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Непохитність 
цивілізаційного вибору 

ШЛЯХ ВІДКРИТО. Ідеться про остаточне визначення курсу на 
європейську та євроатлантичну інтеграцію нашої країни. Перед 
розглядом державного бюджету на 2019 рік Верховна Рада ухва-
лила в першому читанні президентський проект про внесення змін 
до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття по-
вноправного членства України в ЄС і НАТО. Рішення підтримали 
311 народних депутатів із 351, зареєстрованого на той час у сесій-
ній залі, повідомляє УНІАН.

Напередодні Конституційний Суд України дав позитивний висно-
вок щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного 
членства країни у Європейському Союзі та НАТО. Тобто документ 
відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Висно-
вок Конституційного Суду обов’язковий, остаточний і не підлягає 
оскарженню. Того самого дня у Верховній Раді Президент Петро 
Порошенко заявив: якби наша країна була членом Північноатлан-
тичного альянсу, Російська Федерація не наважилася б на агресію 
проти неї. Та й агресію проти України Кремль розв’язав саме тоді, 
коли режим Януковича проголосив нашу позаблоковість.

ЦИФРА ДНЯ

740,637 млрд грн
становив оборот роздрібної торгівлі в 
січні—жовтні 2018 року. Це на 5,4% 

перевищує торішній аналогічний 
показник

ЗАПАЛИ СВІЧКУ. 24 листопада відбудуться загальнодержавні 
жалобні заходи до 85-х роковин Голодомору

Пам’ять робить  
нас сильнішими
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Міністр закордонних 
справ Павло Клімкін  
про зустрічі у Відні, 
зокрема з канцлером 
Себастьяном Курцом

З ПЕРШИХ ВУСТ

Постанова Верховної Ради України «Про відзначення 
на державному рівні 75-х роковин початку депортації 
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 
Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної 
Бойківщини у 1944-1951 роках»
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Країна має держбюджет-2019 заздалегідь
КОШТОРИС. В уряді стверджують, що документ  збалансований і цілком реалістичний   

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Цього року головний фінансо-
вий документ Україна отри-

мала не під ялиночку в новоріч-
ну ніч, як зазвичай, а на ранок 23 
листопада. Депутатам знадоби-
лася година, щоб ухвалити про-

ект закону про Державний бю-
джет України на 2019 рік у дру-
гому читанні та в цілому. Тож 
о шостій ранку країна вже бу-
ла з держбюджетом-2019. Цьо-
му передувало ухвалення Зако-
ну «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та дея-
ких інших законодавчих актів 

України щодо поліпшення адмі-
ністрування та перегляду ставок 
окремих податків і зборів». До-
кумент, покликаний збалансу-
вати держбюджет, передбачає 
підвищення ставок деяких по-
датків і зборів. 

Наприклад, у другому пів-
річчі зростуть ставки акцизно-

го податку на тютюнові виро-
би на 9% та ставки екологічно-
го податку за викиди вуглекис-
лого газу стаціонарними дже-
релами із 0,41 гривні до 10 гри-
вень за тонну й поетапне підви-
щення цієї ставки до 30 гривень 
за тонну до 2023 року (щорічне 
підвищення на п’ять гривень). 

Крім того, запроваджено пода-
ток на додану вартість для по-
силок в Україну сумарною вар-
тістю понад еквівалент 100 євро. 
Щоправда, до 1 липня наступ-
ного року ПДВ оподатковувати-
муть товари, сумарна вар-
тість яких перевищувати-
ме еквівалент 150 євро. 

Президент щодо підписання законів про зниження акцизу 
на легковики й про посилення контролю над переміщенням 
і використанням авто з іноземною реєстрацією

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: 
«Кожна копійка, яку 

заплатять так звані 
євробляхери, піде 

українському пенсіонерові, 
напряму в Пенсійний 

фонд».
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  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про звільнення Ю. Гарбуза  
з посади голови Луганської обласної 

державної адміністрації
Звільнити ГАРБУЗА Юрія Григорійовича з посади голови Луганської облас-

ної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 листопада 2018 року
№383/2018

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін  
до Указу Президента України  
від 14 липня 2014 року № 592

1. Внести до Указу Президента України від 14 липня 2014 року № 592 «Пи-
тання Адміністрації Президента України» (зі змінами, внесеними Указами від 20 
серпня 2014 року № 656, від 26 грудня 2014 року № 958, від 30 травня 2015 ро-
ку № 305, від 25 вересня 2015 року № 561, від 28 квітня 2016 року № 181 та від 
29 квітня 2016 року № 186) такі зміни:

1) на часткову зміну статті 1 затвердити граничну чисельність працівників 
Адміністрації Президента України у кількості 432 штатних одиниць;

2) статтю 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Відділ забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з пи-

тань реабілітації учасників бойових дій».
2. Главі Адміністрації Президента України здійснити заходи, що випливають 

із цього Указу.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
22 листопада 2018 року
№384/2018

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення В. Свириденка  

з посади Уповноваженого Президента 
України з питань реабілітації учасників 

антитерористичної операції, які одержали 
поранення, контузію, каліцтво  

або інше захворювання під час участі  
в антитерористичній операції

Звільнити СВИРИДЕНКА Вадима Васильовича з посади Уповноваженого 
Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної опера-
ції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час 
участі в антитерористичній операції.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
22 листопада 2018 року
№385/2018

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Уповноваженого Президента України  
з питань реабілітації учасників бойових дій
З метою забезпечення належних умов для реалізації учасниками бойових 

дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечен-
ня національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Ро-
сійської Федерації у Донецькій та Луганській областях, права на реабілітацію 
та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити СВИРИДЕНКА Вадима Васильовича Уповноваженим Прези-
дента України з питань реабілітації учасників бойових дій.

2. Затвердити Положення про Уповноваженого Президента України з питань 
реабілітації учасників бойових дій (додається).

3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 1 груд-
ня 2016 року № 536 «Про Уповноваженого Президента України з питань реабілі-
тації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, 
каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції».

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

м. Київ
22 листопада 2018 року
№386/2018

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 
від 22 листопада 2018 року 

№386/2018
ПОЛОЖЕННЯ 

про Уповноваженого Президента України 
з питань реабілітації учасників бойових дій

1. Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойо-
вих дій (далі – Уповноважений) здійснює свою діяльність на основі принципів 
гуманності, неупередженості, об’єктивності, доступності та конфіденційності.

2. Уповноважений керується у своїй діяльності Конституцією та законами 
України, міжнародними договорами України, актами Президента України і Кабі-
нету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Уповноваженого є:
1) моніторинг ситуації щодо забезпечення реалізації права на реабілітацію 

учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та внесення 
в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо припинення 
порушень у цій сфері, удосконалення системи реабілітаційних заходів;

2) внесення Президентові України пропозицій щодо підготовки проектів за-
конів, актів Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, які 
брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення націо-
нальної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Фе-
дерації у Донецькій та Луганській областях;

3) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань реабі-
літації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та 
заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

4) участь у межах компетенції в експертизі законів, які надійшли на підпис 
главі держави, законопроектів, які пропонуються для внесення Президентом 
України на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціати-
ви, інших законопроектів, що стосуються реабілітації учасників бойових дій, які 
брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення націо-
нальної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Фе-
дерації у Донецькій та Луганській областях;

5) здійснення заходів, спрямованих на забезпечення, відновлення поруше-
ного права учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній опе-
рації та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стри-

мування збройної агресії Російської федерації у Донецькій та Луганській об-
ластях, на реабілітацію, інформування громадськості про такі заходи та їх ре-
зультати;

6) підготовка заходів за участю Президента України, у тому числі міжнарод-
ного характеру, з питань, що стосуються реабілітації учасників бойових дій, які 
брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення націо-
нальної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Фе-
дерації у Донецькій та Луганській областях;

7) здійснення заходів щодо налагодження взаємодії органів виконавчої вла-
ди та органів місцевого самоврядування з питань реабілітації учасників бойо-
вих дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечен-
ня національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росій-
ської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

4. Уповноважений відповідно до покладених на нього завдань має право в 
установленому порядку:

1) аналізувати стан справ і причини виникнення проблем щодо реабілітації 
учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, вносити цен-
тральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, 
органам місцевого самоврядування пропозиції щодо формування та реалізації 
державної політики у цій сфері;

2) запитувати і одержувати від структурних підрозділів Адміністрації Пре-
зидента України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і 
служб, утворених Президентом України, Секретаріату Кабінету Міністрів Украї-
ни, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних орга-
нів, органів місцевого самоврядування необхідні інформацію, документи, ма-
теріали;

3) брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних 
органів і служб, утворених Президентом України, а також у проведенні круглих 
столів, нарад та інших заходів з питань, що належать до компетенції Уповно-
важеного;

4) відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 
заклади медичної, психологічної, соціальної реабілітації учасників бойових дій, 
які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення націо-
нальної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Фе-
дерації у Донецькій та Луганській областях, та інші заклади, в яких надаються 
реабілітаційні послуги таким особам;

5) звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядуван-
ня стосовно сприяння у вирішенні питань, що належать до компетенції Упо-
вноваженого;

6) уживати відповідних заходів щодо налагодження зв’язків для взаємодії з 
громадськими об’єднаннями, у тому числі міжнародними, з питань реабілітації 
учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

7) звертатися до державних органів щодо вжиття заходів реагування на фак-
ти порушень законодавства, що стосуються реабілітації учасників бойових дій, 
які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення націо-
нальної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Фе-
дерації у Донецькій та Луганській областях;

8) брати в установленому порядку участь у засіданнях державних органів з 
питань, що належать до компетенції Уповноваженого;

9) сприяти впровадженню громадського контролю за додержанням права 
учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування зброй-
ної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на реабі-
літацію;

10) надавати консультації щодо реабілітації учасників бойових дій, які бра-
ли участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях;

11) сприяти реалізації громадських програм і проектів медичної, психологіч-
ної, соціальної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитеро-
ристичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Лу-
ганській областях.

5. Забезпечення діяльності Уповноваженого здійснюється відповідним 
структурним підрозділом Адміністрації Президента України.

6. Для надання консультативної допомоги Уповноваженому може створюва-
тися в установленому порядку громадська консультативна рада з питань реа-
білітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції 
та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на 
правах робочої групи Адміністрації Президента України.

7. Уповноважений використовує у своїй роботі бланки встановленого зразка.
Глава Адміністрації Президента України І. РАЙНІН

  ПОСТАНОВА 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відзначення на державному рівні  

75-х роковин початку депортації українців 
з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 
Південного Підляшшя, Любачівщини, 

Західної Бойківщини у 1944-1951 роках
У 2019 році виповнюється 75 років від початку депортації з Лемківщини, Над-

сяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщи-
ни у 1944-1951 роках українців — автохтонних мешканців цих регіонів.

Протягом багатьох століть українці на цих територіях піддавалися утис-
кам та переслідуванням від колонізаторів за свої віру, мову, землю, зазна-
вали численних духовних і матеріальних втрат, а в середині XX століття ста-
ли жертвами примусового виселення.

Процес депортації українців у 1944-1951 роках мав форму військових 
операцій проти мирного населення, супроводжувався грубим порушенням 
основоположних прав і свобод людини і громадянина, повною забороною 
повернення на рідні землі, вилученням майна, безальтернативним закрі-
пленням за новими місцями поселення, залишати які було заборонено, об-
меженням політичних, соціальних, економічних і культурних прав, що при-
звело до руйнування української культурної та історичної спадщини, поста-
вило під загрозу знищення низку етнографічних груп українського народу. 
Депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахід-
нішої гілки українства.

Вшановуючи пам’ять жертв примусової депортації з українських земель, 
враховуючи шкоду, яку їм завдали комуністичні режими, що призвело до 
знищення національної ідентичності та культури, з метою відновлення іс-
торичної справедливості та інформування суспільства про процес примусо-
вого виселення українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного 
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У 2019 році відзначити на державному рівні 75-ті роковини початку де-
портації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляш-
шя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

2. Установити в Україні День пам’яті українців — жертв примусового ви-
селення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Люба-
чівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках, який відзначати щороку 
у другу неділю вересня.

3. Рекомендувати Президенту України оголосити в Україні 2019 рік Роком 
Пам’яті депортованих українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Пів-
денного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити відзначення у 2019 році на державному рівні 75-х роко-

вин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Пів-
денного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках;

2) у місячний строк з дня прийняття цієї Постанови утворити організацій-
ний комітет, розробити та затвердити план заходів з відзначення 75-х роко-
вин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Пів-
денного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

кАдрОВі ПиТАННЯ

ОГОЛОшЕННЯ

ПОВідОМЛЕННЯ ПрО ЗАВЕршЕННЯ дОСУдОВОГО рОЗСЛідУВАННЯ  
ТА ПОВіСТкА ПрО ВикЛик ПідОЗрЮВАНОГО

Підозрюваний Лягін Роман Вікторович, 30.05.1980 р.н., повідомляю Вас в 
порядку ч. 1 ст. 290 та ст. 297-5 КПК України про те, що спеціальне досудо-
ве розслідування у кримінальному провадженні №22014000000000264 за під-
озрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч.1 ст. 258-3 КК 
України завершено. 

Починаючи з сьогоднішнього дня Ви та Ваші захисники маєте доступ до ма-
теріалів досудового розслідування. Доступ до матеріалів здійснюється почи-
наючи з сьогоднішнього дня у каб. 108 Служби безпеки України у слідчого Чи-
жинкової Т. Р. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33.

Також повідомляю, що Вам необхідно прибути 26.11.2018 до слідчого Чи-
жинкової Т. Р. за означеною вище адресою для ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження, вручення Вам обвинувального акта та реєстру 
матеріалів у кримінальному провадженні. 

5. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:
1) забезпечити проведення у закладах середньої та вищої освіти уроків, 

семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій, інших тематич-
них заходів з метою збереження історичної пам’яті про депортацію україн-
ців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщи-
ни, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках;

2) запропонувати закладам середньої та вищої освіти передбачити у 
навчальних планах вивчення історичних подій, що стосуються депортації 
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Лю-
бачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

6. Рекомендувати Міністерству культури України забезпечити організа-
цію у закладах культури тематичних виставок, експозицій, присвячених 75-
м роковинам початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холм-
щини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-
1951 роках.

7. Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомовлення 
України організувати тематичні теле- і радіопередачі, присвячені подіям, 
що відбувалися на території Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного 
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках, та спри-
яти висвітленню державними засобами масової інформації заходів у зв’язку 
з 75-ми роковинами початку депортації українців з Лемківщини, Надсян-
ня, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини 
у 1944-1951 роках.

8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної 
Ради України з питань культури і духовності.

9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ

м. Київ 
8 листопада 2018 року 
№ 2608-VIII

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 листопада 2018 р. № 964 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 
для здійснення заходів з підтримки розвитку 

лідерства в Україні
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бю-

джеті для здійснення заходів з підтримки розвитку лідерства в Україні, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 384 
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1495), зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 листопада 2018 р. № 964
ЗМіНи, 

що вносяться до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для здійснення 

 заходів з підтримки розвитку лідерства в Україні
1. У пункті 2:
1) абзац другий викласти в такій редакції:
«Одержувачем бюджетних коштів є громадська організація «Українська ака-

демія лідерства», яка відповідає таким критеріям:»;
2) доповнити пункт абзацами такого змісту:
«Для отримання бюджетних коштів одержувач бюджетних коштів подає го-

ловному розпоряднику:
копію статуту громадської організації;
інформацію про діяльність громадської організації, зокрема наявність у неї 

досвіду із здійснення за попередній рік заходів за рахунок бюджетних коштів 
та інших джерел фінансування, щодо джерел фінансування громадської орга-
нізації, щодо необхідного для здійснення таких заходів матеріально-технічного 
та кадрового забезпечення;

план заходів, розрахунки та обґрунтування за напрямами використання бю-
джетних коштів, визначеними цим Порядком, з урахуванням співфінансування 
заходів в обсязі не менш як 25 відсотків загальної суми витрат за рахунок влас-
них коштів або коштів, залучених з інших позабюджетних джерел.».

2. В абзаці першому пункту 3 слова «такі заходи з розвитку лідерства в Укра-
їні» виключити.

3. У пункті 4:
1) в абзаці першому слова «щодо підтримки розвитку лідерства» замінити 

словами «одержувача бюджетних коштів»;
2) в абзаці другому слова «Секретаріатом Кабінету Міністрів України» замі-

нити словами «головним розпорядником бюджетних коштів».
4. У пункті 6:
1) в абзаці другому слова «відкриті в органах Казначейства рахунки одержу-

вачів (одержувача)» замінити словами «відкритий в органах Казначейства ра-
хунок одержувача»;

2) в абзаці третьому слова «одержувачами (одержувачем)» замінити сло-
вом «одержувачем».

5. В абзаці першому пункту 7 слова «Одержувачі (одержувач) бюджетних ко-
штів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють» замінити словами «Одер-
жувач бюджетних коштів бере бюджетні зобов’язання та здійснює».

6. Абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції:
«Головний розпорядник бюджетних коштів та одержувач бюджетних коштів 

забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів.».

Президент України
призначив:
СУРОВЦЕВА Володимира Олексійовича — головою Новоодеської район-

ної державної адміністрації Миколаївської області з 16 листопада 2018 року 
зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законо-
давства;

НЕДАШКІВСЬКУ Лілію Василівну — головою Арбузинської районної держав-
ної адміністрації Миколаївської області з 23 листопада 2018 року зі строком ви-
пробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.

звільнив:
АНТОНЮКА Олега Петровича — з посади голови Чернівецької районної дер-

жавної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;
КАЛИТУ Тараса Васильовича — з посади голови Радехівської районної дер-

жавної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Януковича Віктора Федоро-
вича, 09.07.1950 р.н., на 09 год. 00 хв. 5 грудня 2018 р., у кримінальному провадженні по обви-
нуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5  ст.  27, ч. 3  
ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.
     Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, суддя Дев’ятко В. В.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
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 відряджен-

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

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

ньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відпо-

відача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, 
потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх 
представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача, представника 
уповноваженого органу з питань пробації і експерта — статтею 327 КПК України.

Додатково роз’яснюємо обвинуваченому Януковичу Віктору Федоровичу право брати 
участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні під-
готовчого судового провадження викликає як обвинуваченого Кор-
мушкіна Ігоря Валерійовича, 11.12.1979 року народження, заре-
єстрованого за адресою: м. Луганськ, квартал Южний, буд. 6-а,  
кв. 102, за матеріалами кримінального провадження № 433/1172/18, 
1-кп/425/346/18, на підставі обвинувального акта відносно Кормуш-
кіна Ігоря Валерійовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинуваченому Кормушкіну І.В. необхідно прибути до підготов-
чого судового засідання, яке відбудеться 12 грудня 2018 року о 09 
год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя Ю. Ю. Кобзар

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в підготовче судове засідання як обвинувачену Качу-
ріну Людмилу Сагідбатдалівну, зареєстрована: вул. Шевчен-
ка, 4/118, м. Луганськ, по кримінальній справі №409/1354/18 
за обвинуваченням за ст. 109 ч. 3, ст. 110 ч. 2 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 21.12.2018 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин у залі Білокуракинського районно-
го суду Луганської області, місцезнаходження зареєстрова-
не за адресою: 92200, Луганська область, Білокуракинський 
район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на 
підставі ст. 297-1 КПК України. 

Суддя Третяк О. Г.

Старобільський районний суд викликає як обвинуваченого Авсіє-
вича Михайла Леонідовича, 30.11.1959 року народження, уродженця 
м. Красний Луч Луганської області, громадянина України, зареєстро-
ваний та проживає за адресою: вул. Сімферопольська, 163, м. Хрус-
тальне Луганської області, за обвинуваченням у скоєнні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 30 лис-
топада 2018 року. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу. Підготовче судове 
засідання відбудеться в приміщенні Старобільського районного суду 
Луганської області за адресою: м. Старобільськ Луганської області,  
вул. Миру, 38-А, головуючий суддя Воронкін О. А.

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опублікуван-
ня повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області  
(головуючий суддя Безкровний І. Г.) знаходиться кримінальне про-
вадження № 1-кп/414/211/2017 (ЄУН 433/605/17) за обвинуваченням 
Грєбєнщікова Андрія Анатолійовича, 01.06.1976 р.н., у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, 
по якому здійснюється спеціальне судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викликається 
Кремінським районним судом Луганської області в судове засідан-
ня у зазначеному кримінальному провадженні, яке відбудеться 17 
грудня 2018 року о 14.00 годині в залі судових засідань Кремінсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, площа Красна, 5.

Після опублікування оголошення, обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгляду справи належним чином. У 
разі неявки обвинуваченого кримінальне провадження буде розгля-
датися за його відсутності в порядку спеціального судового прова-
дження на підставі ст.ст. 2971, 323 КПК України.

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», код ЄДРПОУ 20344871, повідомляє
начальника Київського обласного управління Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС»:

НАКАЗ
м. Київ

від 21 листопада 2018 року             № ПЗ 2111-18/01
Про звільнення Грабка I. B.
ЗВІЛЬНИТИ:
1. ГРАБКА Ігоря Васильовича, начальника Київського обласного управління Страхової компанії «БРОК-

БІЗНЕС», 21 листопада 2018 року, в зв’язку з систематичним невиконанням без поважних причин 
обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП України.

Підстави:
1) Наказ №НІ-97 від 22.08.2018 р. про скасування довіреності №316 від 29 грудня 2017 року та вимо-

гу вчинити дії.
2) Наказ №HI-110 від 01.10.2018 р. про списання печатки ти виклик начальника Київського обласного 

управління Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» Грабка І. В.
3) Наказ №НІ-111 від 01.10.2018 р. про надання пояснень начальника Київського обласного управління 

Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» Грабка Ігоря Васильовича.
4) Службова записка Іванцова І.А. від 19.10.2018 р.
5) Службова записка начальника відділу документаційного та архівного забезпечення Шпичак B. C. від 

25.10.2018 р.
6) Службова записка провідного фахівця відділу кадрового адміністрування Борис Х. І. від 25.10.2018 р.
7) Наказ №HI-127 від 01.11.2018 р. про оголошення догани Грабку І. В.
8) Наказ №НІ-128 від 02.11.2018 р. про виклик начальника Київського обласного управління Страхової 

компанії «БРОКБІЗНЕС» Грабка Ігоря Васильовича і зобов’язання вчинити дії.
9) Службова записка провідного фахівця відділу кадрового адміністрування Борис Х.І. від 16.11.2018 р.
10) Службова записка начальника служби безпеки Іванцова І. А. від 19.11.2018 р.
11) Службова записка начальника відділу документаційного та архівного забезпечення Шпичак B. C. від 

20.11.2018 р.
12) Службова записка Заступника Голови Правління з продажів Соботович В. В. від 20.11.2018 р.
13) Акти про відсутність працівника на роботі за 01.11.2018 р., 02.11.2018 р., 05.11.2018 р., 06.11.2018 р., 

07.11.2018 р., 08.11.2018 р., 09.11.2018 р., 12.11.2018 р., 13.11.2018 р., 14.11.2018 р., 15.11.2018 р., 
16.11.2018 р., 19.11.2018 р., 20.11.2018 р., 21.11.2018 р.

2. Бухгалтерії Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» відповідно до ст. 116 КЗпП України розрахувати та ви-
платити Грабку І. В. усі суми, належні йому при звільненні, у тому числі компенсацію за невикористану ним 
щорічну основну відпустку кількістю 47 (сорок сім) календарних днів.

Голова Правління В. О. Арбузіна

ВСІМ УЧАСНИКАМ ТОВ «ЄВРО ГРИЛЬ» 
Повідомлення про проведення  

Загальних зборів учасників  
Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ЄВРО ГРИЛЬ», ідентифікаційний код 39365375, 
02068, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 

будинок 1-Е
ТОВ «ЄВРО ГРИЛЬ» повідомляє, що 26 грудня 

2018 року о 15.00 год. за адресою: 02068, м. Київ, 
проспект Миколи Бажана, будинок 1-Е, відбудуться 
Загальні збори учасників Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання голови і секретаря Загальних збо-

рів учасників.
2. Внесення змін до Статуту Товариства з обме-

женою відповідальністю «ЄВРО ГРИЛЬ» шляхом ви-
кладення його у новій редакції. Затвердження Стату-
ту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО 
ГРИЛЬ» у новій редакції.

3. Про внесення змін до видів економічної діяль-
ності (КВЕД). Внесення відповідних змін до Єдино-
го реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

4. Про розгляд вжитих заходів Учасником Товари-
ства щодо зменшення негативних наслідків від не-
правомірних дій.

5. Про визначення особи уповноваженої на здій-
снення державної реєстрації змін у Єдиному реєстрі 
юридичних та фізичних осіб-підприємців.

За інформацією звертатися за адресою: 02068,  
м. Київ, проспект Миколи Бажана, будинок 1-Е.

ВСІМ УЧАСНИКАМ TOВ «ТІЄСТО ГРИЛЬ» 
Повідомлення про проведення  

Загальних зборів учасників  
Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ТІЄСТО ГРИЛЬ»  
Ідентифікаційний код 40121735 

02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 
будинок 16-Д

ТОВ «ТІЄСТО ГРИЛЬ» повідомляє, що 27 грудня 
2018 року о 15.00 год. за адресою: 02140, м. Київ, 
проспект Миколи Бажана, будинок 16-Д, відбудуть-
ся Загальні збори учасників Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання голови і секретаря Загальних збо-

рів учасників.
2. Внесення змін до Статуту Товариства з обмеже-

ною відповідальністю «ТІЄСТО ГРИЛЬ» шляхом ви-
кладення його в новій редакції. Затвердження Стату-
ту Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІЄС-
ТО ГРИЛЬ» у новій редакції.

3. Про внесення змін до видів економічної діяль-
ності (КВЕД). Внесення відповідних змін до Єдино-
го реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

4. Про розгляд вжитих заходів Учасником Товари-
ства щодо зменшення негативних наслідків від не-
правомірних дій.

5. Про визначення особи, уповноваженої на здій-
снення державної реєстрації змін у Єдиному реєстрі 
юридичних та фізичних осіб-підприємців.

За інформацією звертатися за адресою: 02140,  
м. Київ, проспект Миколи Бажана, будинок 16-Д.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Грибань Оксана Леонідівна, 25.09.1977 р. н., 
уродженка с. Преображенка Запорізької області, зареєстрова-
на за адресою: Донецька обл., Мар’їнський р-н., с. Костянтинів-
ка, вул. Кірова, 54, на підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитись 29.11.2018 з 09 год. 00 хв. до 11 
год. 00 хв. до службового кабінету слідчого відділу 2 управлін-
ня (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях, який знаходиться за адресою: 
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 33, для 
відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального про-
вадження, вручення Вам письмового повідомлення про підозру, 
обвинувального акта та реєстру матеріалів у кримінальному про-
вадженні №22014050000000391 від 07.11.2014 за ч. 1 ст. 258-3 
КК України у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеці-
ального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Харченко Леонід Володимирович, 10.01.1972 ро-
ку народження, який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, б. 9, кв. 92, на підставі ст.ст., 133, 
135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 28, 29 та 30  листо-
пада 2018 року, у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до ка-
бінету № 5 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слід-
чого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької 
області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, до слід-
чого Тимофеєва А. О., за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-А, для проведення слідчих 
(процесуальних) дій за Вашою участю у кримінальному проваджен-
ні № 12015220320001678 від 09.07.2015 р., за підозрою Вас у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

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

Номер лота: F91GL37423
Короткий опис активів (май-
на) в лоті

Кредитний портфель, що складається з прав вимоги та інших  
майнових прав за 9525 кредитними договорами,  
які не забезпечені іпотекою

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

13.12.2018

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/40591-asset-sell-id-184993

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Стемасов Олег Вікторович, 
18.06.1979 р.н., ур. м. Харкова, зареєстрований та фак-
тично мешкав за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, буд. 16, 
кв. 2, який є підозрюваним у кримінальному провадженні 
№22014050000000452 від 03.12.2014 у вчиненні злочинів, 
передбачених ч.1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись 28.11.2018 року в період з 09 год. 00 хв. до 15 год. 
00 хв. до 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до 
старшого слідчого в ОВС Онищенка за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, 
для вручення повідомлення про підозру, допиту як підозрю-
ваного, ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження, отримання обвинувального акта та реєстру матері-
алів при здійсненні спеціального досудового розслідування. 
У разі неприбуття на виклик, ухилення від явки на виклик та 
неповідомлення про неможливість з’явлення, настають на-
слідки, передбачені ст.139 КПК України. Поважні причини, 
через які особа може не з’явитися на виклик передбачені  
ст. 138 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Рунков Андрій Володимирович, 
07.10.1978 р.н., ур. м. Корсаков Сахалінської області РФ, 
зареєстрований та фактично мешкав за адресою: Доне-
цька область, Бахмутський р-н, с.Новолуганське, к-л Ра-
дужний (колишній — Комсомольський), буд. 23 кв. 36, 
який є підозрюваним у кримінальному провадженні  
№ 22014050000000452 від 03.12.2014 у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись 28.11.2018 року в період з 09 год. 00 хв. до 15 год. 
00 хв. до 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до 
старшого слідчого в ОВС Онищенка за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд.33, 
для вручення повідомлення про підозру, допиту як підозрю-
ваного, ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження, отримання обвинувального акта та реєстру матері-
алів при здійсненні спеціального досудового розслідування. 
У разі неприбуття на виклик, ухилення від явки на виклик та 
неповідомлення про неможливість з’явлення, настають на-
слідки, передбачені ст.139 КПК України. Поважні причини, 
через які особа може не з’явитися на виклик передбачені  
ст. 138 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Меньшаков Віталій Володимирович, 20.12.1970 р.н., ур. с. Ново-
курське Широківського р-ну Дніпропетровської обл., зареєстрований та фактично меш-
кав за адресою: Донецька область, Бахмутський р-н, с. Новолуганське, вул.Щастя (ко-
лишня — Советська), буд.12 кв.3, який є підозрюваним у кримінальному провадженні  
№ 22014050000000452 від 03.12.2014 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.258-3,  
ч. 1 ст. 263 КК України, на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись 28.11.2018 року в період з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до 2 управління (з дис-
локацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до 
старшого слідчого в ОВС Онищенка за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ар-
хітектора Нільсена, буд.33, для вручення повідомлення про підозру, допиту як підозрюва-
ного, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування. У ра-
зі неприбуття на виклик, ухилення від явки на виклик та неповідомлення про неможливість 
з’явлення, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України. Поважні причини, через які 
особа може не з’явитися на виклик передбачені ст. 138 КПК України. 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне провадження №233/3587/17 за обвинуваченням Сойнікової Т. Д. за ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Сойнікова Тамара Дмитрівна, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, буд. 15, кв. 6, викликається до суду на 14 го-
дину 10 хвилин 10 грудня 2018 року (корп. № 1, каб. №12), для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на 
виклик суду обвинуваченою та оголошення її в міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

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

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні  
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачений Гречка Василь Іванович, 02.08.1981 ро-

ку народження, зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, Біловодський район, с. Новоспасівка, вул. Шевченка, 
15, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання в порядку спеціального судово-
го провадження, яке відбудеться о 13 годині 00 хвилин 13 
грудня 2018 року в приміщенні Біловодського районного су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в розгляді справи як 
обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду пе-
редбачені ст. 138 КПК України.

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

Суддя Є. О. Соболєв

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, 
пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального про-
вадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/23/18, на підставі об-
винувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3  
ст. 185, ч.ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, 
ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р. Є. необхідно прибути до су-
дового засідання, яке відбудеться 19 грудня 2018 року об 
11 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

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

Обвинуваченому Цихиселі Л. Р. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 11 грудня 
2018 року о 10 год. 20 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за ма-
теріалами кримінального провадження № 425/1658/17, 
1-кп/425/292/17, на підставі обвинувального акта відносно 
Жигуліна О.В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О. В. необхідно прибути до 
судового засідання, яке відбудеться 11 грудня 2018 року о 
13 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

Оголошення про виклик обвинуваченого
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-

ласті від 28 вересня 2017 року прийнято до провадження 
обвинувальний акт, внесений до Єдиного державного ре-
єстру досудових розслідувань за № 22017130000000124 
за обвинуваченням Княжева Сергія Миколайовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Княжев Сер-
гій Миколайович у підготовче судове засідання, яке від-
кладено до 09 години 30 хвилин 13 грудня 2018 року та 
відбудеться в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Оголошення про виклик обвинуваченої
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-

ласті від 7 вересня 2018 року прийнято до провадження 
обвинувальний акт, внесений до Єдиного державного ре-
єстру досудових розслідувань за № 22018130000000142 
за обвинуваченням Терещенко Марини Миколаївни у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Терещенко 
Марина Миколаївна в підготовче судове засідання, яке 
відкладено на 11 годину 00 хвилин 13 грудня 2018 року 
та відбудеться в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Оголошення про виклик обвинуваченого
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-

ласті від 29 березня 2018 року прийнято до провадження 
обвинувальний акт, внесений до Єдиного державного ре-
єстру досудових розслідувань за № 22014130000000418 
за обвинуваченням Палянички Олександра Вікторовича 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Паляничка 
Олександр Вікторович у підготовче судове засідання, яке 
призначено на 10 годину 30 хвилин 13 грудня 2018 року 
та відбудеться в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Обвинувачений Кочкін Микола Борисович, 
30.06.1960 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 110 ч. 2 КК 
України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання в порядку 
спеціального судового провадження, яке відбудеть-
ся 20 грудня 2018 року о 14 годині 00 хвилин у примі-
щенні Біловодського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ 
Луганської області, для участі в судовому засіданні 
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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Гр-н Полуполтінних Володимир Сергійович, відомі адреси реєстрації та проживання: 
1) Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Терешкової (перейменовано на пров. Штейгерський), 

буд. 14; 2) Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Глинки, буд. 17, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 вам необхідно з’явитися 10 грудня 2018 року о 14.00 год. до управління з розслідування злочинів, вчи-
нених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України за адресою: Україна, Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, каб. №105, для допиту та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42017000000003436 за ознаками кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України, як підозрюваному.

Стаття 138. 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 відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановле-

ному КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про ви-
клик 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 
мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмі-
рів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену 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) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розсліду-
вання чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів
у к/п №№ 42017000000003436
Генеральної прокуратури України                             Ю. М. Макарова

Повістка про виклик обвинуваченої  
в підготовче судове засідання, по якому здійснюється  

спеціальне досудове розслідування
Обвинувачена Бєрежна Світлана Іванівна, 18.11.1974 

року народження, обвинувачена у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК 
України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання в порядку спеціаль-
ного судового провадження, яке відбудеться 17 грудня 
2018 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Біловод-
ського районного суду Луганської області за адресою: 
вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачена.

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

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

Суддя Т. В. Кускова

Обвинувачений Сухачов Андрій Валерійович, 
06.07.1976 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 109 ч. 1,  
ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження, яке відбудеться 18 грудня 2018 року о 
09 годині 00 хвилин у приміщенні Біловодського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: вул. Лу-
ганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для 
участі в судовому засіданні 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

Повістка про виклик обвинувачених  
у підготовче судове засідання, по якому здійснюється  

спеціальне досудове розслідування
Обвинувачені Романенко Олексій Борисович, обвинуваче-

ний у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 187 КК Укра-
їни, Іванюк Андрій Миколайович, обвинувачений у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 ч. 4,  
ст. 115 ч. 2, п.п. 6, 12 КК України, відповідно до вимог  
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засі-
дання в порядку спеціального судового провадження, яке 
відбудеться 18 грудня 2018 року о 09 годині 30 хвилин у при-
міщенні Біловодського районного суду Луганської області за 
адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської об-
ласті, для участі в судовому засіданні як обвинувачені.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду пе-
редбачені ст. 138 КПК України.

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

Суддя Т. В. Кускова

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 викликається в судове засідання 
в порядку спеціального судового провадження, яке від-
будеться 20 грудня 2018 о 10 годині 00 хвилин у при-
міщенні Біловодського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, смт Біловодськ,  
вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

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

Старобільський районний суд Луганської області викликає як об-
винуваченого Шмаргуна Павла Вікторовича, 16.05.1959 року наро-
дження, уродженця Російської Федерації, громадянина України, за-
реєстрованого за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Ми-
ру, буд. 5, кв. 7, за обвинуваченням у скоєнні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 хвилин 30 листопа-
да 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Старо-
більського районного суду Луганської області за адресою: м. Ста-
робільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А (головуючий суддя  
Колядов В. Ю.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опублікуван-
ня повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

Старобільський районний суд викликає як обвинуваченого При-
зенка Дмитра Олексійовича, 14.06.1977 року народження, уроджен-
ця с. Сміле Слов’яносербського району Луганської області, громадя-
нина України, зареєстрований та проживає за адресою: вул. Клубна, 
7, с. Сміле, Слов’яносербського району Луганської області, за обви-
нуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться о 10 годині 15 хвилин 7 грудня 2018 року. Явка до суду 
обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Старобільського районного суду Луганської області за адресою:  
м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А, головуючий суд-
дя Воронкін О. А.

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опублікуван-
ня повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

Кремінський районний суд Луганської об-

ласті, розташований за адресою: Луганська 

область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викли-

кає Чуба Сергія Михайловича як обвинува-

ченого в судове засідання в кримінально-

му провадженні № 420/963/17, провадження  

№ 1-кп/414/27/2018 стосовно Чуба Сергія 

Михайловича, обвинуваченого за ст. 258-3 

КК України, яке відбудеться 13 грудня 2018 

року о 14 годині 00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Кремінський районний суд Луганської 
області, розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, ви-
кликає Назаренко Юлію Іванівну та Рябіні-
на Валентина Івановича як обвинувачених 
у судове засідання по кримінальному про-
вадженню № 414/1899/15-к, провадження  
№1-кп/414/7/2018 стосовно Назаренко Юлії 
Іванівни та Рябініна Валентина Івановича, об-
винувачених за ч. 2 ст. 110 КК України, що 
відбудеться 11 грудня 2018 року о 09 годи-
ні 00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

До уваги 
Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТСНЕК» 

(код ЄДРПОУ 37764591)
За результатами розслідування Антимонопольним комітетом України справи  

№ 127-26.13/114-17 про порушення Товариством з обмеженою відповідальністю  
«ВІТСНЕК» (далі – ТОВ «ВІТСНЕК») (м. Харків) законодавства про захист економічної 
конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист еконо-
мічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу державного 
уповноваженого Комітету від 18.05.2017 № 127-26/09-5325 у встановлений ним строк, 
Тимчасова адміністративна колегія Комітету прийняла рішення від 20.06.2018 року  
№ 18-р/тк про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накла-
дення штрафу.

Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
(http://www.amc.gov.ua) у розділі «До уваги суб’єктів господарювання».

Цю інформацію розміщено на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Зако-
ну України «Про захист економічної конкуренції».

Державне агентство резерву 
України оголошує повторний 

аукціон з реалізації опор та шпал 
залізобетонних

Аукціон відбудеться 7 грудня 2018 р.  
о 15.00 год. 

Контактні телефони осіб, відповідаль-
них за проведення аукціону: Горошко І. Я. 
(235-17-42), Топко Т. В. (234-15-66).

Детальна інформація про умови про-
ведення аукціону розміщена на офіцій-
ному веб-сайті Держрезерву України –  
www.gosrezerv.gov.ua.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської об-

ласті, розташований за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34, викликає Бородіна Сергія Олексійо-
вича як обвинуваченого в судове засідання 
по кримінальній справі № 426/14/16-к за об-
винувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Бородіна Сергія Олексійо-
вича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України на 7 грудня 2018 року об 11.00 
годині.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської об-

ласті, розташований за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 
34, викликає Говтвіна Юрія Миколайовича як 
обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/3321/18 за обвину-
вальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Говтвіна Юрія Миколайовича за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України на 11 грудня 2018 
року об 11.30 годині.

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

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» 

повідомляє про втрату бланків суворої звітності полісів ОСЦПВ: 

AM 3620456 та AM 8054087, вважати їх недійсними.

Втрачене свідоцтво про право плавання 
під Державним прапором на судно «Karnic 2265», 

№ CY-KARN2643L607, реєстраційний номер «ua 0212 DN», 
що належить Коломиї Олегу Ярославовичу, вважати недійсним.

Втрачені: Свідоцтво про право власності та Свідоцтво про право  
плавання на судно «PL490 Riviera», № UA-PLAZ2001D910,  

реєстраційний номер «ua 0364 BD», що належить  
Сафошину Костянтину Юрійовичу, вважати недійсними.
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Житомирська 0 -5 +2 -3
Чернігівська -2 -7 +1 -4
Сумська -2 -7 +1 -4
Закарпатська 0 +5 +5 +10
Рівненська +2 -3 +2 -3
Львівська -2 +3 +2 +7
Івано-Франківська +2 -3 +2 +7
Волинська +2 -3 -1 +4
Хмельницька 0 -5 -1 +4
Чернівецька +1 -4 0 +5
Тернопільська +2 -3 0 +5
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Дніпропетровська -4 -9 -1 +4
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Запорізька 0 -5 0 +5
Харківська -3 -8 +2 -3
Донецька -2 -7 -2 +3
Луганська -4 -9 +2 -3
Крим -2 +3 +5 +10
Київ -2 -4 -1 +1
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Творчий турнір юних художників
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

МИСТЕЦТВО. На баз і 
Сумської дитячої художньо ї 
школи ім. М.Г. Лисенка від-
бувся відкритий обласни й 
конкурс юних художників, 
названий ім’ям видатно-
го українського скульптора 
уродженця Сумщини Михай-
ла Григоровича Лисенка. За-
початкований шість років то-
му відділом культури і туриз-
му Сумської міської ради, 
творчий турнір має на меті 
виявляти й розкривати юні 
таланти, підтримувати педа-
гогічну ініціативу, поширю-
вати досвід та методику на-
вчання у початкових спеціа-
лізованих мистецьких закла-
дах системи Міністерства 
культури України.

Цього року в конкурсі взя-
ли участь 50 юних талантів не 
лише із Сум та Сумщини, а й 
Харківської художньої школи 
ім. І. Рєпіна. Гран-прі в молод-
шій віковій категорії здобула 
Аліса Міхєєва (Охтирська ди-
тяча художня школа), старшій 
— Анна Годун (Шостинська 
школа мистецтв). Вони отри-
мали мольберти, книжки з об-

разотворчого мистецтва та 
спеціальний приз від рідних 
видатного митця, зокрема 

Людмили Лисенко — пам’ятну 
медаль «Скульптор М. Г. Ли-
сенко». Переможцям та учас-

никам вручили дипломи, на-
бори гуашевих фарб і пасте-
лі, альбоми для акварелі.
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Місця поховань можна 
знайти на карті

Лариса ВЕЛИЧКО 
для «Урядового кур’єра»

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ. У Національному музеї «Меморіал жертв 
Голодомору» відбулася презентація геоінформаційної системи 
«Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду». Про-
ект створено за підтримки Українського культурного фонду.

Геоінформаційна система — це портал, на якому візуалі-
зовано інформацію про місця поховання загиблих внаслідок 
Голодомору 1932—1933 років. Користувачі знайдуть тут ін-
формацію про місця масового поховання жертв Голодомору, 
пам’ятники та пам’ятні знаки, встановлені на згадку про них. 
Тут буде оприлюднено дані про втрати від геноциду, архівні ма-
теріали та спогади про Голодомор у конкретному населеному 
пункті країни.

У 1933 році смертність в Україні перевищувала природну в 
десятки разів. Люди вимирали цілими родинами, селами. За 
дослідженнями науковців, через Голодомор Україна втратила 
від 7 до 10 мільйонів людей. Заперечуючи факт Голодомору в 
Україні, радянська влада ретельно приховувала місця масового 
поховання жертв цього злочину. На таких місцях не встановлю-
вали жодних пам’ятних знаків, там облаштовували парки відпо-
чинку, будували підприємства, прокладали автошляхи або за-
лишали в занедбаному стані. Лише ті, кому вдалося вижити, за-
вжди пам’ятали про їхнє існування. Саме спогади та архівні ма-
теріали лягли в основу інформаційної бази проекту. 

Після презентації відбулася церемонія спецпогашення ху-
дожнього маркованого конверта «Голодомор в Україні. 1932—
1933», присвяченого 85-м роковинам Голодомору-геноциду.

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

Підстава для цього — Закон України «Про внесен-
ня змін до деяких законів України щодо забезпечен-
ня офіційної публікації законів України та інших норма-
тивно-правових актів», який набув чинності 21 жовтня цього року. 

Тож наше видання буде і надалі щоденним загальнодержавним дру-
кованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

Трагедія народу очима дизайнерів-графіків
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

РОЗВІНЧАННЯ МІФІВ. 
Харківський художній музей 
презентує виставку пам’яті 
жертв Голодомору. Її було під-
готовлено за фінансової під-
тримки благодійного фон-
ду «Дар». Основу експози-
ції становлять сучасні плака-
ти харківських художників, 
членів Міжнародної асоціа-
ції дизайнерів-графіків «4-й 
блок». Концептуальність у ви-
світленні теми свідчить про 
осмислення авторами причин 
і наслідків Голодомору 1932—
1933 років, який зачепив май-
же кожну українську родину.

Плакати відіграють роль ін-
формаційно-змістової та емо-
ційної антитези представле-
ним на виставці мальовни-
чим творам із колекції му-

зею, які датовано трагічними 
для української нації 1930-ми 
роками. Мистецтво в ті роки 
сумлінно працювало, створю-
ючи для прийдешніх поколінь 
міфи новітньої історії України.

Як розповідають у му-
зеї, полотно Івана Шульги 
«Г. І. Петровський серед кол-
госпників» (1931) ілюструє по-
зицію офіційного радянського 
мистецтва, яке доносило до 
свідомості ідею успішної ко-
лективізації селянських гос-
подарств. Картина «Колгосп-
не жито» Миколи Бурачека 
1930 року не може не викли-
кати запитань, як на родю-
чій землі стався не бачений 
у цивілізованому світі голод, 
що забрав, лише за докумен-
тально підтвердженими фак-
тами, до 4 мільйонів осіб до-
рослого населення. Відповіді 
на ці запитання, як тепер ста-

ло відомо, слід пов’язувати не 
лише з офіційною версією не-
врожаю-недороду, яка існува-
ла 70 років, а саме із санкці-
онованими державою караль-
ними заходами за недопоста-
чання зернових, спрямовани-
ми на селянство. Образ кол-
госпниці, створений Петром 
Супоніним 1938 року, викли-
кає щем у кожному серці, бо 
його сприймаєш узагальнен-
ням багатостраждального по-

коління наших бабусь, що зі 
щирими молитвами в серці, 
відповідальністю перед ближ-
німи пережили голодне лихо-
ліття.

Інформаційну складову ви-
ставки доповнить запланова-
на демонстрація фільму Ган-
ни Гін «Жорна голоду», який 
було створено 2008 року за 
спогадами жителів 17 райо-
нів Харківської області — вці-
лілих очевидців Голодомору.

Палац графа Шувалова 
стає кіномайданчиком

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ТРИВАЮТЬ ЗЙОМКИ. У 
Тальному на Черкащині почи-
нають знімати сцени фільму 
«Чорний Ворон» за бестселе-
ром українського письменника 
Василя Шкляра. Одним із кі-
номайданчиків стане мислив-
ський палац графа Шувалова. 
Нині розгорнулася підготовка 
до зйомок: завезено реквізити 
та створено кілька локацій, які 
відповідають історичним осо-
бливостям того часу.

Сюжет стрічки розкриє од-
ну з найдраматичніших і най-

більш замовчуваних сторі-
нок української історії — за-
пеклу боротьбу українських 
повстанців проти окупаційної 
комуністичної влади у 1920-х 
роках у Холодному Яру. Голо-
вний герой на прізвисько Чор-
ний Ворон — холодноярський 
отаман — організовує бороть-
бу проти більшовиків-окупан-
тів, які вже заполонили Украї-
ну й запроваджують у ній свій 
радянський лад, вбиваючи 
патріотів та утискаючи укра-
їнську культуру.

Головну роль в історичній 
драмі «Чорний Ворон» зіграє 
молодий актор Тарас Цимба-

люк, родом з Черкащини. Він 
відомий глядачам за роботою 
в серіалах «Центральна лі-
карня» та «Село на мільйон», 
а також багатьох інших укра-
їнських стрічках.

Як зазначив Тарас Цимба-
люк, найбільше в роботі над 
роллю його підтримує тато. 
Він історик за освітою і з ран-
нього дитинства прищеплю-
вав синові любов до рідної 
землі. Крім Тараса Цимбалю-
ка, ролі у стрічці виконають ак-
тори Павло Москаль, Андрій 
Мостренко, Ксенія Данилова, 
Даниїл Мірешкін, Зоряна Мар-
ченко, Наталя Сумська та інші.

У Сумах змагалися юні митці

ДОВІДКА «УК» 
Харківський художній музей у 2008 році підтримав Всеукра-

їнську акцію «Запали свічку», приурочену пам’яті жертв Голо-
домору 1932—1933 років, виставковим проектом «Чорна ріл-
ля», який щоразу додає нові сторінки до Книги пам’яті нашого 
народу. Цей український Апокаліпсис ХХ століття складається 
з документів архівів, викладених у сучасних історичних видан-
нях і осмислених у художніх творах, із суворих, часом жорсто-
ких фактів зі спогадів наших батьків і дідів, на чию долю випа-
ли роки тяжких фізичних і моральних поневірянь.
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