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Агрохолдинг «Мрія»
активно допомагає
у створенні об’єднань
пасічників, їх у шести
областях уже десять

Розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Стратегії розвитку національної
системи крові на період до 2022 року
та затвердження плану заходів
щодо її реалізації»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 9 КВІТНЯ 2019 РОКУ		

ДМИТРО КУЛЕБА:

«Цього разу дуже
впливові сили особливо
переконуватимуть
асамблею зробити
собі «хімічну
кастрацію»
в інтересах РФ».

Системні зміни
забезпечують
стабільність

Фото з Урядового порталу

ЦИТАТА ДНЯ
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Постійний представник України в Раді Європи
про спроби спростити процедуру зняття санкцій
з російської делегації в ПАРЄ

Природний газ пішов
у сховища
ЗАПАСИ. У першій декаді в Україні розпочато сезон закачування
природного газу до підземних сховищ. За даними оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз», добовий обсяг закачування блакитного палива до підземних сховищ на
початку цього процесу становив близько 12 мільйонів кубометрів.
При цьому зі сховищ було відібрано 3,4 мільйона кубометрів газу.
Запаси газу в сховищах станом на 6 квітня становили 8,76 мільярда кубометрів. Сховища заповнено на 28%, повідомили в компанії.
Минулий сезон закачування завершено 7 листопада 2018 року,
коли було розпочато відбір газу для потреб опалювального сезону,
повідомляє УНІАН. До початку опалювального сезону 2018—2019
років Україні вдалося накопичити в підземних сховищах 17,2 мільярда кубометрів газу, що стало рекордним показником за останні шість років. Загалом 12 вітчизняних підземних сховищ мають загальну активну ємність близько 31 мільярда кубометрів, це складова системи газопостачання України і його транзиту українською територією до Європи.

ЦИФРА ДНЯ
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дерев висаджено за день у межах
Всеукраїнської акції Держлісагентства
«Майбутнє лісу у твоїх руках».
Це зафіксовано в Національному
реєстрі рекордів України
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ОЦІНКА РЕФОРМ. Керівництво Мінекономрозвитку вважає,

що політичні перипетії не зруйнують фундаменту,
закладеного заради ефективного розвитку країни

Ринку праці допомагає «карта професій»
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ.
Підсумки
проекту про свідомий вибір професії у школі «Карта професій» за
2018 рік презентували Мінмолодьспорту спільно з Міносвіти, CSR
Ukraine і центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності».
«Усі знайомі із проблематикою
профорієнтації молоді. Добре знаємо, який відсоток молодих виїздить
за кордон. Об’єднання зусиль на

рівні міністерств у співпраці з громадськістю й приватними компаніями дасть змогу нашій молоді обрати ту роботу, яка актуальна й ближча їй», — вважає заступник міністра
молоді та спорту Микола Даневич.
Як свідчать підсумки соціологічного дослідження «Молодь України-2018», 50% опитаних працюють
не за фахом, а майже третина має
бажання змінити професію. Тож є
потреба у проведенні якісної проф

орієнтаційної роботи серед молоді, починаючи зі школи, повідомляє
прес-служба Мінмолодьспорту.
Планом пріоритетних дій уряду на
2019 рік передбачено завдання поширення інформації серед молоді
про наявні можливості для її ефективного працевлаштування. Ідеться
про різні професії, профорієнтаційні тести тощо.
Тут слід враховувати потребу
ринку. З цією метою Мінмолодь-
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спорту разом з центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» та Фондом народонаселення ООН в Україні у 2016
році запровадили ініціативу «Пакт
заради молоді-2020». І станом на
сьогодні компанії-підписанти пакту створили 596 нових партнерств
між бізнесом і освітнім сектором.
Присутнім на презентації в
Укрінформі представили підсумки проекту «Карта професій», у

межах якого школи вже проводять заняття й тематичні заходи
для понад 10 тисяч учнів. За три
роки існування проекту «Карта
професій» презентовано буклети із п’яти професійних галузей,
до роботи над якими долучилися 16 компаній-партнерів. Розроблено й майданчик, де компанії та
школи можуть знаходити одні одних для спільних профорієнтаційних заходів.

встановлені Національним банком України на

9 квітня 2019 року

USD 2664.4138
EUR 2996.3998
RUB 4.0772
/ AU 345601.11 AG 4048.58
PT 240596.57 PD 360228.75
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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оголошення
Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє,
що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, у залі
судових засідань № 13 18.04.2019 року о 15.30 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні №42015020420000194 по обвинуваченню Каширіна Алліка Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (№ справи 127/9393/16-к).
У судове засідання викликається обвинувачений Каширін
Аллік Вікторович, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Нестерова, 29, кв. 44.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості
з’явитися до суду просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справа розглядатиметься в складі колегії: судді-доповідача Іванченка Я. М., суддів Короля О. П. та Сичука М. М.

До уваги власників квартир та нежитлових приміщень
у будинку за адресою: м. Київ, вулиця Івана Гонти, будинок 7.

Ініціативна група зі створення об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку за вказаною адресою додатково повідомляє про скликання установчих зборів об’єднання
співвласників вказаного багатоквартирного будинку, які відбудуться о 19.00 годині 23 квітня 2019 року в приміщенні
актової зали Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 97 імені О.Теліги за адресою: місто Київ, вулиця Олени Теліги, будинок 5. Повідомлення про установчі збори й порядок денний направлені кожному власнику рекомендованим поштовим відправленням.
Електронна версія вказаних документів розміщена на сайті:
https://honty7.kyiv.ua

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає кримінальне провадження № 22017050000000105 (номер справи
243/243/1369/17, номер провадження 1-кп/243/125/2019) за обвинуваченням Бовта Максима Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1
КК України.
Обвинувачений по справі: Бовт Максим Анатолійович, 03.08.1979 року народження, який
проживає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 184-а, викликається
на судове засідання, яке відбудеться 10 квітня 2019 року о 09.00 год. до суду для участі в розгляді справи.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає
дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має
право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.
Суддя В. І. Старовецький

У провадженні Жовтневого районного суду
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне
провадження за обвинуваченням Шашкіна Костянтина Валерійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 258-3
КК України, який викликається для участі в розгляді кримінального провадження, що відбудеться 14
квітня 2019 року о 16.00 годині в приміщенні суду
за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб.
19, 25.
Суддя Васильченко О. Г.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебуває обвинувальний акт по
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22016150000000026
від 28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра Валерійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича в судове засідання на 17 квітня 2019 року о 09
годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області знаходиться кримінальне провадження № 242/4392/16-к за обвинуваченням Кострубицького Олексія Олександровича, 24 серпня 1978 року
народження, у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Суд викликає обвинуваченого Кострубицького Олексія Олександровича в судове засідання на 19 квітня 2019
року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка,
пр. Ломоносова, 157, корпус 2.
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ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Суддя О. В. Стадченко

Підозрюваний Шпарбер Валерій Львович,
09.12.1960 р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Савченка, буд. 6, кв. 69, відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України викликається о
10 год. 00 хв. 11, 12 та 13 квітня 2019 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Денисюка Олександра Миколайовича за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33 (тел. 044-256-96-77), для вручення повідомлення про підозру та проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22019000000000091 від 05.04.2019 за ч. 2
Суддя А. І. Міросєді ст. 258-5 КК України.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 426/1600/2017 стосовно Фаліної Тетяни Андріївни,
11.03.1967 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку,
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Фаліна
Тетяна Андріївна зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, проїзд Станіславського, 127а.
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Фаліну Тетяну Андріївну в судове засідання, яке відбудеться 18 квітня 2019
року о 09.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрипника С. М.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської
області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне судове провадження № 426/18450/18 стосовно Карабута Олександра Миколайовича, 19.08.1975 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109,
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Карабут О. М. зареєстрований за адресою: Луганська область,
смт Станиця Луганська, вул. Маяковського, буд. 39.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Карабута Олександра Миколайовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 16 квітня 2019 року о 15.00 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Половинки В. О., суддів Скрипника С. М.,
Попова О. М.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підготовче судове засідання як обвинувачену Степіну Олену Сергіївну, зареєстровану: вул.
2-га Кожевна, б. 93, м. Луганськ, по кримінальній
справі №433/10/19 за обвинуваченням за ч. 5 ст. 27,
ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України.
Підготовче судове засідання відбудеться
17.04.2019 року о 09 годині 00 хвилин у залі Білокуракинського районного суду Луганської області, місцезнаходження зареєстроване за адресою: 92200,
Луганська область, Білокуракинський район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
У разі неявки суд розглядатиме справу без участі обвинуваченої на підставі ст. 297-1 КПК України.
Ухвала про здійснення спеціального судового провадження від 07.02.2019 року.
Суддя Третяк О. Г.
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Повістка про виклик у суд обвинувачених
при здійсненні спеціального судового
провадження
Берегівський районний суд Закарпатської області (Закарпатська область, м. Берегове, вул. Габора
Бетлена, 3) викликає обвинувачених Бредихіна Валерія Євгеновича та Громчакова Олексія Вікторовича за
ч. 5 ст. 191 КК України у судове засідання по кримінальній справі № 297/2159/18 на 15 квітня 2019 року о 14.00 годині. У разі неявки обвинувачених до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинувачених у порядку спеціального судового провадження. Справа розглядається
колегією суддів: головуючий суддя Фейір О. О., судді
Гал Л. Л. та Ільтьо І. І.
Справа №522/6460/17
Провадження № 1-кп/496/14/19
Біляївський районний суд Одеської області викликає обвинуваченого Бондаренка Костянтина Ігоровича, 24.04.1993 року народження (останнє відоме місце проживання: Одеська область, Біляївський район, с. Холодна Балка, вул. Молодіжна, 13),
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 год. 00 хв. 22 квітня 2019 року.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт,
або документ, який посвідчує особу. Підготовче судове засідання
відбудеться в приміщенні Біляївського районного суду Одеської
області за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпенка, 1.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування даного оголошення, обвинувачений вважається належним
чином ознайомленим з його змістом.
У разі неявки обвинуваченого до суду, кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Для отримання інформації про стан розгляду справи звертайтесь до канцелярії суду за тел. (04852) 2-55-07.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває кримінальне провадження
№ 426/18452/18 відносно Козлова Сергія Івановича,
07.11.1963 року народження, зареєстрованого за адресою:
м. Краснодон, вул. Шевченка, буд. 38, кв. 43, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110.
ч. 1 ст. 258-3 КК України.
На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Козлова Сергія Івановича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 18
квітня 2019 року о 14.00 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя Скрипник С. М., судді Половинка В. О., Попова О. М.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської
області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 433/588/18 стосовно Петренка Бориса Борисовича, 10.04.1983 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1
ст. 258-5 КК України. Обвинувачений Петренко Б. Б. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 20а/76.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Петренка Бориса
Борисовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться
16 квітня 2019 року о 16.00 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Половинки В. О., суддів Скрипника С. М.,
Осіпенко Л. М.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської
області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/19010/17 стосовно Апалькова Сергія Миколайовича, 14.07.1979 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України. Обвинувачений Апальков С. М. зареєстрований
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, буд. 2/248.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Апалькова Сергія
Миколайовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 16 квітня 2019 року о 14.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Попової О. М.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває
кримінальне провадження №22017180000000003 (номер
провадження 1-кп/569/602/18, справа № 569/19392/17)
про обвинувачення Козійчука Ігоря Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 253-3 КК України.
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов Сергій Валентинович викликає обвинуваченого Козійчука Ігоря Миколайовича, 24.08.1984 року народження, громадянина України, уродженця смт Клесів
Сарненського району Рівненської області, останнє місце
реєстрації: Рівненська область, Сарненський район, смт
Клесів, вул. Мічуріна, буд. 3, кв. 29, у судове засідання на
25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.; 20 травня 2019 року о 14 год. 00 хв.; 31 травня 2019 року о 14 год. 00 хв.
Судові засідання призначені та відбудуться в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судових засідань №16.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання відповідачів: Воропаєва Олега
Миколайовича, який проживає за адресою: м. Київ, просп. Лобановського, буд. 4-А, кв. 106, та Краслянського Сергія Олександровича, який проживає за
адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорновола,
буд. 49, у справі за позовом Андрієнко Олени Вікторівни до Краслянського Сергія Олександровича, Воропаєва Олега Миколайовича про стягнення матеріальних збитків, заподіяних в результаті ДТП.
Слухання по вказаній справі призначено на 11
червня 2019 року о 09 год.
У разі неявки справу буде розглянуто без їхньої
участі.
Адреса суду: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна,
3-А, каб. 1.
Суддя М. І. Шкірай

ПОВІСТКА
про виклик до суду

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
судового засідання в порядку спеціального судового
провадження

Сихівський районний суд м. Львова повідомляє обвинувачену в кримінальному провадженні Бутковську Галину Георгіївну, 25 червня 1956 року народження, зареєстрована за адресою: Львівська область, м. Миколаїв,
вул. Зелена, 81-б, що судове засідання з розгляду обвинувального акта в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 32012150000000019 від 24.11.2012 року, про обвинувачення Бутковської Галини Георгіївни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,
ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, відбудеться 18 квітня
2019 року о 10 год. 30 хв. у залі судових засідань Сихівського районного суду м. Львова.

Обвинувачений Селіванов Олексій Володимирович,
05.07.1979 р.н., зареєстрований: м. Одеса, вул. Бреуса, 61/8,
кв. 58, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 25.04.2019
року о 09 годині 30 хвилин до зали судових засідань № 108
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду встановлені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Куцаров В. І.

АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 00131713),
емітент облігацій, повідомляє, що згідно з інформацією
про випуск облігацій, зареєстрованою в НКЦПФР
23 червня 2017 р. (реєстраційне свідоцтво №26/2/2017),
прийнято рішення про встановлення розміру процентної
ставки за облігаціями серії В
по двадцять другій — тридцять третій процентній виплаті
на рівні 18,0% річних.

Київський апеляційний суд повідомляє обвинувачену Тимошенко Катерину Григорівну, 06.05.1967
року народження, що розгляд апеляційної скарги
прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шевчука В. П. на ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 2 жовтня
2018 року про повернення обвинувального акта щодо Тимошенко К. Г., обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, перенесено на 21 травня 2019 року о 13 годині 00 хвилин
у приміщенні Київського апеляційного суду за адресою: вул. Солом’янська, 2а.
Головуючий суддя Свінціцька О. П.
Повістка про виклик

Потерпілий Гавенко Віталій Олександрович, 11
червня 1979 р.н., проживає за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 71, кв. 129, вам необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться
25.04.2019 року о 10 годині 00 хвилин за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття потерпілого передбачені статтями 139, 325
КПК України.
Суддя І. П. Рудаков
Суддя В. М. Коваленко

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

Обвинувачений Савенко Вадим Анатолійович, 28.07.1969
року народження, громадянин України, зареєстрований:
м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 10, кв. 10, відповідно до вимог
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбудеться 16.04.2019 року о 10 годині 00 хвилин у
залі судових засідань №231 Приморського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Суддя Попревич В. М.

Спадкоємців Спиридоненка
Олександра Павловича,
померлого 30 вересня
2018 року, запрошуємо
до Третьої Дніпровської
державної нотаріальної
контори (м. Дніпро,
вул. Робоча, 22а)
щодо оформлення
спадщини.

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за матеріалами 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 17 квітня 2019 року о
09 год. 00 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 розглянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Суддя В. М. Буран

Ожегівська сільська рада Володарського району
Київської області (код ЄДРПОУ 04358106) повідомляє про порушення справи по визнанню спадщини
відумерлою за Ожегівською територіальною громадою після смерті Полусмак Ганни Львівни (померла 8
грудня 1998 р.) та Євенка Семена Артемовича (помер
18 вересня 2009 p.), які залишили по собі спадкове
майно у вигляді земельних часток (паїв), що розташовані на землях Ожегівської сільської ради. Спадкоємців вищевказаних громадян просимо звернутись до Ожегівської сільської ради в місячний термін
з питань переоформлення спадщини. Телефон для
довідок: 0(4569)36390.

Розшукуються спадкоємці
ЄФРЕМОВОЇ ОЛЬГИ
ПАВЛІВНИ, яка померла
16 серпня 2018 року.
Звертатися протягом місяця
з дня публікації оголошення
за адресою:
61121, м. Харків,
пр. Тракторобудівників,
142, кв. 219;
тел. (057) 364-45-96,
нотаріус Харченко Л. Л.

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

Диплом УВ № 769289
від 22.06.1990 р.,
реєстраційний № 132
(наказ № 874-33
від 18.06.1990 р.), виданий
Державним університетом
ім. Т. Г. Шевченка
за спеціальністю
«Фізіологія» на ім’я
Сахарової Оксани
Валентинівни,
вважати втраченим.
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вісті звідусіль
Навіщо кадетам на Луганщині історичні
костюми?

Але найвеселіші моменти чекали на гостей, коли ліцеїсти показали уривок з п’єси Михайла
Старицького. Самодіяльні артисти мали великий успіх, публі-

ка вітала кожний вихід на сцену
гучними оплесками, хоч ліцеїстам довелося грати не тільки цилюрника Свирида Петровича Голохвостого, а й роль «чаплі, жа-

би кислоокої» Проні Прокопівни
Сірко, яка «в пенціонє всє науки
проізошла». Та хлопці з обласного кадетського корпусу впоралися із складним завданням.

У режимі тиші
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
НЕРЕСТ — ПЕРІОД ОСОБЛИВИЙ. На Черкащині розпочалася щорічна операція
«Нерест». У межах операції
відповідні служби посилюють
державний нагляд за станом
охорони, використання і відтворення риби й інших водних живих ресурсів. Розпорядженням обласної адміністрації з 1 квітня по 9 червня оголошено двомісячник охорони
риби, інших водних біоресурсів у період нересту.

В управлінні екології та
природних ресурсів інформують, що працівники Державної екологічної інспекції Центрального округу, управління
Держрибагентства в області
спільно з Нацполіцією, представниками органів місцевого самоврядування і громадськими інспекторами проводитимуть оперативні рейдові
перевірки на річках та водоймах області.
Наказом управління Державного агентства рибного
господарства у Черкаській
області заборонено промис-

лове рибальство та обмежено любительське і спортивне,
а також добування інших водних живих ресурсів у цей період. Встановлено перелік ділянок на Кременчуцькому водосховищі на території Черкаської області, де є нерестовища
риби.
Для задоволення потреб
рибалок в аматорському вилові риби затверджено перелік ділянок, які відведено для спортивного й любительського лову риби в період весняно-літньої заборони
2019 року.

В управлінні екології та
природних ресурсів обласної
державної адміністрації закликають дотримуватися вимог природоохоронного законодавства й законодавства у
сфері охорони, використання
і відтворення риби та інших
водних живих ресурсів на період двомісячника. Заборонено роботи і заходи, які спричиняють шум та неспокій, а саме: вибухові, феєрверки, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах.

вежею, спорудження покрівлі над малою, що має назву
ронделла, зведення донжону, консервацію стін. Загальна вартість робіт становитиме
11,2 мільйона гривень, з яких
10,7 надійдуть із державного,
а півмільйона — з бюджету
Ужгородського району.
— Дах на цій вежі встановлено 1923 року, востаннє його
ремонтували наприкінці 1960-х
— на початку 1970-х років, —
сказав Денис Ман. — Тож вежа давно потребувала ремонту. За щасливим збігом обставин, падіння даху не зачепило мурів, відновлення яких
теж потребувало б чималих
коштів.
Згідно із проектом реконструкції, новий дах на історичній вежі слугуватиме оглядовим майданчиком. Замкові
мури укріплять, що збереже
їх від руйнування. Фортифіка-

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

ційну споруду підсвітять прожекторами, що у вечірній час
підкреслюватимуть її красу й
велич. Передбачено створити
аудіогід, веб-сторінку для просування Невицького замку як

туристичного об’єкта. Виконуватиме роботи, які мають завершити до кінця 2020 року,
спеціалізована будівельна організація «Західреставрація»,
що квартирує у Львові.
Фото з сайту ua-reporter.com

СПАДЩИНА. У середині
березня на одній з найвідоміших фортець України Невицькому замку шквальний
вітер зніс покрівлю головної
вежі. Улюблена туристами
пам’ятка історії й архітектури, розташована в дуже зручному для відвідування місці
неподалік Ужгорода, чимало
втратила у привабливості.
Директор
департаменту
економічного розвитку і торгівлі Закарпатської облдержадміністрації Денис Ман повідомив, що в такому стані
овіяна легендами історична
споруда перебуватиме недовго. Проект її реставрації уже
тривалий час розробляють,
він перебуває на стадії завершення. Ним передбачено відновлення даху над головною

ЦЕНТР

СХІД

5..10
16..21

6..11
17..22

ПІВДЕНЬ

сонячно

14..19
5..10

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

напрям
вітру

сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 10 квітня
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч

День

+5 +10
+5 +10
+5 +10
+4 +9
+5 +10
+2 +7
+2 +7
+3 +8
+2 +7
+4 +9
+4 +9
+3 +8
+4 +9

+14 +19
+12 +17
+14 +19
+15 +20
+16 +21
+8 +13
+8 +13
+9 +14
+8 +13
+12 +17
+12 +17
+9 +14
+15 +20

Oбласть

Нiч

День

Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

+5 +10
+6 +11
+5 +10
+6 +11
+5 +10
+5 +10
+5 +10
+5 +10
+6 +11
+7 +12
+4 +9
+4 +9
+8 +10

+16 +21
+17 +22
+16 +21
+17 +22
+12 +17
+14 +19
+14 +19
+15 +20
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+13 +18
+15 +17

Укргiдрометцентр

Зруйнований Невицький замок оновлять
до кінця 2020-го
Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»

5..10
14..19

9..14
2..7

Oбласть

Ці хлопці впоралися зі складним завданням

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД
Фото зі сторінки департаменту освіти і науки Луганської ОДА

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»
ДОЗВІЛЛЯ. У військовому ліцеї поставили уривки із п’єси
«За двома зайцями» М. Старицького. Педагог-організатор
Наталія Лугова разом з учасниками художньої самодіяльності та членами вокального гуртка
перевтілилися в театральних акторів, а сам актовий зал Луганського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський
корпус імені героїв Молодої
гвардії» став театром. У партері
сиділи вчителі, офіцери та гості,
а на балконі й гальорці розташувалися ліцеїсти. Святковість та
урочистість започаткували ведучі заходу в яскравих концертних
костюмах.
Присутні дізналися про історію виникнення українського
театру, його розвиток, видатних діячів театрального життя,
повідомляє обласний департамент освіти і науки. Ознайомилися із правилами поведінки в
театрі в ігровій формі та віртуально відвідали найвідоміші театри світу.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

Невицький замок на Закарпатті залишиться
привабливим для туристів

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

Книжки
про Голодомор
науковці передали
бібліотекам
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
ПАМ’ЯТЬ. Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» спільно із Всеукраїнською правозахисною організацією «Меморіал» імені Василя Стуса у контексті проекту «Книги для 100 університетів України» передали комплекти книжок
бібліотекам вищих навчальних закладів Вінниці та обласній
універсальній науковій бібліотеці. Це видання з історії України,
здебільшого про геноцид українського народу — Голодомор
1932—1933 років. Під час зустрічі зі студентами та викладачами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та працівниками бібліотек інших вишів було розгорнуто ексклюзивну книжкову виставку-презентацію та показано документальний фільм про штучний голод в
Україні, спрямований на знищення нації.
«Правда про Голодомор тривалий час була під забороною
розголошення, — зазначила перший заступник генерального
директора Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» Ірина Батирєва. — Радянська влада намагалася знищити документальні свідчення заподіяного й витравити з людської пам’яті згадки про нього. Здобуття Україною незалежності створило умови для поновлення історичної справедливості. В Україні Голодомор 1932—1933 років визнано геноцидом українського народу та встановлено День пам’яті жертв
голодоморів».
Промовці наголошували: що радянський тоталітарний режим доклав максимальних зусиль, щоб стерти пам’ять про
вбивство понад 7 мільйонів українців у кількох поколінь, але
її не можна стерти. Україна виступає за встановлення історичної правди і вшанування міжнародним співтовариством пам’яті
про мільйони українців — жертв Голодомору, яких цілеспрямовано знищив сталінський режим. Сучасне суспільство потребує об’єктивної оцінки явищ минулого, розгляду та осмислення
трагічних подій на матеріалі наявних документальних джерел.
Співробітники Національного музею відзначили роботу студентів ВДПУ з дослідження тематики геноциду українського
народу на основі свідчень очевидців. Напрацювання студентів
передали науковцям інституту.
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