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У Києві проходить
Третій Всеукраїнський
форум фахівців у сфері
урядових комунікацій
#єдинийголос

Лісова людина Володимир
Станков: «Почуваюся вдома
саме в хащах, а не
в комфортабельній міській
квартирі»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

субота, 18 ТРАВня 2019 РОКУ		

ЦІНА ДОГОВІРНА

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«У нас є вікно можливостей.
Або ми реалізуємо
їх для зміцнення країни,
або це знов стане етапом
втрати можливостей.
Змінімо країну за ці
п’ять місяців».
Прем’єр-міністр про спільну роботу з Верховною
Радою в період до наступних парламентських виборів

1944. Крим.
Депортація

Фото з сайту crimeantatars.club

ЦИТАТА ДНЯ

№92 (6455)
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Сенат не залишає
Україну без підтримки
ПЕРСПЕКТИВА. Потребам України знайшлося місце у проекті закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2020-й фінансовий рік, затвердженому комітетом з асигнувань Палати представників США
(нижня палата Конгресу). Документ визначає кошторис допомоги
Україні по лінії Держдепартаменту США, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних відомств у сумі 445,7 мільйона доларів, повідомляє УНІАН.
До суми входять асигнування на 115 мільйонів доларів для надання Україні безпекової допомоги за програмою «Міжнародне
військове фінансування». Комітет рекомендував Держдепу США
та Агентству США з міжнародного розвитку продовжувати взаємодію з українською стороною у реалізації програм реабілітації та
адаптації українських військових, в допомозі новоствореному Міністерству у справах ветеранів і в подальшому розвитку боротьби з кіберзагрозами з боку РФ. Для набуття чинності законопроект мають схвалити повний склад Палати представників, підтримати Сенат і підписати президент США.

ЦИФРА ДНЯ

1 млрд дол.

п’ятирічних євробондів, випущених
у травні 2014 року за гарантії США,
погасило Міністерство фінансів.
Це найбільший цьогорічний платіж
за євробондами

ПАМ’ЯТЬ. Учора в Києві відбулася прем’єра документального

повнометражного фільму, який розповідає про одну
із трагічних сторінок історії ХХ століття

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

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

.................................................................

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

.................

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

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053
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Картини Садиха Аджи-Селімова — окрема документальна лінія стрічки

для інших
для ветеранів
війни, пенсіонерів, передплатників
та підприємств
чорнобильців,
і організацій
студентів

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн
на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн
Соціальний
Передплатний
передплатний
індекс
61035
індекс 40227

встановлені Національним банком України на

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2019 рік –
безкоштовна.
У Києві
газету
також можна
придбати
в кіосках
«Союздрук»

20 травня 2019 року

USD 2636.8202
EUR 2945.8555
RUB 4.0797
/ AU 339042.34 AG 3901.18
PT 222020.26 PD 352015.50
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 квітня 2019 р. № 400
Київ

Про внесення зміни до пункту 2
Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для здійснення
заходів щодо підтримки реалізації
державної політики у сфері транспорту

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміну до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31
серпня 2011 р. № 914 «Питання виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України» (Офіційний вісник України,
2011 р., № 67, ст. 2575; 2016 р., № 73, ст. 2456; 2018 р., № 75, ст. 2506), виклавши абзац четвертий в такій редакції:
«Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних
автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», яке забезпечує будівництво тимчасових контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду
з неї для автомобільного сполучення та зон сервісного обслуговування перед ними,
а також розроблення проектно-кошторисної документації для такого будівництва;».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 травня 2019 р. № 311-р
Київ

Про схвалення проекту Генеральної угоди
про регулювання основних принципів
і норм реалізації соціально-економічної
політики і трудових відносин в Україні
на 2019—2021 роки

Схвалити підготовлений Спільною робочою комісією сторін для ведення колективних переговорів проект Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на
2019—2021 роки (додається до оригіналу).
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 травня 2019 р. № 312-р
Київ

Про утворення Організаційного комітету
з підготовки та проведення заходів
у зв’язку з 75-ми роковинами депортації
кримських татар та інших народів Криму

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів у зв’язку з
75-ми роковинами депортації кримських татар та інших народів Криму у складі згідно з додатком.
2. Надати голові Організаційного комітету право вносити в разі потреби зміни до
його персонального складу.
3. Організаційному комітетові розробити і затвердити до 17 травня 2019 р. план
підготовки та проведення заходів у зв’язку з 75-ми роковинами депортації кримських
татар та інших народів Криму.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 312-р
СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів
у зв’язку з 75-ми роковинами депортації кримських татар
та інших народів Криму
РОЗЕНКО
Павло Валерійович

— Віце-прем’єр-міністр України, голова Оргкомітету

НИЩУК
Євген Миколайович

— Міністр культури, заступник голови Оргкомітету

БАРІЄВ
Ескендер Енверович

— член Меджлісу кримськотатарського народу
(за згодою)

ДЖАПАРОВА
Еміне Айярівна

— перший заступник Міністра інформаційної
політики

ДІР
Лариса Володимирівна

— начальник Управління з питань закордонного
українства та гуманітарного співробітництва МЗС

КУРКЧІ
Юсуф Ібрагімович

— перший заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

НЕМИРЯ
Григорій Михайлович

— народний депутат України, голова Комітету
Верховної Ради України з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних
відносин (за згодою)

РАШКЕВИЧ
Юрій Михайлович

— заступник Міністра освіти і науки

ЧИЙГОЗ
Ахтем Зейтуллайович

— заступник голови Меджлісу кримськотатарського
народу (за згодою)

ЧУБАРОВ
Рефат Абдурахманович

— народний депутат України, голова Меджлісу
кримськотатарського народу (за згодою)

ШАМБІР
Микола Іванович

— заступник Міністра соціальної політики

ШЕВКІЄВ
Різа Февзієвич

— член Меджлісу кримськотатарського народу
(за згодою)

ЮРАШ
Андрій Васильович

— директор департаменту у справах
національностей та релігій Мінкультури

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 травня 2019 р. № 316-р
Київ

Про погодження передачі будівель
у м. Ужгороді у державну власність
з віднесенням їх до сфери управління
Національної поліції

Погодитися з пропозицією Національної поліції та Ужгородської міської ради (Закарпатська область) щодо передачі будівель (реєстраційний номер 15861018) по
вул. Другетів, 96, та будівлі (реєстраційний номер 1176881021101) по вул. Анкудінова, 23, у м. Ужгороді, що розміщені на земельних ділянках площею відповідно
0,1107 та 0,0829 гектара (кадастрові номери відповідно 2110100000:08:001:0114;
2110100000:10:001:0206), у державну власність з віднесенням їх до сфери управління Національної поліції.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження строку проведення антидемпінгового
розслідування щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої
та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь
та Республіки Молдова
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від
демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
(далі — Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України матеріали про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку проведення антидемпінгового розслідування.
Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комісія прийняла рішення від 14.05.2019 № АД-416/2019/4411-03, згідно з яким вирішила
продовжити до 15 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування щодо
імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова, що було порушене згідно з рішенням Комісії від 02.07.2018 № АД-393/2018/4411-05.
Рішення Комісії від 14.05.2019 № АД-416/2019/4411-03 набирає чинності з дня
опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну сталевих безшовних
гаряче-деформованих труб походженням
з Китайської Народної Республіки
Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:
скаргу публічного акціонерного товариства «ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод» та товариства з обмеженою відповідальністю
«ІНТЕРПАЙП НІКО Т’ЮБ» (далі — заявник) про порушення та проведення антидемпінгового розслідування стосовно імпорту до України сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки (далі — скарга);
звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі
— Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгової процедури
щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки.
За результатами розгляду Комісія встановила:
у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна
вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна
вважати, що імпорт в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб
походженням з Китайської Народної Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами, причому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту — незначними відповідно до положень Закону;
у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що подальший демпінговий імпорт сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки є неминучим
та імовірно буде заподіювати істотну шкоду національному товаровиробнику,
якщо не буде застосовано заходів для запобігання цьому.
Відповідно до матеріалів скарги:
ціни імпорту сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з
Китайської Народної Республіки були нижчі за ціни на подібний товар заявника
протягом періоду дослідження (2015-2018 роки), а у 2018 р. ціни такого імпорту були нижчими собівартості товару заявника;
в останньому періоді дослідження, порівняно з базовим, відбулося значне
зростання обсягів імпорту сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки: в абсолютних показниках на
356 %, відносно споживання — на 146 %, відносно виробництва — на 178 %;
частка імпорту з Китайської Народної Республіки в загальному імпорті зросла на 53 %.
У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла
рішення № АД-415/2019/4411-03, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: сталеві безшовні гаряче-деформовані труби, що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за
кодами: 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 походженням з Китайської Народної Республіки.
Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.
У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних
осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію,
яка може бути корисною для проведення розслідування.
Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація
враховується Мінекономрозвитку у разі подання її державною мовою України та
в строки, встановлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.
Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає
вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер
телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.
Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або
мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.
У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати
та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.
Рішення Комісії від 14.05.2019 № АД-415/2019/4411-03 набирає чинності з
дня опублікування цього повідомлення.
Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36.
E-mail: tradedefence@me.gov.ua.
Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94.
E-mail: meconomy@me.gov.ua.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
Додаток
Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою
стороною розслідування
{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}
Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної
Республіки (компанію/організацію) на підставі наступного:
І. Інформація про заінтересовану сторону:
Повна та скорочена назви компанії:
Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:
Основний вид діяльності:
Відомості про контактну особу:
Відомості про юридичного представника (у разі наявності):
Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:
Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:
ІІ. Інформація про діяльність компанії
{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються
компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}
Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування у кількісних
(тонни) та вартісних показниках (дол. США):
Обсяг виробництва (тонни) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):
Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):
Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та
частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:
Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):
Обсяг продажу (тонни) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):
Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:
{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}
{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму
до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Заява про наміри та екологічні наслідки запланованої
діяльності будівництва об’єкта на вул. Крутий узвіз, 3-5,
літера В у Печерському районі міста Києва
Передбачається будівництво об’єкта «Реконструкція з розширенням нежитлової будівлі на вул. Крутий узвіз, 3-5, літера В під
офісно-житлову будівлю» на вул. Крутий узвіз, 3-5, літера В у Печерському районі міста Києва.
Мета проектованої діяльності: забезпечення мешканців житлових будинків офісними приміщеннями та апартаментами, створення додаткових робочих місць, надходження коштів в бюджет міста,
більш раціональне використання земельної ділянки.
Засоби здійснення проектованої діяльності
На ділянці розташована двоповерхова нежитлова будівля. Проектом передбачено виконати її реконструкцію з розширенням,
утворивши восьмиповерхову наземну споруду з чотириповерховим підземним об’ємом різного призначення, без верхнього технічного поверху. На мінус 3-му та мінус 4-му поверхах офісно-житлової будівлі розташований паркінг на 32 м/м, на 7-му та 8-му поверхах розміщені апартаменти квартирного типу, решту поверхів займають офісні приміщення.
Об’єкт підключений до міських мереж електропостачання, газопостачання, водопостачання та господарсько-побутової і дощової
каналізації. Для теплопостачання об’єкта запроектовано котельню,

у якій встановлені сучасні екологічно безпечні котлоагрегати, що
працюють на природному газі.
Передбачається проведення благоустрою та озеленення прилеглої території. Планована діяльність не відноситься до переліків, зазначених у статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
і не підлягає оцінці впливу на довкілля.
Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності
— клімат і мікроклімат — не впливає;
— геологічне середовище — виникнення або активізація небезпечних геодинамічних процесів не передбачається завдяки комплексу протизсувних заходів: відведення поверхневих стічних вод
організованою мережею дощової каналізації, влаштування захисного екрана біля будинку по вул. Крутий узвіз, 3-5, літера В з боку
новобудови, влаштування стіни огородження котловану з нагірного боку майданчика, гідроізоляції конструкцій підземного залягання, конструкції всіх водонесучих комунікацій запроектовані герметичними, що запобігає водонасиченню ґрунтів тощо;
— повітряне середовище — відбувається забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами з відпрацьованими газами автомобілів, що зберігаються у підземному паркінгу та викидами з димовими газами від водогрійних котлів (оксиди азоту,
оксид вуглецю, вуглеводні граничні С12-С19, метан, ртуть, парникові гази, аміак, сірчистий ангідрид, сажа, бенз(а)пірен). Концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі незначні і не перевищують допустимих рівнів;

— водне середовище та ґрунти — можливе забруднення ґрунту та підземних вод нафтопродуктами та завислими речовинами
при пересуванні автомобілів по території проїздів. Вплив очікується незначний, в межах нормативів, так як буде передбачене тверде
покриття території, впроваджено роздільний збір відходів та інше;
— рослинний світ: при будівництві будуть знесені зелені насадження, але проектом передбачене компенсаційне озеленення території, також замовником буде сплачена їх відновна вартість.
Вплив компенсований;
— тваринний світ, заповідні об’єкти — не впливає;
— соціальне та техногенне середовище — вплив незначний, в
межах нормативів.
На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть
здійснюватися у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки.
Замовник — Товариство з обмеженою відповідальністю «Кармен-Інвест» (ТОВ «Кармен-Інвест»). Адреса: 01015, м. Київ, вул.
Лейпцизька, 3-а, тел. 254-52-76
Генпроектувальник — Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські Архітектурні Технології» (ТОВ «Українські Архітектурні Технології»)
З усіх питань, які виникли щодо заявленого об’єкта будівництва,
звертатися за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 3-а, тел.
254-52-76.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»
Номери лотів:
Короткий опис активів в лотах

GL22N03414
Права вимоги за кредитним
договором та нежитлова будівля
Електронна адреса для доступу www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)
Дата проведення відкритих
03.06.2019 року
торгів (аукціону)
Час проведення відкритих
Вказується на веб-сайті
торгів (аукціону)
www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/
42537-asset-sell-id-197585

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє,
що в м. Вінниці за адресою : вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 14, 28.05.2019 року об 11:30 годині відбудеться судове засідання у кримінальному провадженні по
обвинуваченню Бахура Олександра Григоровича у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликаються сторона обвинувачення,
обвинувачений Бахур О. Г. та захисник Шеремет А. С.
Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини
неможливості прибуття в судове засідання.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого
судді Гайду Г. В., суддів Каленяка Р. А., Федчишена С. А.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться цивільна справа (номер справи 2/243/185/2019) за позовом Широкоступ Лідії Іванівни до Шмирьової Анжели Анатоліївни про поділ спільної часткової власності та визнання права
власності .
Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мірошниченко Л. Є. викликає відповідача Шмирьову Анжелу Анатоліївну, яка зареєстрована за адресою: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, пров. Батайський, 15/1, у судове засідання, яке
відбудеться 24 травня 2019 року о 13 годині 00 хвилин, у залі судового засідання № 7.
У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутСуддя В. В. Руденко ністю.

В провадженні Луганського апеляційного суду знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Барсукової Ольги Іванівни у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Луганський апеляційний суд викликає обвинувачену Барсукову Ольгу
Іванівну, 25.04.1964 року народження, на 14.00 годину 29 травня 2019 року до Луганського апеляційного суду, розташованого за адресою: Луганська область, м .Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 16, для участі в
судовому засіданні за апеляційною скаргою захисника Бєлікової Є. Я. в інтересах обвинуваченої Барсукової О. І. на вирок Димитровського міського
суду Донецької області від 24.09.2018 року відносно Барсукової Ольги Іванівни, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним повідомленням, а судове провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої.

Центральним районним судом м. Миколаїв у складі головуючого судді Мамаєвої О. В., суддів Гуденко О. А. та Чулуп О. С. здійснюється спеціальне судове провадження № 325/371/17 щодо обвинувального акта, складеного за результатами спеціального
досудового розслідування обставин кримінального
провадження № 22015150000000007, за обвинуваченням Калініна Олексія Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст.258-3 КК України.
У судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за
адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів 41/12, каб.
6 (засоби зв’язку 0512-53-31-06, електронна адреса
іпbох@сt.mк.соurt.gov.uа) о 10 год. 30 хв. 18 червня
2019 року, 14 год. 00 хв. 20 червня 2019 року та 15
год. 00 хв. 02 липня 2019 року, викликається обвинувачений Калінін Олексій Олександрович, 28 серпня
1984 року народження, громадянин України, останнє
відоме місце проживання в Україні: м. Миколаїв, вул.
Володарського, 2, кв. 27.
Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі наявності поважних причин, через які обвинувачений не
може з’явитися у судове засідання, він зобов’язаний
заздалегідь повідомити суд про неможливість
з’явлення та про поважні причини неявки.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
СПРАВИ ЗА ВІДСУТНОСТІ ОБВИНУВАЧЕНОГО
У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО
ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Колбін Сергій Миколайович,
29.10.1969 року народження, останнє відоме місце проживання: вул. Щербакова, 8, м. Севастополь, АР Крим, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК
України повідомляється про те, що 29.05.2019 року о 09 год. 30 хв. Херсонським міським судом
Херсонської області по кримінальному провадженню
№42014190000000024 від 27.02.2014 року за обвинуваченням Колбіна Сергія Миколайовича у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбаченого за ч. 3
ст. 365, ч. 3 ст. 110 КК України постановлена ухвала
про здійснення розгляду справи за відсутності обвинуваченого (іn аbsеntіа) у порядку спеціального судового провадження.
Також Колбін Сергій Миколайович повідомляється про те, що йому необхідно з’явитися 29.05.2019
року о 09:30 год. у каб. 510 до Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон,
вул. Маяковського 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження № 766/13493/16-к. за ч. 3
ст. 110, ч. 3 ст. 365 КК України як обвинуваченому.
Повну інформацію можливо знайти на офіційному
сайті Херсонського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua
Суддя Н. В. Стамбула

На розгляді в Куйбишевському районному суді Запорізької області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Малахова О. Л. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України, по якому, відповідно до ухвали колегії суддів Куйбишевського районного суду
Запорізької області від 01 квітня 2019 року у справі
№ 324/585/17, здійснюється спеціальне судове провадження.
Колегія суддів Куйбишевського районного суду Запорізької області під головуванням судді Мальованого В. О. викликає обвинуваченого Малахова
Олексія Леонідовича, 02 вересня 1974 р.н., уродженця Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: вул. Мельникова, 16/5, м. Докучаєвськ, Донецької області для участі в підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні, внесеному до
ЄДРСР за № 22016050000000251 від 16.11.2016 року, яке відбудеться о 09-30 год. 06 червня 2019 року в залі засідань № 1 Куйбишевського районного суду Запорізької області за адресою: вул. Центральна,
26‑а, смт Більмак Запорізької області. Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України. Нагадуємо про обов’язок
заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення
до суду.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що
27.05.2019 року о 10:00 год. в приміщенні Вінницького міського
суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 10 відбудеться судове засідання
в кримінальному провадженні № 42016020420000138 за обвинуваченням Толмачова Євгена Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликається обвинувачений Толмачов Євген Вікторович, 15.01.1974 р. н., який зареєстрований
та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр. Перемоги,
буд. 55 а, кв. 21.
Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуюСуддя І. І. Котубей чого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., Романчук Р. В.

Повістка про виклик у порядку спеціального судового
провадження
У відповідності до вимог ст. ст. 297-1, 323 КПК України Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області викликає у судове засідання, яке проводиться у вигляді спеціального судового
провадження, обвинуваченого Гецка Петра Івановича, 01.01.1965
року народження, останнє відоме місце проживання с. Кушниця,
вул Гірська, 55, Іршавський район Закарпатської області, за ч 1
ст 109 (в редакції Закону № 767-VII від 23.02 2014), ч. 2 ст. 110 ( в
редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 110 (в редакції
Закону № 1183 - VII від 08 04.2014), ч. 1 ст. 111 ( в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) КК України.
Судове засідання відбудеться о 14 год. 00 хв 30 травня 2019
року, в приміщенні Мукачівського міськрайонного суду за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Л. Толстого, 13/25.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в
м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського,17 в залі судових засідань № 13, 28.05.2019 року об 11:00 годині, відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні по обвинуваченню Волошка Віктора Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (№ справи в суді 127/9391/16-к).
У підготовче судове засідання викликається обвинувачений
Волошко Віктор Вікторович, який зареєстрований та проживає за
адресою: Україна, АР Крим, смт Красногвардійське, вул. 50 років
Жовтня, буд. 21, кв. 17.
Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання. Справа розглядатиметься
у складі колегії суддів: судді-доповідача Іванченка Я. М., суддів
Бернади Є. В. та Федчишена С. А.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що у
м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 13, 27.05.2019 року о 09.30 годині відбудеться судовий розгляд в кримінальному провадженні за обвинуваченням
Просвіріна Андрія Олександровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42015020420000198 від
14.07.2015 року.
В судове засідання викликається обвинувачений Просвірін Андрій Олександрович, який зареєстрований та проживає за адресою: м. Мелітополь, вул. Сталінграда, 11, гуртожиток.
Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: судді-доповідача Іванченка Я. М., суддів Бессараб Н. М. та Вохмінової О. С.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Охременко Артема Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд справи здійснюється у спеціальному судовому провадженні.
До суду як обвинувачений викликається Охременко Артем
Олексійович. Судове засідання відбудеться 04.06.2019 року о
10-30 год. в приміщенні суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64.
Суддя Богомолова Л. В.
У зв’язку із втратою вважати недійсним
судновий білет на судно «Язь»,
реєстраційний номер «УОД 0027К», виданий
на ім’я Зайкова Володимира Никифоровича.

СУДОВА ПОВІСТКА
про виклик до суду у кримінальному провадженні
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судові засідання на
27.05.2019 р. о 10-30 год., 28.05.2019 р. о 10-00 год.. 29.05.2019 р. о 10-00 год. обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року народження, зареєстрованого за адресою:
с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області, вул. Набережна, буд. 103, який
мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул. Дружби народів, 6/18, для
участі у продовженні розгляду кримінального провадження № 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сергія Сергійовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4
ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. З ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ. Розгляд кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукраїнського міського суду за адресою:
вул. Дружби народів, 3-«А», головуючим суддею Савіним О. І.
Вам необхідно з’явитися на вказані дати та час для участі у розгляді справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні
обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або
вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта —
статтею 327 КПК України.

Втрачені:
Свідоцтво про право власності на судно
«Орфей» СЕ № 00393 та Свідоцтво
про право плавання під Державним
прапором України РА №00393, власником
якого в Державному реєстрі судноплавства
України є Мінська філія
Акціонерного комерційного банку «Київ»,

вважати недійсними.
Втрачене свідоцтво про реєстрацію
Представництва «Саліні Імпреджіло СПА»,
код ЄДРПОУ 26626918, реєстраційний
№ ПІ-5194, видане 01 листопада 2016 року
Міністерством економічного розвитку

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Варвашені Тетяни Миколаївни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд справи здійснюється у спеціальному судовому провадженні.
До суду як обвинувачена викликається Варвашеня Тетяна
Миколаївна. Судове засідання відбудеться 04.06.2019 року о
16-00 год. в приміщенні суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 305.
Суддя Богомолова Л .В.

Втрачене свідоцтво про виключення судна
з Державного суднового реєстру України
від 14.03.2016 року № 001444 на судно «Lагsоn 240
Еsсараdе» № LAR40098Н495, реєстраційний номер
«БЕЛЬІЙ СКОРПИОН», вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
СПРАВИ ЗА ВІДСУТНОСТІ ОБВИНУВАЧЕНОГО
У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО
ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Степанько Сергій Леонідович,
10.04.1971 року народження, останнє відоме місце проживання: Херсонська область, Чаплинський
район, с. Червона Поляна, відповідно до абз. 5
ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється про те,
що 02.08.2018 року Херсонським міським судом
Херсонської області по кримінальному провадженню
№22015230000000032 за обвинуваченням Степанька
Сергія Леонідовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України постановлена ухвала про здійснення розгляду справи
за відсутністю обвинуваченого (іn аbsentia) у порядку спеціального судового провадження.
Також Степанько С. Л. повідомляється про те,
що йому необхідно з’явитися 29.05.2019 року о
08:45 год. у каб. 703 до Херсонського міського суду
Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження № 766/9438/17 за ч. 1 ст. 258-3 КК
України як обвинуваченому.
Повну інформацію можливо знайти на офіційному
сайті Херсонського міського суду Херсонської області кsm.кs.соurt.gov.uа.
Суддя Зубов О. С.

і торгівлі України,

вважати недійсним.

В провадженні Луганського апеляційного
суду знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Віннік Тетяни Олександрівни, Скакун Ірини Іванівни та Єрьоменка
Анатолія Яковича у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110
КК України.
Луганський апеляційний суд викликає
обвинувачених Віннік Тетяну Олександрівну, 22.03.1981 р. н., Скакун Ірину Іванівну,
30.03.1963 р. н., Єрьоменка Анатолія Яковича, 04.05.1949 р. н. на 17.00 годину 30 травня 2019 року до Луганського апеляційного
суду, розташованого за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби
Народів, 16, для участі в судовому засіданні
за апеляційною скаргою захисника Гаврилюка
Р. А. в інтересах обвинуваченої Віннік Т. О. на вирок Лисичанського міського суду Луганської
області від 11.12.2018 року відносно Віннік
Тетяни Олександрівни, Скакун Ірини Іванівни та Єрьоменка Анатолія Яковича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
У разі неявки обвинувачених до суду оголошення вважається належним повідомленням, а судове провадження буде здійснюватися за відсутності обвинувачених.
Суддя В. В. Руденко

В провадженні Галицького районного суду м. Львова розглядається цивільна справа за позовом Ганасевича Романа Івановича до Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта» про відшкодування шкоди завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта» викликається як відповідач в судове засідання.
Повідомляємо про те, що судове засідання по справі призначено на 23.05.2019
року на 09:00 год. у приміщенні Галицького районного суду м. Львова за адресою
м. Львів, вул. Чоловського 2, каб.10. Явка учасників обов’язкова.
У випадку неявки учасників в судове засідання, справу буде розглянуто за їх відсутності на підставі наявних в матеріалах справи доказів.
Суддя Волоско І. Р.

Суднові реєстраційні документи
на судно «Sеа Маgіс-245 FLY», з реєстраційним
бортовим номером uа 0182 НА,
судновласник Скобленко В. А.,
вважати недійсними.

Втрачений судновий білет (документ на човен)

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

TARGA V 17 BUJ 03939Е405, виданий
Корилкевичу Данилу Михайловичу,

вважати недійсним.
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отні тисяч туристів щороку відкривають для себе
цей чарівний край мальовничих пейзажів і дивовижних витворів природи, загадкових археологічних знахідок та визначних історичних подій. Вінниччина також вабить вишуканістю
палаців, величчю храмів, розмаїттям музеїв. Тут народилися і творили Микола Леонтович,
Михайло Коцюбинський, Іван
Богун та багато інших видатних
особистостей.
На офіційному сайті Вінницької обласної ради зазначено,
що на території області 1897
пам’яток історії, 1739 — археології, 47 — садово-паркового
мистецтва, 548 — архітектури
та містобудування, 98 — монументального мистецтва та понад 120 музеїв.
Тож перш ніж вирушати в подорож, запитайте у друзів, загляньте в інтернет: що саме хочете побачити? Врахуйте, що
Вінниччина має одну з найбільших у країні мережу автомобільних та залізничних доріг.
Заздалегідь продуманий маршрут заощадить час та гроші.

Минуле і сучасне
як одне ціле

У Вінницю варто їхати на
вихідні: тут багато об’єктів, і
щоб побачити всі, одного дня
точно не вистачить. Наприклад, унікальні для країни музеї української марки та моделей транспорту, найбільший в Європі плавучий водограй — світломузичний фонтан «Рошен». У колекціях обласних музеїв — найдавніше
золото України та картини видатних живописців.
Національний музей-садиба
М. І. Пирогова та церква-усипальниця, де зберігається забальзамоване тіло видатного
вченого, належать до об’єктів
культурної спадщини України
і занесені до Реєстру пам’яток
національного значення. Цей
музейний комплекс набув світової слави, його за час існування відвідало понад 7 мільйонів
осіб з більшості країн світу.
Прогулюючись центром міста, можна побачити багато будівель видатного архітектора початку ХХ століття Григорія Артинова. Серед них візитівка міста
— вежа на Європейській площі,
резиденція Директорії УНР, яка
1919 року перетворила Вінницю на фактичну столицю України, — готель «Савой». Собор
Преображення Господнього —
головний православний храм
міста, а в костелі капуцинів проводять не тільки служби, а ще й
екскурсії по підземеллях та органні концерти.

Вінниччина —
перлина
Поділля

ПОГОДА НА ЗАВТРА

Щороку у червні в палаці Потоцьких відбувається
міжнародний оперний фестиваль
Окрім давньої культурної
спадщини, місто активно створює нову. Вінницю прикрашають масштабні мурали, чудернацькі скульптури, сучасні фотолокації і, звісно, багато гарних фонтанів та троянд. Протягом року проходить чимало
мистецьких та розважальних
заходів з унікальними для України пропозиціями.
Недалеко від міста — колишня польова ставка Гітлера, де
нині відкрито історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв
нацизму.
Вінниця має прекрасне транспортне сполучення з усією країною і Європою. Самим містом
також дуже зручно пересуватися завдяки новітній системі громадського транспорту. За бажання можна подорожувати велосипедом — у Вінниці чимало
пунктів велопрокату.

Золота нитка
Буші
та Лядовського
монастиря

Образи давніх богів, героїв
оборони фортеці і багато інших
зустрінуть вас на Замковій горі в державному історико-культурному заповіднику «Буша»
Ямпільського району. Тут цілий
парк скульптур, які створили
за роки міжнародного пленеру
«Подільський оберіг».
На території заповідника та в
його охоронній зоні є пам’ятки
археології віком від кількасот
до кількох тисяч років. Серед
них скельний храм V—XVI ст.
з унікальним художнім рельєфом, залишки фортеці, підземних ходів і міської ратуші. Не в
кіно, а в павільйоні над розкопками археологів зможете побачити артефакти Трипільської
культури, яким приблизно чотири тисячі років. Обов’язково завітайте в тутешній музей народ-

них ремесел, багатий шедеврами подільської вишивки, народного малярства, ткацтва, кераміки, витинанок тощо.
Буша відома пам’яткою природи загальнодержавного значення «Гайдамацький яр». Скористайтеся нагодою відвідати
цей геологічний ландшафт, де
дихається легко, а уява малює
фантастичні картини. Річка розрізала товщі вапняків, сланців і
пісковиків різних епох, а сонце,
вітер і дощі створили з каміння
оригінальні форми колон, стовпів, чудернацьких тварин та міфічних образів.
У Бушу автобусом краще добиратися з Ямполя. Якщо ви
приїхали на вихідні, можна зупинитися в бушанських садибах зеленого туризму. Якщо
власним транспортом — внесіть у дводенний тур СвятоУсікновенський скельний чоловічий монастир ХІ століття в селі Лядова сусіднього МогилівПодільського району (в райцентрах є готелі). Він неповторний!
Емоції переповнять вашу душу, коли побачите монастир,
розташований на скельній терасі гори над Дністром. Це один
із найдавніших православних
комплексів: його заснував тисячу років тому преподобний
Антоній Печерський на шляху
зі святої гори Афон до Києва.
Тут панує аскетизм і немає суєти. Вражає неймовірна сила духу: люди там, куди важко дійти,

Завітайте до історичного міста Тульчина, що приємно вразить вас величчю і красою палацу Потоцьких, який називають «подільським Версалем».
Його збудовано 1782 року за
проектом французького архітектора Лакруа.
Традиційно у червні палац
перетворюється на центр світової опери. Одна з найяскравіших і наймасовіших культурних
подій в Україні — Міжнародний
оперний фестиваль просто неба OPERAFEST TULCHYN. Це
чудова можливість доторкнутися до високого мистецтва,
насолодитися красою класичної опери, сучасних мюзиклів і
грандіозних вистав у виконанні українських та світових зірок оперної сцени. Ви побачите оперу у всій її розмаїтості й
переконаєтеся: у сучасній інтерпретації вона цікава всім — дітям, молоді, людям середнього
та старшого віку.
Зупинитися в місті можна в
готелі — їх тут кілька. Цього року 7—9 червня під час GRAND
OPERAFEST на території фестивалю діятиме наметове містечко «Ночівля в палаці Потоцьких». З Вінниці до Тульчина (83
км) дістатися можна автобусом,
а також з Києва та Одеси. Крім
того, для забезпечення максимального комфорту впроваджено спеціальну «Чартерну програму» з Вінниці. Зокрема у дні KIDS OPERAFEST 4—5
червня, а також у дні GRAND
OPERAFEST 7—9 червня будуть курсувати зручні сучасні
великі автобуси.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Вінниччини можна дізнатися в департаменті міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку Вінницької ОДА.
Координати: 21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7,
тел. +38 (0432) 66-14-38, е-mail: ums@vin.gov.ua;
Департаменті маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради.
Координати: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. +38 (0432)
50-75-77 / 50-75-76, е-mail: VisitVinnytsia@vmr.gov.ua;
та в комунальному підприємстві «Подільський туристично-інформаційний центр»
Координати: 21050, м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, 20,
тел. +38 (0432) 50-85-85 / (096) 698-76-51, сайт http://tour.vn.ua/

ПІЗНАННЯ. На Сумщині дедалі більшої популярності набувають екскурсії, учасники яких вирушають не в мандри до далеких
країв і країн, а за десятокдва кілометрів від місць, де
мешкають.
Днями група ентузіастів
із міста Лебедина, до скла-

ду якої ввійшли краєзнавці,
науковці, ті, кому цікава історія навколишньої місцевості, побували у кількох
населених пунктах району,
освячених видатними особистостями чи знаменними
подіями.
Вони відвідали село Лифин (колишня назва Лихвин), у якому в садибі поміщика Хрущова свого часу гостював Тарас Шевчен-

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

ко і де написав деякі вірші
та зробив малюнки.
Опісля учасники екскурсії
відвідали Ворожбу та Спасо-Преображенський храм
у цьому містечку, будинок,
у якому народився автор
малого герба України Василь Кричевський, місцевий краєзнавчий музей.
Такі екскурсії недавно
провели групи ентузіастів
Ямпільського, Сумського,

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

Глухівського районів. А незабаром у велосипедну подорож вирушить група з Конотопа, яка планує відвідати городище Кросна, що
має неабияку історичну цінність. За словами ініціатора заходу Ігоря Левченка,
до складу групи планують
ввести фахівців — географів чи біологів, аби розширити коло знань про цю історичну місцевість.
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На екскурсії рідним краєм
Олександр СУМСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»

ЗАХІД

вручну висікли у скельних породах печерні церкви. На території обителі пам’ятки архітектури національного значення —
могили ченців ХVIII—ХІХ ст., а
також лікувальні джерела. При
нагоді завітайте на православний ярмарок, який восени проходить у долині під опікою монастиря.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 19 травня
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Укргiдрометцентр

Вівчарі
виходитимуть
на полонини
Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
ЛІТУВАННЯ. Незвичайними заходами запам’ятається цьогорічний фестиваль «Бринза Хустщини», який рік у рік відбувається в
одному з населених пунктів цього району на Закарпатті. У селі Горінчове, обраному для проведення цьогорічного свята вівчарів, відбулись овечі перегони та вперше — конкурс краси. В одному з цих
змагань перемогла вівця Малесса, у другому — її родичка Кнесса.
Вівчарі, які входять до професійної асоціації на території Хустського району, зігнали в імпровізовані кошари близько тисячі овець
і кіз. Усіх охочих гостей ознайомлювали з особливостями вівчарської професії та демонстрували, як виготовляють сир, бринзу і
вурду. Одночасно відбувалися дегустація бринзи — витриманої й
молодої, а також майстер-класи з готування традиційних страв із
цим цінним харчовим продуктом.
Протягом двох днів свято відвідали понад 1000 туристів з різних
регіонів України. Гості із задоволенням дегустували овечі продукти, брали участь у конкурсах, влаштованих організаторами. Слухали і вчилися співати автентичні карпатські коломийки, знайомилися з побутом вівчарів.
Уже через тиждень майстри вівчарства збираються перегнати
тварин до літніх стійбищ на полонинах. Там овець випасатимуть до
кінця літа. А вже восени вівчарі разом із власниками тварин — селянами підбиватимуть підсумки у вигляді створених запасів сиру та
бринзи, настриженої від овець вовни.
Перед початком сезону в полонинників ще є трохи часу, щоб пофестивалити — порадіти і самим, і подарувати радість туристам.
Тож найближчими днями і в інших населених пунктах Закарпаття
відбуватимуться святкові вівчарські зібрання, які завжди влаштовують перед тим, як виганяти отари на полонини.

Кремінський районний суд Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як обвинувачених у судове засідання по кримінальному провадженню № 414/1899/15-к, провадження №1-кп/414/6/2019 стосовно Назаренко Юлії Іванівни та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за ч.2 ст.110 КК України, що відбудеться 03 червня 2019
року о 12 годині 00 хвилин.
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