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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 19 березня 2019 року
USD 2713.1890 EUR 3079.1982 RUB 4.1955 / AU 354166.13 AG 4166.10 PT 225466.01 PD 421900.89

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Накреслено абсолютно 
чіткий план руху до ЄС 

 і НАТО за роками, 
місяцями, тижнями, 
навіть днями. І ми не 

збираємося втрачати 
жодного дня».

Монетизація сприяє 
заощадженню 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Понад півмільйона сімей — учасників 
програми «теплих» кредитів уже заощаджують до 70% на кому-
нальних рахунках. У Державному агентстві з енергоефективності 
та енергозбереження навали ТОП-3 області за найбільшим обся-
гом залучених «теплих» кредитів  населенням і ОСББ за 2014—
2018 роки: Київська — 560 мільйонів гривень, Львівська — 520 
мільйонів, Сумська — 400 мільйонів гривень. А рейтинг областей, 
де найактивніше утеплюються саме ОСББ, ще цікавіший: Рівнен-
ська —  94 мільйони гривень, Запорізька — 71 мільйон, Київська 
(з м. Київ) — 69 мільйонів гривень.

Тож «теплі» кредити популярні в різних регіонах країни. Залу-
чити кошти на енергоефективні заходи допомагає й місцева вла-
да. Нині діє понад 100 програм додаткового відшкодування або 
відсотків, або частини суми «теплого» кредиту.

«Звертаю особливу увагу родин, які отримують монетизовані 
субсидії, на можливості участі в програмі. Ви можете спрямовува-
ти заощаджені кошти на утеплення осель, щоб ще більше економи-
ти», — повідомив голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

350 млн грн
виплачено громадянам у межах 

запровадженої Кабінетом Міністрів 
програми монетизації житлових 

субсидій 
ІНІЦІАТИВА. У Вінниці презентували спорудження першої  
в Україні енергопасивної багатоповерхівки 

Будинок майбутнього 
зведе молодь

Президент про незворотність євроінтеграційного  
та євроатлантичного векторів розвитку нашої країни
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 АПК: ЧАС ПЕРЕМІН 

«УК» розповідає про чемпіона 
Європи з гри ґо рівнянина Артема 
Качановського і розмірковує,  
як спрямувати інтелект українців 
на розвиток держави

ЗНАЙ НАШИХ! 

Фермери Сумщини — 
одні  
з найактивніших 
учасників  урядових 
програм підтримки 
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Затверджено 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 26 березня 2014 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 

від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям  
грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг,  

робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей під час виборчого процесу  
з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з ви-
борів Президента України, що відповідно до Закону України «Про вибори Президента України»  

передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не су-
перечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною шостою статті 64 Закону України «Про вибори Президента 
України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням ви-
борцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, 
кредитів, лотерей.

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання вибор-
цям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кре-
дитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосува-
ти за певного кандидата на пост Президента України або згадуванням його імені, вважається 
підкупом виборців.

Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних дого-
ворів на проведення передвиборної агітації.

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

оголошення

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

Приватне  акціонерне товариство «Укрхудожпром»
код за ЄДРПОУ: 22858679 (надалі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул. Ізюмська, 
5, повідомляє акціонерів про проведення  річних Загальних  зборів акціонерів (надалі – Загальні збори), які  
відбудуться 22 квітня  2019 р.  о 14 год. 00 хв. за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Тверська, 6, кімна-
та № 221. 

 Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 22 квітня  2019 р. з 13 год. 30 хв. до 13 
год. 55 хв. за місцем проведення  Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, який посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує особу і довіреність, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на  24 годину 
16 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2.  Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку 

(регламенту) проведення  річних Загальних зборів акціонерів.
3.  Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за  2018  

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.  Звіт   Наглядової    ради   Товариства   за   2018 рік    та   прийняття    рішення за  наслідками розгля-

ду звіту. 
5.  Звіт  та  висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та  прийняття рішення  за наслідками  роз-

гляду  звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. 
7. Розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за результатами  2018 року.
8.  Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між проведенням загальних  збо-

рів Товариства.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а та-

кож інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті: 
http://22858679.smida.gov.ua/

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, акціонери Товариства можуть 
ознайомитись особисто за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Тверська, 6, кімната № 221 за попередньою 
домовленістю з відповідальною особою, у робочі дні, робочий час до дати проведення позачергових загаль-
них зборів, а в день проведення позачергових загальних  зборів ознайомитися  з вищезазначеними доку-
ментами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним 
за ознайомлення акціонерів з документами є Директор Санжаровський Денис Ігорович, телефон для дові-
док: +38 (067) 125-06-94.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерне товариство» кожний акціонер Товариства має 
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількіс-
ного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за 7 днів до да-
ти проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного то-
вариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а та-
кож кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до скла-
ду органів товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчуєть-
ся нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку по-
рядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Порядок участі та го-
лосування на загальних зборах за довіреністю визначається у відповідності до вимог статті 39 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада      

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕДРЕМБУД» 
код за ЄДРПОУ: 01973874 (надалі — Товариство), місцезнаходження: Україна, 03038, м. Київ, вул. Шамри-
ла, 5 Б, повідомляє про проведення  річних Загальних  зборів акціонерів, які  відбудуться 24 квітня  2019 ро-
ку о 09 годині за адресою: Україна, 03038, м. Київ, вул. Шамрила, 5 Б. 

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися  24 квітня 2019 р. з  08 години 15 хвилин 
до  08 години 55 хвилин за місцем проведення  річних Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціоне-
рам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, який 
посвідчує особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Перелік акці-
онерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом 
на 24 годину  18 квітня  2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2.  Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку 

(регламенту) проведення  річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4.  Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту.
5.  Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
6.  Звіт  та  висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік,  прийняття рішення  за наслідками  роз-

гляду  звіту.  
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків за 2018 рік.
9. Відкликання   Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. Відкликання Голови  та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13.  Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між проведенням загальних  збо-

рів Товариства.
Акціонери та їх повноважні представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-

йняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням  Това-
риства — Україна, 03038, м. Київ, вул. Шамрила, 5 Б, за попередньою домовленістю   з відповідальною осо-
бою, у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00 год. до 14.00 год.), 
а в день проведення Загальних зборів — у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайом-
лення акціонерів  з документами — Голова Правління  Черкас Володимир Іванович, телефон для довідок: 
+38 (068) 881-44-30.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: http:// 01973874.smida.gov.ua/

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного 
загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

 Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера. Представникам 
акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти 
акціонера на Загальних зборах акціонерів (довіреність або документи, що підтверджують право особи дія-
ти без довіреності).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчуєть-
ся нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку по-
рядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Порядок участі та го-
лосування на загальних зборах за довіреністю визначається у відповідності до вимог статті 39 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства».

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Сальника Сергія Павловича, 08.09.1972 ро-
ку народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Сальник С. П. 
(зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Трипільська, буд. 1, проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, просп. Партизанський, буд. 66А, кв. 52), викликається на 20.03.2019 
року об 11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинуваченого  
(in absentia), який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

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

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Гнатуші Дениса Юрійовича, 30.11.1981 ро-
ку народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Гнатуша Д. Ю. 
(м. Донецьк, вул. Пашенної, 3) викликається на 20.03.2019 року о 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в 
розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинуваченого  
(in absentia), який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

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

Додаток до диплома 

ДІ № 016578 на ім’я гр. 

КНР Чжан Чун, 

вважати недійсним 

у зв’язку з його втратою.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, Донецька область, м. Добропілля, вул. Банко-
ва, буд. 39а) розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Рисованого Романа Олександровича, 26 червня 
1987 року народження, уродженця с. Зелене Покровського району Донецької області, зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Гірник, вул. Некрасова, буд. 41, у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

28 вересня 2017 року ухвалою Добропільського міськрайонного суду Донецької області по даній справі при-
значено підготовче судове засідання на 13 листопада 2017 року о 13.00 год.

13 листопада 2017 року проведення підготовчого судового засідання відкладене на 13 грудня 2017 року  
о 10.00 год.

13 грудня 2017 року проведення підготовчого судового засідання відкладене на 12 січня 2018 року.
12 січня 2018 року проведення підготовчого судового засідання відкладене на 5 лютого 2018 року о 10.00 год.
5 лютого 2018 року підготовче судове засідання не відбулося, було відкладено на 20 березня 2018 р. о 10.00 год.
20 березня 2018 року підготовче судове засідання не відбулося, було відкладено на 19 квітня 2018 р. о 10.00 год.
19 квітня 2018 року підготовче судове засідання не відбулося, було відкладено на 22 червня 2018 р. о 10.00 год.
22 червня 2018 року підготовче судове засідання не відбулося, було відкладено на 16 серпня 2018 року о 13.00 год.
16 серпня 2018 року проведення підготовчого судового засідання відкладене на 18 жовтня 2018 року об 11.00 год.
Проведення підготовчого судового засідання, призначеного на 18 жовтня 2018 року, відкладене на 29.11.2018 

року об 11.00 год.
29 листопада 2018 року проведення підготовчого судового засідання відкладене на 28 січня 2019 року о 13.00 год.
28.01.2019 року підготовче судове засідання не відбулося, було відкладено на 3 квітня 2019 року о 09.00 год.
Обвинувачений Рисований Роман Олександрович, 26 червня 1987 року народження, викликається на 3 квіт-

ня 2019 року о 09.00 год. у підготовче судове засідання до Добропільського міськрайонного суду, кабінет №15, 
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А, як обвинувачений, для участі в розгляді кри-
мінальної справи за обвинуваченням Рисованого Романа Олександровича, 26 червня 1987 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Левченко A. M., судді Любчик В. М., Хандурін В. В.

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціаль-
них дозволів на користування надрами, відповідно до абзацу третього пунк-
ту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

№ 
з/п

Об’єкт надрокористування Початкова 
ціна

продажу  
дозволу,
тис. грн.

Назва об’єкта  
користування

Вид корисної 
копалини

Вид користу-
вання  

надрами

Місце розта-
шування

1 2 3 4 5 6

1 Західна ділянка 
Жашківського-1 
родовища  
(Південно-Західна 
ділянка)

геологічне 
вивчення

суглинок Черкаська 
обл., 

Жашківський 
р-н

21,107

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отриман-
ня спеціальних дозволів на користування надрами зазначених ділянок надр 
приймається від претендентів Державною службою геології та надр України 
за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок 19 квітня 2019 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, 
вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Колотая Віталія Во-
лодимировича, Степаненка Романа Валерійо-
вича, Харитонова Єгора Валентиновича у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 
ст. 263, ч. 1 ст. 28 КК України. Обвинувачені по 
справі: Колотай В.В., 17.05.1969 року народжен-
ня (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. 
Кірова, 449), Степаненко Р. В., 03.11.1986 року 
народження (зареєстрований за адресою: За-
порізька обл., Пологівський район, с. Шевчен-
ка, вул. Іжикова, 35), Харитонов Є.В., 09.02.1986 
року народження (зареєстрований за адресою:  
м. Курахове, вул. Мечникова, 19А/83), виклика-
ються на 20.03.2019 року о 09.00 год. до суду, 
каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті,  
головуючий суддя Ткач. Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному прова-
дженні може здійснюватися за відсутності обви-
нувачених (in absentia), які переховуються від ор-
ганів слідства та суду з метою ухилення від кри-
мінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошені у міждержавний та/
або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик 
у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження обвинувачені вва-
жаються належним чином ознайомленими з її 
змістом.

У провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження відносно Лісовської Валентини Володими-
рівни, 27.12.1949 р.н., обвинуваченої у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликається Лісо-
вська Валентина Володимирівна, 27.12.1949 року народження, обви-
нувачена у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 29 березня 2019 року о 
14.30 год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді  
Педенко A. M.

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

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по кри-
мінальному провадженню, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань за №22017050000000227 від 
11.07.2017 року за обвинуваченням Ігнатова Дениса Олек-
сандровича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Ігнатова Дениса Олексан-
дровича в судове засідання на 3 квітня 2019 року о 16 годині 
00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: 85110, 
м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченому та 
оголошення його у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

У провадженні Жовтневого районного суду 
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Шаш-
кіна Костянтина Валерійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 263, ч. 1 ст. 258-3 КК України, який виклика-
ється для участі в розгляді кримінального прова-
дження, яке відбудеться 02.04.2019 року о 09.30 
год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр-т Металургів, 31 (каб. 19/25).

Суддя О. Г. Васильченко

У провадженні Жовтневого районного суду 
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кри-
мінальне провадження за обвинуваченням Га-
лані Олександра Геннадійовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 258-3 КК України, який ви-
кликається для участі в розгляді кримінального 
провадження, яке відбудеться 03.04.2019 року о 
09.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. Ма-
ріуполь, пр-т Металургів, 31 (каб. 19/25).

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області судді Юрченко С. О. знаходиться кримі-
нальне провадження № 4261/11231/17 стосовно Ге-
расимчука Володимира Васильовича, 04.07.1963 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Герасимчук В. В., зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, вул. Тухачевського, буд. 6, 
кв. 35.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Герасимчука В.В. у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 2 квітня 2019 року о 12 год. 00 хв. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді головуючого судді Юрченко С. О., суддів Скрип-
ник С. М., Попової О. М.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по 
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний ре-
єстр досудових розслідувань за № 22017020000000138 
від 1 листопада 2017 року за обвинуваченням Гречиш-
кіна Дмитра Сергійовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Гречишкіна Дмитра 
Сергійовича в підготовче судове засідання на 1 квітня 
2019 року о 10 годині 00 хвилин, яке відбудеться в при-
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Костян-
тинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по 
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний ре-
єстр досудових розслідувань за № 22018050000000012 
від 17 січня 2018 року за обвинуваченням Лезкана Ярос-
лава Леопольдовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Лезкана Ярослава Ле-
опольдовича в підготовче судове засідання на 1 квітня 
2019 року о 10 годині 30 хвилин, яке відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Судця О. В. Стадченко

У провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31) знаходиться криміналь-
не провадження за обвинуваченням Кучеренка 
Олександра Олексійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 1  
ст. 258-3 КК України, який викликається для участі 
в розгляді кримінального провадження, яке відбу-
деться на 01.04.2019 року о 09.30 год. у приміщен-
ні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 
31 (каб. 19/25).

Суддя О. Г. Васильченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/66/17 за обви-
нуваченням Чемеса О. Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чений Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, с. Курахівка, вул. Первомай-
ська, буд. 15, фактично мешкає за адресою: Донецька область, 
м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, викликається до суду на 
09 годину 30 хвилин 1 квітня 2019 року (корп. № 1, каб. №12), 
для участі в підготовчому судовому засіданні. Ухилення від яв-
ки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Чуніхіна В’ячеслава Віталійовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Чуніхін В’ячеслав Віталійович ви-
кликається на 01.04.2019 року о 09.00 годині до Ор-
джонікідзевського районного суду міста Маріуполя 
Донецької області, кабінет №211 для участі в розгля-
ді кримінального провадження.

Головуючий суддя Вайновський А. М.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля Донецької області (87505, місто Маріуполь, про-
спект Перемоги, 6) розглядає кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Лакізи Олексія Ігорови-
ча, 22 квітня 1986 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігорович, 22 квіт-
ня 1986 року народження, викликається на 1 квітня 
2019 року о 10.30 годині до Орджонікідзевського ра-
йонного суду міста Маріуполя Донецької області для 
участі в розгляді справи по суті.

Суддя Вайновський A. M.

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районно-

го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за 
22017130000000274 від 04.12.2017 року за обвину-
ваченням Гребенюка Андрія Валерійовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В. Б. викликає обвинуваче-
ного Гребенюка Андрія Валерійовича, 11.03.1967 
р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, Новоайдарський район, м. Щастя, вул. Цен-
тральна (Радянська), буд. 5, кв. 4, у відкрите судо-
ве засідання, яке відбудеться 02.04.2019 року о 14.30 
год. у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

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

У провадженні Дружківського міського суду Доне-
цької області, вул. Енгельса, №45, знаходиться кримі-
нальне провадження №1-кп/229/89/2019, відносно обви-
нуваченого Фоміна Анатолія Івановича за ст. 258-3 ч. 1 
КК України, зареєстрований за адресою: Донецька обл. 
Ясинуватського району, с. Ласточкине, вул. Молодіж-
на, буд. 18; фактично мешкає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Бажанова, буд. 8, кв. 29.

Суд викликає обвинуваченого Фоміна Анатолія Івано-
вича для розгляду кримінального провадження на 1 квіт-
ня 2019 року о 09.00 год., яке відбудеться в залі судових 
засідань №2 на 1 поверсі.

Суддя В. О. Лебеженко

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про проведення загальних зборів  

ПП «МОНОЛІТ-ЕКО»
26 квітня 2019 року о 10.00 год. відбудуться за-

гальні збори учасників приватного підприємства 
«МОНОЛІТ-ЕКО», код ЄДРПОУ 34374826, місце про-
ведення — Донецька область, Бахмутський район, 
село Серебрянка, вулиця Калініна, 4, порядок денний 
— питання про звільнення директора і його переоб-
рання та державна реєстрація змін до відомостей 
про юридичну особу, що містяться в Єдиному дер-
жавному реєстрі.

Запорізьке обласне територіальне відділення Ан-
тимонопольного комітету України повідомляє: на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 
України – http://www.amc.gov.ua (суб-сайті територі-
ального відділення у розділі «До уваги суб’єктів гос-
подарювання») розміщено інформацію (розпоря-
дження про початок розгляду справи № 02/01-19 від 
16.01.2019 № 1-р), для ТОВ «Техойл Рітейл» (юри-
дична адреса: вул. Матросова, буд. 4, оф. 2, м. Пол-
тава, Полтавська область, 36002, ідентифікаційний 
код 39582451).

Після смерті 11 квітня 2018 р. Далматова Воло-
димира Васильовича (м. Богодухів Харківської обл., 
вул. Оверченка, 32) відкрилася спадщина. Просимо 
спадкоємців, у т.ч. доньку покійного Смірнову Люд-
милу Володимирівну, протягом 30-ти календарних 
днів від публікації прибути до нотконтори за адре-
сою: Харківська обл., м. Богодухів, вул. Чернієнко, 
7. Після спливу цього строку свідоцтво про право на 
спадщину буде видане спадкоємцям, які його при-
ймуть.

Рада адвокатів міста Києва (код ЄДРПОУ 

38517528) повідомляє, що з 05.02.2019 р. відпо-

відно до відомостей з ЄДР — адресою реєстрації 

та адресою робочого місця є: м. Київ, вул. Борисо-

глібська, 3, 2-й поверх. Усі особи, що перебувають 

у трудових відносинах з Радою адвокатів міста Ки-

єва зобов’язані негайно з’явитися, надати відповідні 

документи і виконувати свої трудові функції за вка-

заною адресою.

У зв’язку зі смертю Федчука Станіслава Тимо-

фійовича, 14 січня 1941 р.н., померлого 3 вересня 

2018 року, приватним нотаріусом Харківського місь-

кого нотаріального округу Харківської області Ко-

лядою Юлією Сергіївною відкрито спадкову справу 

№106/2018. Можливі спадкоємці можуть звернутися 

до приватного нотаріуса Коляди Ю. С. протягом 30-

ти днів від публікації оголошення за адресою: м. Хар-

ків, вул. Біблика, 57.

Старобільський районний суд викликає як обвинуваченого 
Кузьменка Артема Миколайовича, 24.10.1982 року народжен-
ня, уродженця м. Луганськ Луганської області, громадянина 
України, зареєстрованого за адресою: вул. Осіпенка, б. 17-А/18,  
м. Луганськ Луганської області, за обвинуваченням у скоєнні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 го-
дині 30 хвилин 2 квітня 2019 року. Явка до суду обов’язкова. При 
собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує осо-
бу. Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Ста-
робільського районного суду Луганської області за адресою:  
м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А, справа роз-
глядається колегією суддів, головуючий суддя Воронкін О. А.

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опублі-
кування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомленим з її змістом.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Щегельського Максима Борисовича, 
20.10.1977 року народження (останнє відоме місце про-
живання: 98604, вул. Грибоєдова, 12, кв. 51, м. Ялта), у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України в судове засідання, яке відбу-
деться 28 березня 2019 року о 08 год. 35 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в 
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7, під го-
ловуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає обвинуваченого Нєвойту Віталія Олександровича, 
02.05.1991 р.н. (місце проживання: Донецька обл., Вол-
новаський район, с. Валер’янівка, вул. Шевченка, 7), у 
підготовче судове засідання для здійснення спеціально-
го судового провадження в кримінальному проваджен-
ні № 1-кп/328/205/18 (справа № 161/5452/18), внесено-
му 19.08.2014 року до Єдиного державного реєстру до-
судових розслідувань за № 12014050380001088 за об-
винуваченням Нєвойти В. О. у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 08.04.2019 року о 10.00 годині в за-
лі судового засідання за адресою: Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обви-
нуваченого Нєвойти В. О. кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів: го-
ловуючий суддя Новікова Н. В., судді Коваленко П. Л., 
Курдюков В. М.

Василівський районний суд Запорізь-
кої області викликає Попова Олександра 
Олеговича, 05.02.1981 р.н., у судове за-
сідання по кримінальному проваджен-
ню № 1-кп/311/22/2018 відносно Попова 
Олександра Олеговича у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, 
ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України, які 
відбудуться 08.04.2019 року о 13.30 год., 
23.04.2019 року о 09.30 год., 06.05.2019 
року о 13.30 год., 20.05.2019 року о 13.30 
год. у приміщенні суду за адресою: вул. 
Державна, 2, м. Василівка Запорізької об-
ласті.

Суддя Пушкарьова С. П.

Диплом та додаток до диплому ХА №36960484 
від 30.06.2009 року, видані Харківським 

торговельно-економічним коледжем КНТЕУ 
на ім’я Коломєйцевої Інни Володимирівни, 

вважати недійсними.

Загублені: судновий квиток, серія МС №026001 та 
свідоцтво про придатність малого судна до плавання 
№ 3-711649 на малий плавзасіб UMS-600, держав-
ний номер УЗД-26-К, що належить Державній Азов-
ській морській екологічній інспекції, вважати недій-
сними.

Втрачений судновий білет 
на судно Kolibri KM 300D судна з бортовим 
реєстраційним номером ДАП2528К, видане 

на ім’я Демського Андрія Валерійовича, 
вважати недійсним.

Втрачений довірителем примірник 
Договору про участь у ФФБ №73311 від 22.01.2016, 

укладеного між AT АКБ «АРКАДА» 
та Байрачним Олександром Леонідовичем, 

вважати недійсним.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Гризодубову Анастасію Миколаївну, 
18.01.1978 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Павленка, 25/3, м. Сімферополь), 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове засідання, 
яке відбудеться 28 березня 2019 року о 08 год. 55 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Осоченко Інесу Костянтинівну, 
19.09.1970 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Мате Залки, 76, кв. 104, м. Сімфе-
рополь), у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове за-
сідання, яке відбудеться 28 березня 2019 року о 08 
год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Можелянського Віктора Анатолійови-
ча, 10.05.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95034, вул. Павленка, 35/53, м. Сім-
ферополь), у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в су-
дове засідання, яке відбудеться 28 березня 2019 ро-
ку о 08 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Єрмакова Івана Федоровича, 
01.01.1947 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Адмірала Юмашева, 15а/7, м. Ял-
та), у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове засідан-
ня, яке відбудеться 28 березня 2019 року о 08 год. 
30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

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

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликається Єжель 
Михайло Броніславович, 19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК 
України, яке відбудеться 28 березня 2019 року о 10.00 год. у примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

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

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Ставицького Едуарда Анатолійовича для розгляду кримінального 
провадження з дозволом спеціального судового провадження, внесе-
ного до ЄРДР за № 42017000000000870 відносно Ставицького Едуарда 
Анатолійовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 
ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України та повідомляє, що підготовче 
судове засідання відбудеться 29.03.2019 року о 09 год. 30 хв. у примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Жилянська, 142, зал судових засідань №2.

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

Суддя В. О. Жмудь

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Литовченка Павла Володимировича для розгляду кримінального 
провадження з дозволом спеціального судового провадження, внесе-
ного до ЄРДР за № 42017000000000870 відносно Литовченка Павла Во-
лодимировича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 
ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 29.03.2019 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 142, зал судових засідань № 2. 

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

Суддя В. О. Жмудь



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 68633 

Загальний тираж за березень 339 420

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 БЕРЕзНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 +5 +10 Черкаська 0 +5 +5 +10
Житомирська -2 +3 +5 +10 Кіровоградська 0 +5 +5 +10
Чернігівська -1 +4 +5 +10 Полтавська 0 +5 +5 +10
Сумська -1 +4 +5 +10 Дніпропетровська -2 +3 +7 +12
Закарпатська +2 -3 +6 +11 Одеська  0..5 +7 +12
Рівненська +2 -3 +5 +10 Миколаївська -1 +4 +8 +13
Львівська +2 -3 +6 +11 Херсонська -1 +4 +9 +14
Івано-Франківська -2 +3 +5 +10 Запорізька -1 +4 +9 +14
Волинська +1 -4 +6 +11 Харківська +2 -3 +7 +12
Хмельницька +2 -3 +5 +10 Донецька +2 -3 +9 +14
Чернівецька 0 +5 +6 +11 Луганська +1 -4 +8 +13
Тернопільська +2 -3 +5 +10 Крим -1 +4 +8 +13
Вінницька -1 +4 +5 +10 Київ 0 +2 +7 +9
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Червонокнижні квіти 
гривнею бережуть

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРВОЦВІТ-2019. Жителька села Рахни-Лісові за збирання на лі-
совому масиві підсніжника білосніжного, занесеного в Червону книгу 
України, заплатить чималий штраф. На момент затримання вона зі-
брала 56 рослин без кореня, чим завдала збитків на 1736 гривень. На 
порушницю складено протокол за статтею 90 КУпАП, який спрямо-
вано на розгляд до Шаргородського районного суду. з початку про-
ведення операції «Первоцвіт-2019», мета якої — збереження об’єктів 
рослинного світу, спеціалісти відділу державного екологічного нагля-
ду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу 
Державної екологічної інспекції у Вінницькій області виявили сім ви-
падків незаконного продажу червонокнижних рослин. Наприклад, на 
узбіччі автомобільної дороги М-12 біля сіл Чавульське та Вороновиця 
було затримано двох осіб, які продавали підсніжники. Екологи спільно 
з працівниками муніципальної поліції провели перевірку на вулицях Ві-
нниці. Виявлено  жительку міста, яка незаконно продавала підсніжни-
ки на вулиці Юності. На сімох порушників складено протоколи про ад-
міністративне правопорушення, які спрямовано до суду.

Щоб жінки  
були здорові

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Сумський центр обслуговування учасників бойових дій, 
АТО та членів їхніх сімей неухильно розширює спектр медичних і пси-
хологічних послуг, пропонує заходи для змістовного дозвілля насам-
перед жінкам. Нині їх понад 600. Це учасниці бойових дій і дружини 
військових, їхні матері, доньки. Як розповів директор центру Олек-
сандр Мордванюк, до послуг відвідувачок — оздоровчий і підводний 
масаж, бальнеологічні (хвойно-бішофітові) ванни, процедури в кабіне-
ті електролікування, консультації психолога.  А своєрідна принада за-
кладу — «Школа юної леді», де дівчат навчають етикету та різних тон-
кощів, які вони мають знати. Днями працівники центру організували 
для учасниць бойових дій безплатну фотосесію у міському парку імені 
І. Кожедуба, для дітлахів провели майстер-клас із виготовлення листі-
вок, а всім, хто відвідує заклад, подарували весняний концерт.

Березневим котикам присвячується
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ВЕРНІСАЖ. Історія проекту 
«Хвіст-ART» сягає 2010 року, 
коли Черкаський обласний ху-
дожній музей започаткував йо-
го разом із викладачами ART-
студії «Глорія». з ініціативи мо-
лодіжної творчої групи на чолі з 
Олександром Чорноволом ви-
ставка набула нового форма-
ту — перетворилася на соціаль-
но-мистецький проект, спрямо-
ваний на розв’язання проблеми 
безпритульних тварин. Ці ініці-
ативи постійно актуалізують та 
підтримують різні організації та 
волонтери Черкас.

Недавно обласний художній 
музей уже традиційно у березні 
відкрив екологічно-мистецький 
проект «Хвіст-ART». У ньому 
кілька складових: художня ви-
ставка, фотопроект, майстер-
класи. Головний герой вистав-
ки кіт — не просто давно зна-
йома тварина, а істота, яка ви-
кликає безліч найрізноманітні-
ших позитивних емоцій та асо-
ціацій. Сприйняття кота бага-
тогранне. Це дитяча колискова 
і символ потаємних сил, уосо-
блення витонченої грації й аб-
солютної хижості, втілення гла-
муру і вроджена відданість сво-
єму призначенню, уособлення 

домашнього затишку і той, хто 
«гуляє як собі знає». Цей емо-
ційний ряд можна продовжува-
ти, адже кожен уявляє котячий 
образ по-своєму.

Водночас це й привітання з 
весною, пробудженням приро-
ди, оновленням почуттів і по-
бажання доброго настрою від 
учасників виставки. Серед них 
відомі черкаські художники, 
студентська молодь, а також 
юні митці — учні художніх шкіл 
та студій: Черкаської дитячої 

художньої школи імені Данила 
Нарбута, ART-студії «Глорія», 
художньої студії дитячо-юнаць-
кого клубу «Сузір’я» позашкіль-
ного навчального закладу «Ба-
гатопрофільний молодіжний 
центр» Черкаської міської ради, 
студенти Черкаського держав-
ного бізнес-коледжу, які пред-
ставили графічні твори.

Особливість цьогорічної ви-
ставки в тому, що в експози-
цію увійшли світлини черкась-
кого фотохудожника Іллі Че-

пеля, зроблені у форматі соці-
ального проекту, ініційовано-
го громадською організацією 
«Доброкіт». Телеведучі Черкас 
сфотографувалися із безпри-
тульними котиками, щоб при-
вернути увагу й допомогти пух-
настим друзям знайти домів-
ку, люблячу родину. У форматі 
проекту передбачено продаж 
цих фото через інтернет-аукці-
он, зібрані кошти буде спрямо-
вано на підтримку безпритуль-
них тварин.

Як здоров’ячко, чотирилапий копе?
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ВЕТЕРИНАРНИЙ КОНТ-
РОЛЬ. На Луганщину при-
була мобільна ветеринар-
на бригада для надання ме-
дичної допомоги поліцей-
ським службовим собакам. 
Свою роботу бригада лі-
карів, організована Націо-
нальною поліцією України 
для надання допомоги служ-
бовим собакам, що викону-
ють завдання у зоні прове-
дення операції Об’єднаних 
сил, розгорнула на тери-
торії кінологічного центру 
ГУНП у Луганській області. 
Медичний автомобіль ГУНП 
у Хмельницькій області об-
ладнано апаратом для УзД, 
операційним столом і гене-
ратором для роботи в по-
льових умовах. До скла-
ду бригади увійшов заслу-

жений ветеринарний лікар 
України професор Кирило 
Чумаков.

«Я приємно здивований 
станом здоров’я службових 
собак поліції Луганщини. 
Тварини в доброму стані, го-
довані, без явно виражених 
змін у характері, слухняні. 
здоров’я міцне», — проко-
ментував враження після об-
стеження сімнадцяти чоти-
рилапих помічників поліцей-
ських і рятувальників Кири-
ло Чумаков.

Як повідомляє відділ кому-
нікації ГУ Нацполіції у Луган-
ській області, тільки протя-
гом минулого року в регіоні 
з допомогою службових со-
бак з незаконного обігу ви-
лучено більш як 1200 вибу-
хових пристроїв, понад кіло-
грам вибухових речовин та 
понад 22 тисячі набоїв різно-
го калібру. 
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Патріотичні видання поповнили 
бібліотеки в Карпатах

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ДО ЮВІЛЕЮ. з нагоди 
80-річчя проголошення Кар-
патської України в Ужгоро-
ді відбулася презентація кни-
жок, присвячених звитяжним 
подіям боротьби за україн-
ську ідею. Перелік творів, які 
збагатили і великі книгозбір-
ні, і домашні бібліотечки, попо-
внюють видання за обласною 
програмою підтримки видання 
творів місцевих авторів. 

Серед видань закарпат-
ських авторів, виданих ко-
штом програми, — книж-
ки Миколи Вегеша та Маріа-
на Токара «Вершина духу», 
а також Михайла Басараба і 
Маріана Токара «закарпат-
тя: нариси боротьби за укра-
їнську державність». У «Вер-
шині духу», підкреслив ди-
ректор видавництва «Карпа-
ти» Віктор Браславець, про-
аналізовано події, наведено 
нові факти й документи, які 
засвідчують прагнення насе-

лення краю до возз’єднання 
з Великою Україною. Видан-
ня буде цікаве всім, хто хоче 
більше дізнатися про патріо-
тичні звершення минулих по-
колінь.

Науковець Михайло Ба-
сараб, який презентував 
видання про національний 
український рух у краї, на-
голосив: «Важливо не за-
губити людей, які навчили 
українців не боятися репре-
сивної системи, давали по-
трібні знання і вказали па-

тріотам на справжні ціннос-
ті життя».

Громадський діяч Віктор 
Бедь зазначив: важливо усві-
домити, що із жовтня 1918 
року закарпатці послідовно 
і чітко висловлювали бажан-
ня жити саме в Українській 
державі. Він подякував нау-
ковцям, видавцям і представ-
никам влади за дослідження 
історії краю, її збереження. 
Коштом обласного бюджету 
цінні для нашої історії книжки 
видаватимуть і надалі.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

5..10
-2..3

8..13
2..-3

5..10
0..5

8..13
-1..4

5..10
-3..2

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Котики дарують усім позитивні емоції

На Луганщину прибула мобільна ветеринарна бригада  
для надання медичної допомоги поліцейським службовим 
собакам
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