувачену в кри-
мінальному провадженні № 296/4759/18, 1-кп/296/521/18 у вчи-
ненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Шимон Л. C. у підготовче су-
дове засідання, що відбудеться 29.11.2018 року о 09.15 год. у 
приміщенні Корольовського районного 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 Чумеля 
Дмитра Анатолійовича, 21.01.1985 р.н., як обвинуваченого в кри-
мінальному провадженні № 296/6198/18, 1-кп/296/569/18 у вчи-
ненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Шимон Л. C. у судові засідан-
ня, що відбудуться 30 листопада 2018 р. о 09.15 год., 10 грудня 
2018 р. о 16.00 год. та 15 січня 2019 р. о 10 год. 00 хв. у примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 113.

Явка обвинуваченого в судові засідання обов’язкова.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької 
області знаходиться обвинувальний акт у кримінальному про-
вадженні відносно Маманазарова І. А. у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Як обвинувачений викликається Маманазаров Ігор Алімович, 
22.05.1964 р.н., у судове засідання, яке призначене на 09 год. 30 
хв. 7 грудня 2018 року та відбудеться в приміщенні Бердянського 
міськрайонного суду Запорізької області за адресою: вул. Кон-
сульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область. 

Суддя Морока С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
Пелішенко Едуард Вікторович, 29.07.1968 р.н., який проживає за адресою: 

Донецька область, м. Донецьк, вул. Прожекторна, буд. 11, кв. 49, у порядку ч. 8 
ст. 135 КПК України, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 29.11.2018 
р. о 09.00 год. до Красноармійського міськрайонного суду Донецької облас-
ті (адреса розташування: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європейська, 20, 
зал № 4) для участі в підготовчому судовому засіданні в статусі обвинуваченого 
в кримінальному провадженні № 42016050000000161 від 08.08.2016 р. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Колегія суддів: Коваленко В. О., Стоілова Т. В.,  
Клікунова А. С.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному про-
вадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за  
№ 22016150000000026 від 28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра 
Валерійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича в су-
дове засідання на 28 листопада 2018 року о 16 годині 00 хвилин, яке 
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Святошинський районний суд міста Києва викликає як  
обвинуваченого АНТОНОВИЧА Анатолія Анатолійовича  
(к/п № 42016020420000095) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, та повідо-
мляє, що підготовче судове засідання відбудеться 03.12.2018 року о 
09 год. 05 хв. у приміщенні Святошинського районного суду міста Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 23-а.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Л. Г. Косик

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Бондаре-

ва Романа Володимировича, 26.09.1975 р.н., як обвинуваченого 

в підготовче судове засідання по кримінальному провадженню  

№ 42016000000002809, внесеному до ЄРДР 12.10.2016 року, 

відносно Бондарева Романа Володимировича у вчиненні кримі-

нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-

ни, яке призначено на 12 год. 30 хв. 6 грудня 2018 року.

Суддя В. В. Бугіль

Втрачене посвідчення судноводія  
малого/маломірного судна №0009207,  
зареєстроване на ім’я Зігфрід Бауер,  

який народився в Німеччині.
Посвідчення видане Управлінням Укртрансбезпеки  

у Волинській області, вважати недійсним.

Втрачені: круглу печатку ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»,  
м. Київ, ідентифікаційний код 23510137  
ДЛЯ ДОГОВОРІВ №42 та круглу печатку  

ПрАТ «СК «ПРОВІДНА», м. Київ, ідентифікаційний 
код 23510137 ДЛЯ ДОГОВОРІВ №40,  

вважати недійсними.

Втрачений судновий білет 
на катер PL-560 K, бортовий номер УКД-250К, 

який належить Автогосподарству 
Головного управління МВС України в місті Києві, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 
на катер Проект 371У, бортовий номер РМ-56, 

який належить Автогосподарству 
Головного управління МВС України в місті Києві, 

вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду 

Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кри-
мінальне провадження № 120150500000001012 від 
20 жовтня 2015 року (справа № 1-кп/243/111/2018) 
за обвинуваченням Чигіна Сергія Геннадійовича за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Чигіна Сергія Геннадійовича, який про-
живає за адресою: вул. Нестерова, 87/34, м. Горлівка 
Донецької області, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 28 листопада 2018 року о 08 год. 30 хв. 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 НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 
СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО  

У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Докучаєв Сергій Вікторович, 

19.10.1976 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: м. Херсон, вул. Нахімова, 6, від-
повідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, пові-
домляється, що по кримінальному провадженню 
№12014230000000478 за його обвинуваченням за  
ч. 1 ст. 115 КК України 30.10.2017 року Херсонським 
міським судом Херсонської області постановлена 
ухвала про призначення судового розгляду в поряд-
ку спеціального судового провадження (in absentia) 
на підставі обвинувального акта по даному кримі-
нальному провадженню.

Докучаєву С. В. необхідно з’явитися для участі в 
розгляді цього кримінального провадження як обви-
нуваченому 30.11.2018 року о 14.00 год. у каб. 703 
Херсонського міського суду Херсонської області за 
адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному 
сайті Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті – ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О. С.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає кримінальне провадження № 42014080000000652 
(номер справи 243/243/3053/15-к, номер провадження 
1-кп/243/199/2018) за обвинуваченням Ковінько Яни Ва-
силівни у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по справі Ковінько Яна Василівна, 
01.09.1983 року народження, яка проживає за адресою: 
Донецька область, м. Донецьк, проспект Россіні, 6/30, 
викликається на судові засідання, які відбудуться 30 лис-
топада 2018 року о 08.45 год. та 4 грудня 2018 року о 
08.30 год., до суду для участі в розгляді справи.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибула за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів 
до забезпечення її прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченої та/або 
ухвалу про накладення на неї грошового стягнення в по-
рядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та 
здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає кримінальне провадження № 22017050000000105 
(номер справи 243/243/1369/17, номер провадження 
1-кп/243/200/2018) за обвинуваченням Бовта Максима 
Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі Бовт Максим Анатолійович, 
03.08.1979 року народження, який проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 
184-а, викликається на судове засідання, яке відбудеть-
ся 4 грудня 2018 року о 09.00 год. до суду для участі в 
розгляді справи.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового 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 стягнен-
ня в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обви-
нувачених: Чистякова Ігоря Анатолійовича (останнє відоме місце реє-
страції: Луганська область, м. Луганськ, вул. Холмиста, 125 а), Ковпака 
Дениса Ігоровича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Пролетаріату Донбасу, 12/65), Чайку Артема Борисовича 
(останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Сакко і Ванцетті, 14/12) у судове засідання з розгляду кримінальної спра-
ви №419/2405/18 за обвинуваченням Чистякова І. А., Ковпака Д. І., Чайки А. Б. 
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, яке відбудеться 27.11.2018 року 
о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваних, обвинувачених передбачені ст. 139 
КПК України, а також ст. 323 КПК України. У разі відсутності можливості 
прибути до суду у встановлений день та час, обвинувачені зобов’язані по-
відомити про неможливість з’явлення до суду шляхом подання заяви на 
адресу суду, у тому числі на офіційну електронну адресу суду: inbox@sdm.
lg.court.gov.ua або на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Т. О. Комплєктова

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34, викликає Шубіна Олександра Васильовича як обвинува-
ченого в судове засідання по кримінальній справі № 426/15/16-к 
за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосов-
но Шубіна Олександра Васильовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України на 30 листопада 2018 року о 10.40 го-
дині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя По-
пова О. М., судді Половинка В. О., Осіпенко Л. M.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: F91GL36981
Короткий опис активів (майна) в лоті Право вимоги за кредитним договором 15.3/СЖ-176.07.2 

від 28.04.2007 р., укладеним з фізичною особою. 
Забезпечення: трикімнатна квартира в м. Київ; порука

Електронна адреса для доступу до відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону

28.12.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного 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/ 
160-at-rodovid-bank/40488-asset-sell-id-184643

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/747/2017 за обвинуваченням Табали Юрія 
Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, згідно з Єдиним 
державним реєстром досудових розслідувань за № 42015110330000045.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 6 грудня 2018 
року о 12 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 602 каб.

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

Суддя А. В. Трубніков

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області знаходиться цивільна справа за позовом Ходос Наталі Ра-
шитівни до Кальмєтьєва Рафаеля Рашитовича, Кальмєтьєвої Олени 
Юріївни про позбавлення батьківських прав та встановлення піклуван-
ня, яка призначена на 3 грудня 2018 року о 09.30 годині.

Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області 
викликається в судове засідання відповідач Кальмєтьєв Рафаель Ра-
шитович (номер справи 185/8196/18) у приміщення Павлоградського 
міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет №209.

Справу слухає суддя Шаповалова І. С.
Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається пові-

домленим про дату, час та місце розгляду справи.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької облас-
ті (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) знаходиться кримінальне провадження  
№ 263/14804/18 відносно Рендоренка Костянтина Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 5 листо-
пада 2018 року кримінальне провадження Рендоренка Костянтина Сергійовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України призначене до підготовчого судового розгляду.

Обвинувачений Рендоренко Костянтин Сергійович, 27 травня 1983 року народження, 
який є громадянином України, зареєстрований за адресою: вул. Гастрономічна, 30, кв. 
18, м. Донецьк, викликається для участі в розглядах справи, які відбудуться 26 листо-
пада 2018 року, 10 грудня 2018 року о 17.00 годині, 19 грудня 2018 року о 16.00 годині, 
9 січня 2019 року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: пр. Металургів, 31, каб. 
11, 18, м. Маріуполь, Донецька область.

З повною інформацією щодо розгляду кримінального провадження обвинувачений 
може ознайомитись на сайті «Судової влади України».

Суддя О. М. Музика
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День

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

Oбласть Нiч День

Черкаська -4    -9 +1    -4
Кіровоградська -5  -10 +1    -4
Полтавська -4    -9 +2    -3
Дніпропетровська -5  -10 +1    -4
Одеська -1    -6 +2    -3
Миколаївська -2    -7 +2    -3
Херсонська -2    -7 +2    -3
Запорізька -3    -8 +2    -3
Харківська -3    -8 +2    -3
Донецька -4    -9 +2    -3
Луганська -3    -8 +2    -3
Крим +1    -4 +3    +8
Київ -4    -6 0    -2
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Про донецький голос в українській літературі
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр»

ЛІТФРОНТ. Недавно роз-
почалася реалізація спільного 
творчого проекту «Літератур-
ні меридіани України», спів-
автори якого — Національна 
спілка письменників, Інститут 
літератури імені Тараса Шев-
ченка та Національний музей 
літератури. Цього разу в його 
межах відбувся круглий стіл 
«Регіональна ментальність в 
літературі» на прикладі творів 
письменників з нині прифрон-
тової Донеччини. 

Насамперед у гостинному 
музеї літератури влаштували 
імпровізовану виставку кни-
жок літераторів з Маріуполя, 
Слов’янська, Покровська та 
колег з Донецька, які після по-
чатку гібридної війни змушені 
були надовго чи назавжди ви-

їхати з окупованого обласно-
го центру. Присутні тут спів-
робітники Інституту літерату-
ри, самі письменники й шану-
вальники красного письмен-
ства під час невимушеного 
спілкування змогли пересвід-
читися, що донецький голос в 
українській літературі був, є і 
буде. 

Був, бо саме на Донеччи-
ні свого часу народилися чи 
працювали майстри слова Во-
лодимир Сосюра, Юрій Чор-
ний-Діденко, Борис Горбатов, 
Павло Безпощадний, Іван Ле, 
Григорій Баглюк, Микола Ри-
балко, Василь Стус, Леонід 
Талалай, Іван Дзюба. Є, бо 
сучасні письменники продо-
вжують найкращі традиції по-
передників, попри важкі ви-
пробування, що випали на їх-
ню долю. Адже після окупації 
2014 року проросійськими не-

законними збройними фор-
муваннями Донецька «асва-
бадітєлі» брутально захопи-
ли приміщення обласної ор-
ганізації НСПУ, бо та навідріз 
відмовилася спів працювати 
з окупантами. Частина пись-
менників змушена була зали-
шити свої домівки і перебра-
тися на вільну від «рускава 
міра» територію, де живе уже 
тривалий час. І працює. 

Чергову книжку прози ви-
дав найстарший колега ко-
лишній фронтовик 96-річний 
Вадим Пеунов, який також 
виїхав з Донецька. Після пе-
режитої окупації Слов’янська, 
захопленого навесні 2014-го 
бойовиками з-за «поребри-
ка», написали нові книжки 
Микола Сіробаба, Володимир 
Глущенко та Олександр Яро-
вий. Відгукнувся на гібридну 
війну на Донбасі творами Пе-

тро Гайворонський із Покров-
ська, Юрій Доценко із Крама-
торська. У прифронтовому 
Маріуполі Валерій Кіор пере-
клав урумською мовою «Коб-
заря» Тараса Шевченка. Ди-
тячу книжку про драматичні 
події на сході України написав 
і видав автор цих рядків. 

І надалі буде чути доне-
цький голос, бо на зміну стар-
шим колегам поступово йдуть 
молоді автори, серед яких Ка-
терина Карабєн-Фортун з Ма-
ріуполя, Наталія Ковальська з 
Бахмута. 

Книжки письменників До-
неччини після завершення зу-
стрічі передали до фондів му-
зею Інституту літератури. Са-
мі ж автори працюють над 
творами, що у майбутньому, є 
сподівання, обов’язково попо-
внять хатні, шкільні та інші бі-
бліотеки.

Банка помідорів у музейній експозиції
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ПРОСТІР ПАМ’ЯТІ. В очі-
куванні майбутньої реоргані-
зації виставкового простору 
станично-луганського крає-
знавчого музею у ще не по-
штукатурених стінах можна 
побачити унікальні експона-
ти виставки «Прядка, шабля 
і олень». 

«Музей не лише представ-
ляв для відвідувачів минуле, 
а в останні роки й сам потра-
пив у вир історичних подій. У 
скрутний час колекцію та бу-
дівлю вдалося зберегти ти-
танічними зусиллями місце-
вих фахівців та ентузіастів. 
Та чи можна після випро-
бувань воєнного часу про-
сто вийняти зі сховищ старі 
експонати й розмістити їх у 
залах, наче нічого не відбу-
лося? — розповідає дирек-
тор обласного краєзнавчого 
музею Олеся Милованова. 
— Експонати відображають 
складний зв’язок між на-
вколишньою природою, до-
звіллям, працею, героїзмом, 
пропагандою та насиллям у 
житті людини й суспільства. 
І хоч звично музеї пропону-
ють уже готову ретроспекти-
ву історичних подій, у дано-
му разі відвідувачі самі до-
лучаються до творення істо-
рії, так само як післявоєнна 
відбудова стає справою всіє ї 
громади».

Отже, серед експонатів і 
корзина з урожаєм уламків 
смертоносних снарядів, яки-
ми обстрілюють вже понад 
чотири роки район, і банка то-

матів. У путівнику по виставці 
можна прочитати: «Війна руй-
нує мирний аграрний перебіг 
життя, але воєнні дії 2014—
2015 року не зупинили тра-

дицій консервувати фрукти та 
овочі. «Снаряди літають, а ми 
помідори вирощуємо й зака-
туємо», — каже місцева жи-
телька».

Львів подбає про постраждалих тварин
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. За останні 10 
років в еколого-натураліс-
тичний центр Львова із про-
ханням допомогти тваринам 
звернулися понад 6 тисяч 
осіб, з яких 400 підібрали по-
страждалих диких звірів на 
території міста і області. 25% 
тварин, яких принесли, заги-
нули внаслідок важких травм 

або у зв’язку з надто пізнім 
зверненням. Понад 60% після 
надання ветдопомоги успіш-
но повернули у природу, а 
15% тих, які зазнали ампута-
ції травмованих кінцівок або 
потрапили в руки людини в 
дуже молодому віці й не здат-
ні вижити в дикій природі, піс-
ля допомоги передали для по-
дальшого догляду львів’янам.

Такі цифри й факти мож-
на почерпнути з додатку до 

ухвали, яку прийняла Львів-
ська міськрада. Народні об-
ранці затвердили програму 
допомоги постраждалим ди-
ким та екзотичним тваринам 
і птахам в обласному центрі 
на 2019—2023 роки. У ній 
серед основних заходів пе-
редбачили надання фахової 
ветеринарної допомоги по-
страждалим тваринам, чи-
пування чи кільцювання чер-
вонокнижних видів, підтрим-

ка притулку в міському дитя-
чому еколого-натуралістич-
ному центрі, створення та 
підтримка «Соколиної служ-
би» міста.

Фінансуватимуть програ-
му з міського фонду охоро-
ни навколишнього природ-
ного середовища, за раху-
нок залучених грантів, а та-
кож власних коштів окремих 
пов’язаних організацій чи 
підприємств. 

Дід Панас повертається
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ПОСТАТІ. Хто не пам’ятає славнозвісного телевізійного каз-
каря Діда Панаса! Казки в його виконанні, присмачені примов-
ками та приказками, особливим умінням спілкуватися з дітьми, 
на все життя запам’яталися сучасникам як один з найкращих 
спогадів дитинства.

А народився Петро Юхимович Вескляров 1911 року в місті 
Тальне на Черкащині. Працював на київській залізниці, де органі-
зував театральний гурток. Згодом його відрядили до Луцька у Во-
линський обласний музично-драматичний театр ім. Тараса Шев-
ченка, де він працював до 1959 року. Там було зіграно чимало ро-
лей: Миколу Задорожнього з «Украденого щастя», Командора з 
«Камінного господаря», Монтанеллі з «Овода» тощо. Таланови-
того, фактурного, харизматичного актора помітили кінорежисери 
та почали запрошувати на зйомки у фільмах. Згодом Вескляров 
переїхав до столиці, де активно знімався у багатьох стрічках. Се-
ред них «Олекса Довбуш», «Гадюка», «Циган», «Іванна», «Вій», 
«Забудьте слово смерть» тощо. Він знявся у 50 фільмах. 

Проте найбільше запам’ятався як Дід Панас. Розповідають, 
що українська вишиванка Весклярова часом дратувала керівни-
цтво телебачення, його звинувачували в націоналізмі, а в 1970-
х роках кілька разів навіть намагалися замінити. Але від цієї ідеї 
довелося відмовитися під тиском обурених телеглядачів, які за-
сипали дирекцію Українського телебачення листами з прохання-
ми повернути дідуся Панаса на екран. І він повертався й ніколи 
не зраджував українську мову, хоч і мав єврейське походження. 

Цими днями в Тальному відкрили меморіальну дошку на міс-
ці, де колись народився й до 19 років жив улюбленець дітей 
телеведучий «Вечірньої казки» Дід Панас. А тальнівці, розпо-
вів режисер Владислав Чабанюк, виношують ідею проводити 
щоліта у місцевому палаці Шувалових фестиваль казки. Тепер 
уже «Казка для Діда Панаса».

Експозиція викликала жвавий інтерес глядачів

Вдячні тальнівці пам’ятають свого казкаря Діда Панаса 
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