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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Г’Ю МІНГАРЕЛЛІ: 
«Ми й далі 

підтримуватимемо 
український народ для 

сприяння демократизації, 
модернізації країни і 

руху в напрямку 
Європейського 

Союзу».

Кордон зміцнюють  
за узгодженим планом  

НАЦБЕЗПЕКА. З настанням сприятливих погодних умов ак-
тивізувалось інженерне облаштування державного кордону з 
Росією. Заходи тривають у Луганській, Харківській та Чернігів-
ській областях. Роботи здійснюють з обладнання систем віде-
оспостереження та контролю, улаштування загороджень, про-
кладають переходи через складні або нестандартні ділянки міс-
цевості. Відбувається й коригування проектних рішень, рекон-
струкції, будівництва та облаштування об’єктів, триває розро-
блення проектно-кошторисного документа щодо інженерно-тех-
нічного облаштування державного кордону.

Від початку року вже обладнано понад 25 кілометрів проти-
транспортного рову, 6,4 км загороджень із спіралі типу «Єгоза», 
понад 6 км рокадної дороги та кілька переходів через складні ді-
лянки. Загалом на 2019 рік передбачено спрямувати з бюдже-
ту 400 мільйонів гривень, з яких уже профінансовано майже 60 
мільйонів. Загалом із 2015-го урядовий план реалізовано орієн-
товно на 35%, що адекватно рівню фінансування, повідомляє 
прес-служба Адміністрації Державної прикордонної служби.  

 

11 000
нових проектів реалізовано  

в об’єднаних територіальних громадах 
за п’ять років упровадження реформи 

децентралізації 

БЕЗ ПАНІКИ! Влада докладає всіх зусиль для забезпечення 
стабільності в банківській сфері та на фінансовому ринку 
загалом  

НеПРИВАТна справа

Голова Представництва ЄС в Україні про незмінність 
ставлення євроінституцій до наших реформ  

3 6
МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ

Глава Місії України при НАТО 
Вадим Пристайко: «За будь-
яких обставин відносини з 
НАТО не будуть політичною 
розмінною монетою»

ГЕОПОЛІТИКА

У Софії Київській відкрилася 
виставка ікон на ящиках  
з-під набоїв, присвячена п’ятим 
роковинам початку війни  
на Донбасі
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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оголошення

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне прова-
дження № 296/7349/17 за обвинуваченням Панька Рома-
на Григоровича, 07.04.1974 року народження, Байрачно-
го Андрія Миколайовича, 04.07.1963 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених: Панька Романа Григоро-
вича, Байрачного Андрія Миколайовича в судове засідан-
ня на 8 травня 2019 року о 09 годині 00 хвилин, яке від-
будеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, 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 № 22014000000000496 
від 28 жовтня 2014 року відносно Устінова Федора Вікто-
ровича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікто-
ровича в судове засідання на 8 травня 2019 року о 13 
годині 30 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№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 Дмит-
рівна, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, буд. 15, кв. 6, 
викликається до суду на 09 годину 00 хвилин 7 травня 2019 
року (корп. № 1, каб. №12), для участі в судовому засіданні. 
Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченою та оголо-
шення її в міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розсліду-
вання чи спеціального судового провадження.

Суддя Т.Б. Сітніков

У провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Пузіка Ігоря Вікторовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, який викликаєть-
ся для участі в розгляді кримінального провадження, 
що відбудеться 6 травня 2019 року о 16 год. 00 хв. у 
приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Ме-
талургів, 31 (каб. 11).

Суддя П.І. Папаценко

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Можелянського Віктора Анатолійовича, 10.05.1964 
року народження (останнє відоме місце проживання: 95034, 
вул. Павленка, 35/53, м. Сімферополь), у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у судове засідання, яке відбудеться 6 травня 2019 
року о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203, під головуванням 
судді Отвіновського П. Л.

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

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах 
(аукціоні) активів АКБ «НОВИЙ».

GL33N01620 Майнові права за дебіторською заборго-
ваністю за залишками на транзитних рахунках 2920 за 
операціями, здійсненими через банкомат АТМВ 1024.

GL33N01621 Майнові права за дебіторською заборго-
ваністю за залишками на транзитних рахунках 2920 за 
операціями, здійсненими через банкомат АТМВ 1009, 
Майнові права за дебіторською заборгованістю за за-
лишками на транзитних рахунках 2920 за операціями, 
здійсненими через банкомат АТМВ 1018, Майнові права 
за дебіторською заборгованістю за залишками на тран-
зитних рахунках 2920 за операціями, здійсненими через 
банкомат АТМВ 1020, Майнові права за дебіторською 
заборгованістю за залишками на транзитних рахунках 
2920 за операціями, здійсненими через банкомат АТМВ 
1023, Майнові права за дебіторською заборгованістю за 
залишками на транзитних рахунках 2920 за операціями, 
здійсненими через банкомат АТМВ 1021.

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. 

Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/198063/

index.php?lang=ru
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/198064/

index.php?lang=ru
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-

нного аукціону 13.05.2019 р. Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону: точний час по-
чатку проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 01.05.2019 ПАТ «Укртелеком» затверджує оновле-

ні тарифні плани на послуги фіксованого телефонного 
зв’язку «Smart Line від Укртелеком», що надаються че-
рез IP-мережу для абонентів (фізичних осіб).

З метою оптимізації кількості тарифних планів, з 
01.05.2019 ПАТ «Укртелеком» припиняє надання послуг 
фіксованого телефонного зв’язку, що надаються через 
IP-мережу для абонентів (фізичних осіб), на умовах та-
рифних планів «Інтернет-телефон», «Інтернет-телефон 
Безлімітний» та «Smart Full», підключення до яких при-
пинено раніше.

Абонентів, які отримували послуги фіксованого теле-
фонного зв’язку за визначеними вище тарифними пла-
нами, буде переведено на інші тарифні плани, умови на-
дання послуг за якими максимально наближені до умов 
тарифних планів, які закриваються.

Також інформуємо, що з 01.05.2019 ПАТ «Укртеле-
ком», з метою оптимізації кількості тарифних планів по-
слуги доступу до мережі Інтернет за технологією ADSL 
(послуга «Інтернет від Укртелеком»), припиняє надання 
послуги абонентам (фізичним особам) на умовах заста-
рілих тарифних планів.

Абонентів, які отримували послуги доступу до мере-
жі Інтернет за технологією ADSL від ПАТ «Укртелеком» 
на умовах застарілих тарифних планів, буде переведе-
но на інші тарифні плани, умови надання послуг за яки-
ми максимально наближені до умов тарифних планів, 
які закриваються. 

Деталі на сайті http://www.ukrtelecom.ua та/або за но-
мером 0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні в межах 
України з номерів українських операторів).

У провадженні Калуського міськрайон-
ного суду Івано-Франківської області пе-
ребуває цивільна справа за заявою Тор-
гівельно-промислової транснаціональної 
корпорації «Кераміст», зацікавлена особа 
– Відкрите акціонерне товариство «Оріа-
на» про визнання втраченого векселя не-
дійсним та відновлення права на втраче-
ний вексель.

Втрачений документ має такі характер-
ні ознаки:

- Вид векселя — простий вексель;
- Номер бланка — №7033638700821;
- Сума векселя — 200 000,00 грн;
- Дата складання — 19.04.2001 року;
- Місце складання — місто Калуш;
- Строк оплати — за пред’явленням;
- Емітент — Відкрите акціонерне това-

риство «Оріана»;
- Перший векселедержатель — Відо-

кремлений підрозділ «Хмельницька АЕС».
Пропонується держателю втрачено-

го цінного паперу повідомити суд у три-
місячний строк про свої права на цінний 
папір.

Суддя О. І. Кардаш

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Домнікову Марію Вікторівну, 02.11.1983 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, 
м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 41/5, кв. 
91), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
07.05.2019 р. о 08 год. 55 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. 16, під го-
ловуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів  
АТ КБ «ТК КРЕДИТ».

GL24N01141 Літак Ан-24РВ, бортовий №47824, серійний №72-05
GL24N01142 Літак Ан-30, бортовий №30025, серійний №05-03
GL24N01143 Літак Ан-30, бортовий №30026, серійний №05-05
GL24N01144 Літак Ан-30, бортовий №30022, серійний №04-04
GL24N01145 Літак Ан-30, бортовий №46633, серійний №02-02
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного 

аукціону: www.prozorro.sale. 
Умови продажу:

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/transport/spets-al-zovaniy/197908/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/transport/spets-al-zovaniy/197910/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/transport/spets-al-zovaniy/197911/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/transport/spets-al-zovaniy/197912/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/transport/spets-al-zovaniy/197913/index.php?lang=ua

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 
10.05.2019 р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукці-
ону: точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного 
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.

 Усім зацікавленим особам та кредиторам
Повідомляємо, що 16 квітня 2019 року 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЕЛІТСТРОЙПРОЕКТ» 

(код ЄДРПОУ: 34873867) прийнято рішення про виділення нової юри-
дичної особи з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЕЛІТСТРОЙПРОЕКТ», якій за розподільчим балансом буде передано 
частину майна, прав та обов’язків ТОВ «ЕЛІТСТРОЙПРОЕКТ».

Втрачений судновий білет 

на судно «Прогрес-4», реєстрацій-

ний номер «ДНІ-2339-К», 

виданий на ім’я Білецького Володи-

мира Миколайовича, 

вважати недійсним.

Свідоцтво про право на спадщину 
за заповітом, 

видане Другою Київською ДНК 
27.09.2002 року за реєстровим 

№ 8-8003, викладеного на бланку 
ВАА 697589 

на ім’я  Ігнатенка Анатолія Васильо-
вича, вважати втраченим.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 08.05.2019 

року о 12 год. 30 хв. буде проводитися підготовче судове засідан-
ня в кримінальному провадженні № 42016020420000079, по об-
винуваченню Солода Андрія Володимировича, 19.06.1974 р.н.,  
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Солод Андрій 
Володимирович.

Справу розглядає колегія суддів у складі: головуючого судді 
Скуби A. B., суддів Просалової О. М., Домарєєва О. В.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17. 
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

Втрачений судновий білет 
на моторний човен «Крим-М» з бортовим номером УЧА-3385, 

власник судна Титаренко Юрій Григорович, 
вважати недійсним.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену 
Бєлоглазову Ірину Костянтинівну, 15.06.1954 року народження 
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Більшовицька, 26-Б, кв. 4), у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 07.05.2019 р. о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в примі-
щенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, 
м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 16, під головуванням судді Пав-
ленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеці-
ального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Лукачова Станіслава Олеговича, 04.01.1980 року народження 
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. О.Невського/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 07.05.2019 року о 08 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в примі-
щенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, 
м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 16, під головуванням судді Пав-
ленко О. О.

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

ПОВІСТКА про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні спеціального су-

дового провадження на підставі ухвали суду від 08.08.2017 року, викликає як об-
винуваченого Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, заре-
єстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, 
за матеріалами кримінального провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/18/19, 
на підставі обвинувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146,  
ч. 3 ст. 185, 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 судового засі-
дання, що відбудеться 24 квітня 2019 року о 09 год. 00 хв. у приміщен-
ні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Миру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

Після смерті 
КВАСОВОї Валентини 

Іванівни, 
10.06.1953 р.н., 

відкрито спадкову 
справу. 

Спадкоємців  
просимо звертатися 
за адресою: м. Хар-
ків, вул. Біблика, 57,  

до нотаріуса  
Коляди Ю.С.  

протягом 10 днів  
від дня публікації.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя До-
нецької області (87505, Донецька область, м. Маріуполь, пр. 
Перемоги, 6) розглядає справу в рамках спеціального су-
дового провадження за кримінальним провадженням за  
№ 22016050000000053, за обвинуваченням Сабаніна Андрія 
Олександровича, 22.07.1973 року народження, у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Сабанін Андрій Олександрович, останнє місце реєстрації за 
адресою: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Буді-
вельників, будинок 161А, квартира 23, викликається на 7 трав-
ня 2019 року о 09.00 год. у кабінет № 218 для участі в підготов-
чому судовому засіданні. 

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в йо-
го відсутність на підставі документів, які є в матеріалах справи. 
Захисник Вєдєнєєва Н.С. повідомлена про день та час прове-
дення підготовчого судового засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голову-
ючого судді Мельник І.Г., суддів Костромітіної О.О., Вайновсько-
го A.M.

Добропільський міськрайонний суд 
Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») 
розглядає кримінальне провадження  
№ 242/3060/15-к (1-кп/227/116/2018) за 
обвинуваченням Горбунова Ігоря Вікто-
ровича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Горбунов Ігор Вікто-
рович, 11 жовтня 1986 року народження, 
останнє місце реєстрації якого: Донецька 
область, м. Донецьк, вул. Купріна, 1/216, 
викликається на 14.00 годину 7 травня 
2019 року до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 10, для участі в 
підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В.В., судді 
Любчик В.М., Мацишин Л.C.

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») 
розглядає кримінальне провадження  
№ 242/480/17 (1-кп/227/222/2018) за обвину-
ваченням Іщенка Ярослава Ігоровича, у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 
1 січня 1991 року народження, який мешкає 
за останньою відомою адресою: Донецька 
область, м. Слов’янськ, пров. Малояровий, 8, 
викликається на 15.30 годину 6 травня 2019 
року до Добропільського міськрайонного су-
ду, кабінет № 10, для участі в підготовчому 
судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В.В., судді 
Левченко A.M., Мацишин Л.C.

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») 
розглядає кримінальне провадження  
№ 242/3056/15-к (1-кп/227/61/2019) за об-
винуваченням Дузенка Олександра Вікто-
ровича, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Ві-
кторович, 12 березня 1981 року наро-
дження, останнє відоме місце мешкан-
ня якого: вул. Генерала Антонова, 5/104,  
м. Донецьк Донецької області, виклика-
ється на 15.00 годину 7 травня 2019 року 
до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 10, для участі в підготовчому су-
довому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В.В., судді 
Левченко A.M., Мацишин Л.С.

У провадженні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження  
№ 233/4604/17 за обвинуваченням Пас-
тухова Андрія Олексійовича, 5 листопада 
1982 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбачено-
го ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухо-
ва Андрія Олексійовича в судове засідання 
на 2 травня 2019 року о 13 годині 00 хви-
лин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Малєєвої Зінаїди Іванівни у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по даному кримінальному провадженню викликається 
до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 315), для учас-
ті в розгляді справи, Малєєва Зінаїда Іванівна, 08.09.1964 р.н. (яка заре-
єстрована та мешкає: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Калініна, 
104) на 6 травня 2019 року о 14 годині 00 хвилин.

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л.А. Радченко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальне провадження 
за обвинуваченням Келемана Сергія Ярославовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Келеман Сергій Ярославович, 11.02.1979 року наро-
дження, викликається на 6 травня 2019 року о 09.00 годині до суду, каб. 
№8, для участі в підготовчому судовому засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити суд про 
поважність причини неявки.

Суддя Пікалова Н.М.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальне 
провадження за обвинуваченням Семергея Володимира Івановича за 
ст.ст. 258-3 ч. 1, 368 ч. 3 КК України. На підготовче судове засідання по 
даній справі, яке призначено на 3 травня 2019 року об 11.30 годині, ви-
кликається обвинувачений Семергей Володимир Іванович, 04.10.1963 
року народження, останнє відоме місце реєстрації: вулиця Гастрономіч-
на, 13/7, м. Донецьк Донецької області.

Суддя Лутай А.М.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 КВІТНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

11..16
1..6

10..15
1..6

10..15
1..6

10..15
1..6

11..16
2..7

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +11 +16
Житомирська +2 +7 +11 +16
Чернігівська +1 +6 +11 +16
Сумська +1 +6 +10 +15
Закарпатська +3 +8 +15 +20
Рівненська +2 +7 +12 +17
Львівська +2 +7 +12 +17
Івано-Франківська +2 +7 +11 +16
Волинська +3 +8 +12 +17
Хмельницька +2 +7 +11 +16
Чернівецька +2 +7 +11 +16
Тернопільська +2 +7 +11 +16
Вінницька +1 +6 +11 +16

Oбласть Нiч День

Черкаська +1 +6 +10 +15
Кіровоградська +1 +6 +10 +15
Полтавська +1 +6 +10 +15
Дніпропетровська +1 +6 +10 +15
Одеська +2 +7 +10 +15
Миколаївська +1 +6 +10 +15
Херсонська +1 +6 +10 +15
Запорізька +1 +6 +9 +14
Харківська +1 +6 +10 +15
Донецька +1 +6 +10 +15
Луганська +1 +6 +9 +14
Крим +1 +6 +9 +14
Київ +3 +5 +13 +15

Укргiдрометцентр

Дев’ять годин на красу
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ЗМАГАННЯ. У Сумах від-
бувся шостий регіональний 
чемпіонат з перукарського 
мистецтва, нігтьової естети-
ки та візажу Sumy Regional 
Cup Open 2019, у якому взя-
ли участь 196 майстрів кра-
си із більш як десятка міст 
і регіонів України — Сум, 
Києва, Донецька, Маріупо-

ля, Харкова, Запоріжжя, 
Дніп ра, Чернігова та інших. 
Уперше програма передба-
чала змагання не тільки пе-
рукарів, майстрів манікю-
ру та візажу, а й спеціаліс-
тів з нарощування вій. Май-
стри краси працювали упро-
довж 9-ти годин, аби сповна 
проявити свої таланти і май-
стерність.

Незаперечним перемож-
цем стала сумчанка Алі-

на Моїсеєнко, якій допомог-
ли не тільки професійність 
і вправність, а й рідні стіни. 
Загалом майстриня виборо-
ла три призових місця у ка-
тегорії «Перукарське мисте-
цтво»: перше — у чоловічо-
му Full Fashion Look, друге 
— «Жіноча салонна стриж-
ка», третє — «Чоловіча са-
лонна стрижка» і за сумою 
набраних балів отримала 
Гран-прі чемпіонату.

У категорії «Візаж» пере-
могла харків’янка Лариса 
Лазоренко, «Нігтьова есте-
тика» — представниця За-
поріжжя Юлія Рубан, «Наро-
щування вій» Ольга Сніжко 
із Сум. 

Батьки 
особливих дітей 
стали акторами

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПРЕМ’ЄРА. На малій сцені Миколаївського драматично-
го театру відбулася документальна вистава «Вернісаж по-
чуттів», яку поставив інклюзивний театр «Переможці долі». 
Головні ролі виконували, переживали і відтворювали в житті 
батьки особливих дітей. 

Вони люблять і пестять своїх незвичайних малюків. А в 
основі спектаклю — інтерв’ю з реального життя батьків, свід-
чення, ситуації, надриви, сумніви та сподівання. Історії різні 
— і печальні, й оптимістичні. 

Ось мама хлопчика-аутиста розповідає, як їй було непри-
ємно, коли якась бабуся на дитячому майданчику відсторо-
нилася від її малюка і сказала своєму онукові: «Він не такий, 
не спілкуйся з ним». Ось чоловік, від якого пішла дружина, 
сам виховує особливого хлопчика й відчуває весь тягар, пе-
ребуваючи в лікарні. Молода мама зізнається, що дитина бу-
де її за будь-яких обставин. Є й трагічні історії. Дехто відмо-
вився, не зміг, не віднайшов у собі сил. Хто ж їх за це засу-
дить? І про це йдеться у спектаклі. 

Задумка творців дійства — не розчулити глядачів, спо-
нукати до сліз чи викликати жалість до батьків і дітей. 
А п ривернути увагу до того, що є особливі діти, а в них осо-
бливі батьки. Це й було метою проекту. Батьки так силь-
но люблять своїх дітей, що готові замість них відчути їхній 
а утизм, ДЦП, проблеми зі слухом і зором. Це і є батьківська 
любов. 

Режисер вистави Лариса Калініна — мама особливої 
д итини, якій уже виповнилося 18 років. За освітою режи-
сер, викладає в Миколаївському університеті культури, каже, 
що завжди захоплювалася документальним театром. Поста-
вила вісім д окументальних спектаклів на різні теми. А робо-
та над п’єсою «Вернісаж почуттів» особливо захопила й на-
дихнула. 

«Я зібрала 50 інтерв’ю з батьками особливих дітей, опра-
цювала їх, втілила у сценарій», — ділиться авторка. У неї все 
вийшло. 

Звісно, одкровення викликали сильні емоції. Були побою-
вання, що актори не витримають такого випробування жит-
тям. На репетиціях люди плакали. Сліз не приховували на 
прем’єрі. І то були справжні почуття. 

Сумщина: маршрути — 
на різні уподобання

МУЗЕЙ ПЕТРА КАЛНИ-
ШЕВСЬКОГО І ФЕСТИ-
ВАЛЬ «КАЛНИШЕВА РА-
ДА». Якщо хочете збагати-
ти свої знання з історії укра-
їнського лицарства — запо-
розького козацтва, то вам 
обов’язково треба навідатися 
в село Пустовійтівка Ромен-
ського району. Експонати міс-
цевого музею розповідають 
про славетного земляка, лю-
дину-легенду, останнього ко-
шового отамана Запорозької 
Січі Петра Калнишевсько-
го. За час керівництва Січчю 
він створив потужне еконо-
мічне підґрунтя для розвитку 
українського козацтва та збе-
ріг для України вихід до Чор-
ного моря. За активне обстою-
вання української автономії 
його заслали до Соловецького 
монастиря на 25 років. Помер 
нескореним у віці 111 років. 

Музейна експозиція збері-
гає багато рідкісних експона-
тів про отамана та українське 
козацтво. Її перлина — уні-
кальне срібне Євангеліє, виго-
товлене за кошти Петра Кал-
нишевського, для якого зна-
добилося 16 кілограмів срібла. 
Щоліта в Пустовійтівці про-
ходить фестиваль «Калнише-
ва рада» — масштабне всеук-
раїнське свято та змагання із 
традиційних українських ви-
дів боротьби. Цього року його 
заплановано на 13 липня. По-
бувавши в Пустовійтівці, ви 
долучитеся до славетного ми-
нулого українського народу, 
відчуєте пульс історичного 
часу, освяченого іменем Пе-
тра Калнишевського.

«СУМСЬКИЙ ЛУВР». Лю-
бите образотворче й декора-
тивне мистецтво? Тоді вам слід 
побувати в Сумському облас-
ному художньому музеї імені 
Никанора Онацького, якому в 
2020-му виповниться 100 років. 
Завдяки йому ви зможете до-
лучитися до світу прекрасно-
го, який втілено в картинах ху-
дожників зі світовими іменами. 
Адже недарма сумчани нази-
вають цей культурний заклад 
другим Лувром. Його колек-
цію картин вважають однією з 
найкращих в Україні. В її осно-
ві — зібрання видатного під-
приємця і колекціонера Оскара 
Гансена. Вона налічує понад 15 
тисяч експонатів вітчизняно-
го і закордонного образотвор-
чого й декоративного мисте-
цтва ХVI—ХХI ст. В основній 

експозиції — твори мистецтва 
країн Західної Європи, Схо-
ду, України та Росії, представ-
лені такими іменами, як Лука 
Джордано, Тиціан, Ян ван Го-
єн, Геррит ван Хонтхорст, Іван 
Шишкін, Давид Бурлюк, Кос-
тянтин Маковський, Никанор 
Онацький, Василь і Григорій 
Кричевські та інші. 

КРОЛЕВЕЦЬКІ РУШНИ-
КИ І ЯБЛУНЯ-КОЛОНІЯ. Ба-
жаєте долучитися до знань про 
відомі на весь світ вироби тка-
цтва? Тоді на вас чекає зібран-
ня стародавніх і сучасних ви-
творів майстрів ткацтва у Кро-
левецькому музеї, де розмаїт-
тя барв приємно здивує і пода-
рує гарний настрій. Із понад 700 
експонатів майже 400 — руш-
ники, найстаріший з яких да-
товано 1839 роком. Унікальна 
геометризована червоно-біла 
палітра тканих рушників ви-
окремлюється з-поміж інших, 
бо то орнаменти долі. Ромби, 
квадрати, трикутники — фігу-
ри, що є кодом роду та обере-
гом людини, який завжди по-
ряд з нами. Кролевецьке пере-
борне ткацтво належить до на-
ціонального переліку елемен-
тів нематеріальної культурної 
спадщини України.

У цьому місті росте унікаль-
на яблуня-колонія, якій більш 
як 200 років. Дерево має вигляд 
яблуневого куща з 15 стовбура-
ми і займає площу 0,1 га. Яблу-
ня має неперевершену й ніде 
більш не знану особливість са-
мостійного укорінення гілками. 
У дерева давно вже немає пер-
вісного материнського стовбу-
ра. Коли один із прирослих до 
землі стовбурів відмирає, йо-
го гілки схиляються до землі та 
проростають. Набравшись сил, 
уже не віття, а деревце підні-
мається догори, рясно вкрива-

ючись цвітом навесні та черво-
но-білими яблуками восени.

КОНОТОПСЬКА БИТВ А 
ТА ФЕСТИВАЛЬ «КОЗАЦЬ-
КИЙ РОДОСЛАВ». Ця визна-
чна подія належить до найві-
доміших воєнних кампаній 
в українсько-російській ві-
йні 1658—1659 рр. Українські 
козаки навідріз відмовили-
ся здати Конотоп російсько-
му війську, покаятися перед 
царем і повернутися під його 
підданство. У тій битві на чо-
лі з гетьманом Іваном Вигов-
ським українські козаки та 
їхні союзники розгромили ро-
сійську армію, що стало неза-
перечним виявом їхньої муж-
ності та вправності. 

У липні тут проходить фес-
тиваль «Козацький родослав». 
Хто побуває на цьому велично-
му дійстві, на все життя збере-
же в пам’яті важливість пере-
моги під Конотопом 1659 року 
як одного із ключових етапів 
становлення української дер-
жавності. Цього року міський 
патріотичний фестиваль «Ко-
нотопська битва-2019» відбу-
деться 6—7 липня в Конотопі, 
а Всеукраїнський культурно-
мистецький фестиваль «Ко-
зацький родослав» — у пер-
шій декаді липня в селі Шапо-
валівка Конотопського району.

ПРОЙТИСЯ ДНОМ ПРА-
ДАВНЬОГО МОРЯ. В облас-
ті є місцина, куди обов’язково 
потрібно завітати. Це се-

ло Могриця Сумського райо-
ну — найчарівніший куточок 
на слобожанській землі. За-
ворожливі пагорби, ірреаль-
ні крейдяні кар’єри, археоло-
гічний простір скіфського та 
слов’янського городищ, непо-
вторна річка Псел — саме там 
здається, що можна дістати 
рукою до неба. 200 мільйонів 
років тому тут було море. 

Цей неповторний оазис до-
бре знаний не лише в Украї-
ні, а й далеко за її межами. На-
прикінці червня митці з усієї 
України та з-за кордону при-
їжджають сюди, щоб узяти 
участь у міжнародному ленд-
арт-симпозіумі «Простір по-
кордоння». Якщо любите си-
нергію мистецтва та природи, 
то ця локація саме для вас. 

ВІДПОЧИНОК НА БУДЬ-
ЯКИЙ СМАК. Деснянсько-
Старогутський національний 
природний парк загальною 
площею 16 000 га — це диво-
вижна мальовнича місцевість, 
що складається із хвойних лі-
сів, лук, озер і заплави річ-
ки Десна. Його територія по-
ділена на заповідну, господар-
ську та рекреаційну. В остан-
ній, що займає більшу частину 
загальної площі, облаштова-
но всі зручності для відпочин-
ку та оздоровлення туристів. 
Побувавши у цих унікальних 
місцях, ви обов’язково захоче-
те відвідати й відпочити на ча-
рівній природі знову.

Ландшафтне розмаїття ди-
вує і захоплює: гориста місце-
вість та рівнини, хвойні й лис-
тяні ліси, болотяні луки й ці-
лі комплекси невеликих озер 
створюють дивовижні за кра-
сою пейзажі. Із цієї причини 
флора і фауна в різних части-
нах парку істотно відрізняєть-
ся. В одних ростуть заплав-
ні, лугові і болотні рослини, а в 
інших — соснові та дубові лі-
си. Тому в цьому національно-
му парку ви помилуєтесь осо-
бливостями та багатством при-
роди, яку можна побачити ли-
ше тоді, коли побуваєш у різ-
них регіонах України.  
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З усіх питань стосовно цих та інших туристських напрямків 
звертайтеся до відділу промоції та туризму Сумської облдерж
адміністрації.

Координати: вул. Кузнечна, 2, м. Суми, 40000
Тел.: (+380542) 77-06-02
E-mail: TOURISM@SM.GOV.UA 
web: DISCOVER.SM.UA 

Яблуня-колонія у Кролевці — диво, подібного якому 
немає у світі
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