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Суд у Гаазі — це звуки майбутнього
трибуналу над російськими
політиками, вважає голова
меджлісу кримськотатарського
народу Рефат Чубаров

У Києві визначили
переможців міжнародного
конкурсу молодих
дизайнерів «Печерські
каштани»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Голосистий захист

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Обстріли українських
військових — очевидна
спроба вкотре зірвати
процес перемовин про
припинення вогню. Хоч
би хто віддав наказ,
Збройні сили України
відповідатимуть
жорстко
та відповідно
до ситуації».
Президент про адекватну реакцію на порушення
прокремлівськими бойовиками мінських угод
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Фото з сайту onisep.fr
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Нереформованих ЗМІ
залишиться 5%
СВОБОДА СЛОВА. Станом на 1 червня 2019 року реформовано разом з випадками зміни назви 594 видання друкованих ЗМІ
та редакцій, а саме 557 комунальних, що становить близько 92%
їх загальної кількості, 37 державних — майже 46%. Такі дані навів
голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко під час круглого столу
«Свобода слова в Україні: виклики та можливі рішення». І ця статистика ще має певну динаміку, тож говорити про провал реформи немає підстав.
Навіть нереформовані ЗМІ (а таких, за прогнозами, залишиться
близько 5%) не стояли на місці: одні перейшли на цифровий формат, інші трансформувалися в інтернет-видання, повідомляє прес
служба відомства. І такий підсумок вважають непоганим, бо на початку реформи йшлося про половину видань.
Щоправда, іноді заважала місцева влада. Тоді колективам доводилося започатковувати видання з подібними назвами, бо протягом року не можна брати колишню назву. Такі приклади були у Київській та Рівненській областях.

ЦИФРА ДНЯ

160,6 млн доларів

становило поповнення Нацбанком
міжнародних резервів України
у травні шляхом купівлі валюти
на міжбанківському ринку

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК. У Міністерстві культури почули думку

викладачів про реформу мистецької освіти

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

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

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

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»

7 червня 2019 року

USD 2679.5094
EUR 3018.7353
RUB 4.1075
/ AU 358156.62 AG 3976.39
PT 221595.43 PD 360661.97
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій

8 червня 2019 року, субота, № 107

www.ukurier.gov.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
Повідомлення про скликання загальних зборів учасників
ТОВ «ЛОБІРЕМ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОБІРЕМ» (ідентифікаційний код 39557692), з місцезнаходженням: Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, будинок 29, корпус А (далі
— Товариство), керуючись ст.ст. 31, 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», пунктами 13.8, 13.11 Статуту, розділу 5 Статуту, повідомляє про скликання (проведення)
10 липня 2019 року об 11 годині 00 хвилин за місцевим часом загальних зборів учасників Товариства (далі — Збори). Збори проводитимуться за адресою: Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, будинок 29, корпус А.
Порядок денний Зборів:
1. Обрання Голови Зборів;
2. Про приведення установчих документів у відповідність з Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
3. Про звільнення директора Товариства.
Реєстрація учасників (їх представників) буде проводитись 10 липня 2019 року з 10.00 до 10.45 години за
місцем проведення Зборів. Для участі у Зборах учасникам та їх уповноваженим представникам мати при собі документ (паспорт), що посвідчує особу. Для уповноважених осіб додатково мати при собі довіреність,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в
сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов’язковому
включенню до порядку денного Зборів. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до
порядку денного Зборів.
Учасники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, починаючи з
дня отримання повідомлення, включаючи день проведення Зборів, за адресою: Україна, 08704, Київська
обл., місто Обухів, вул. Каштанова, будинок 29, корпус А, у робочі дні з 09.00 год. до 17.00 год.
Відповідальна особа — директор Товариства Марченко Стефанія Олександрівна.
В день проведення Зборів ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, відбуватиметься за місцем їх проведення до 10 години 45 хвилин 10 липня 2019 р.
Телефон для довідок: +380504728581.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області знаходиться кримінальне
провадження № 233/2982/17 за обвинуваченням Федяніна Максима Сергійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5
КК України.
Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима
Сергійовича в судове засідання на 18 червня 2019
року о 13 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.
Суддя О.В. Стадченко

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Семергея Володимира Івановича за ст. ст.2583 ч. 1, 368 ч. 3 КК України. У підготовче судове засідання по даній справі, яке призначено на 14 червня 2019 року о 09.00 годині, викликається обвинувачений:
- Семергей Володимир Іванович, 04.10.1963 року
народження, останнє відоме місце реєстрації: вулиця
Гастрономічна, 13/7, м. Донецьк Донецької області.
Суддя Лутай А.М.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області знаходиться кримінальне провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням
Пастухова Андрія Олексійовича, 5 листопада 1982
року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія
Олексійовича в судове засідання на 20 червня 2019
року о 12 годині 30 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.
Суддя О.В. Стадченко

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 Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачений Горбунов Ігор Вікторович, 30 липня 1977
року народження, останнє місце реєстрації якого: Донецька
область, м. Донецьк, вул. Купріна, 1/216, викликається на
16.00 годину 19 червня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі у підготовчому судовому засіданні.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Можелянського Віктора Анатолійовича,
10.05.1964 року народження (останнє відоме місце проживання: 95034, вул. Павленко, 35/53, м. Сімферополь)
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 19 червня 2019 о 08 год. 55 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під головуванням судді Отвіновського П.Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Марфіча Михайла Михайловича, 23.12.1959 р.н. (місце проживання: м. Харків, вул. Кибальчича, буд. 141) у підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 1-кп/328/174/19 (справа № 461/3087/17), внесеному 28.04.2016 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за
№ 22016140000000036, за обвинуваченням Марфіча М. М.
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 27.06.2019 року
о 15.00 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. Колегія
суддів: головуючий суддя Новікова Н.В., судді Гавілей М.М.,
Курдюков В.М.

Тернопільський апеляційний суд викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України Фука Євгенія Михайловича, 25.01.1984 року народження, який зареєстрований за адресою: м. Тернопіль, вул. Лесі Українки, 29, кв.
36, у судове засідання, яке відбудеться 26 червня 2019
року о 10 год.00 хв. в залі судових засідань Тернопільського апеляційного суду за адресою: м. Тернопіль, вул.
Князя Острозького, 14-а (очікувати на 1-му поверсі).
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченого Фука Є. М. у судове засідання, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя І.Є. Лекан

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лужецьку Світлану Анатоліївну, 12.04.1966 року народження (останнє відоме місце проживання: вул.
Південна, 38, кв. 5, смт. Чорноморське, Чорноморський
р-н, АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 19 червня 2019 о 08 год. 30 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під головуванням судді Отвіновського П.Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Осоченко Інессу Костянтинівну, 19.09.1970 року
народження (останнє відоме місце проживання: 95053,
вул. Мате Залки, 76-б, кв. 104, м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться
19 червня 2019 року о 08 год. 50 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати
паспорт або документ, яки посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під головуванням судді Отвіновського П.Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засідання (провадження №335/8559/
15-к, 1-кп/335/13/2018) обвинуваченого Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв. 19, по
кримінальному провадженню № 42014080000000272 за
обвинуваченням Серби В.І. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК України,
яке відбудеться 13 червня 2019 року о 09-00 годині за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-Б.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Суддя Ходько В.М.

Державне агентство резерву України оголошує повторний аукціон
з реалізації шапок, костюмів бавовняних, молочних консервів
Аукціон відбудеться 25 червня 2019 року о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: Горошко І.Я. (235-17-42), Холодило О.В. (235-60-87).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на
офіційному веб-сайті Держрезерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області
знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно Маманазарова І. А. за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Як обвинувачений викликається Маманазаров Ігор Алімович, 22.05.1964
р.н., у судове засідання, яке призначене на 11 год. 00 хв. 26 червня 2019 року
та відбудеться в приміщенні Бердянського міськрайонного суду Запорізької
області за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока С.М.

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

В провадженні Луганського апеляційного суду знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Гребенюка Андрія Валерійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
Луганський апеляційний суд викликає
обвинуваченого Гребенюка Андрія Валерійовича, 05.06.1979 р.н., зареєстрованого
за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, м. Щастя, вул. Центральна (Радянська), 5/4, на 10.00 годину 02
серпня 2019 року до Луганського апеляційного суду, розташованого за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
бульвар Дружби Народів, 16, для участі в
судовому засіданні у кримінальному провадженні за апеляційною скаргою захисника Андрушка К. П. в інтересах обвинуваченого Гребенюка А. В. на вирок Новоайдарського районного суду Луганської області від 04 квітня 2019 року відносно Гребенюка Андрія Валерійовича, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст 110 КК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а судове провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого.
Суддя В.В. Руденко

У зв’язку з втратою cуднового
білета СБ-194305, виданого
Держфлотінспекцією, про те, що
внесений в Суднову книгу України судно УЛА-0344К понтон-тримаран, належить (зафрахтовано)
Леванькову Олександру Миколайовичу,
вважати недійсним.

Після смерті 29.01.2019 року МАРДОЯН Ганни Телманівни,1967 р.н., відкрилася спадщина, нотаріусом заведено спадкову справу.
Спадкоємцям померлої звертатись до нотаріуса за адресою:
м. Харків, вул. Максиміліанівська, 6; тел. (057) 7142790.

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
оголошує про початок проведення відкритого обговорення Проєкту
змін до Інвестиційної програми на 2019 рік. З цієї метою 07.06.2019 на
сайті підприємства www.meregi.com в розділі «Діяльність/Інвестиції»
опублікований Проєкт змін до інвестиційної програми на 2019 рік.
Відкрите обговорення Проєкту змін до інвестиційної програми на
2019 проводиться шляхом подачі пропозицій, побажань, зауважень на
електронну адресу otueu@ukr.net. Термін подачі пропозицій до 12.00
год. 21.06.2019.
Контактні особи: Сидоров Олексій Євгенович — (044) 206-62-87;
Ходос Олександр Петрович — (044) 206-62-70.

Повістка про виклик обвинуваченої в судове засідання
Обвинувачена Лященко Людмила Миколаївна, 06.11.1965 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, відповідно до
вимог ст. 323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбудеться 13 червня 2019 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5, зал № 1, для
участі в судовому засіданні як обвинувачена. Обвинувачена Лященко Л.М.,
зареєстрована за адресою: Донецька обл., м. Лиман, вул. Леваневського, 42.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138
КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається пові
домленою про дату, час та місце розгляду справи.

Повістка про виклик обвинуваченого
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викликає як обвинуваченого Рудіка Павла Миколайовича, 29.04.1965 р. н., який мешкав за адресою: Харківська область, смт Дворічна, вулиця Заводська, будинок № 33, для розгляду кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 12014220370000485 від 26.03.2014 року за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України та повідомляє, що судове засідання відбудеться 14.06.2019 року о 09.15 год. у приміщенні № 1 Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область, місто Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України. У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О.М. Струков

Суддя О.О. Волчек

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа № 221/702/19) за обвинуваченням Виноградської Людмили Миколаївни, 5 грудня 1975 року народження, уродженки м. Добропілля
Донецької області, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.
Обвинувачена Виноградська Людмила Миколаївна, 5 грудня 1975 року народження, яка мешкала за останньою відомою суду адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Пархоменка, буд. 8, кв. 2, викликається на 21 червня 2019 року об 11 год. 00 хв. до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет № 14, для участі в підготовчому судовому засіданні
по зазначеному кримінальному провадженню.

Краматорський міський суд Донецької області викликає як обвинуваченого Олесюка Володимира Васильовича, 31 липня 1962 року народження (останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Новогродівка,
вул. Донецька, буд. 11, кв. 10), у вчиненні злочину , передбаченого ч. 1
ст. 258-3 , ч. 1 ст. 263 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 19 червня 2019 року о 09.30 годині.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ,
який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні
суду за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області знаходиться кримінальне провадження № 233/3258/18 за обвинуваченням
Семенової Тетяни Вікторівни, 22 жовтня 1983 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України.
Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області від 10 квітня 2018 року, розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Семенової Тетяни Вікторівни здійснюється в порядку спеціального судового провадження (in absentia) за відсутності обвинуваченої.
Суд викликає обвинувачену Семенову Тетяну Вікторівну в судове засідання на 20 червня 2019 року о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Головуюча суддя Любчик В.М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр.
Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження № 233/1930/17 за обвинуваченням Новікова М.В.
за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, Морозова В.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціального судового провадження. Обвинувачені: Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк,
вул. Краснофлотська, 88а/10, викликаються до суду на 09.00 год. 19 червня 2019 року (корп. № 2, каб. №18),
для участі в судовому засіданні.
Суддя А.І. Міросєді

Суддя Демидова В.К.

Суддя О.В.Стадченко

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м.Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає
кримінальне провадження за обвинуваченням Пугач Марини Михайлівни, 24.10.1985 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Пугач М.М. (зареєстрована: м. Донецьк, вул. Брюсова, 61) викликається на 18.06.2019 року о 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г.В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинуваченої (in absentia), яка переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошена у міждержавний та/або міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження
обвинувачена вважається належним чином ознайомленою з її змістом.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Королівськими стежками,
у пошуках привидів
та де зустріти
кохання

Фото з сайту svoboda-news.com

вісті звідусіль

Золочівський замок зберігся фактично в первозданному вигляді

Л

ьвівська область — це не
тільки Львів. Тут у невеликих
містечках чи навіть селах причаїлися справжнісінькі скарби культурної та історичної спадщини. І
приїжджаючи у Львів уперше, цікавишся, що неповторне можна
побачити навколо міста, щоб було недорого й недалеко.
Для зручності можете мешкати в місті Лева й звідти планувати маршрут. Вартість проживання залежить від того, де збираєтеся зупинитися. Звичайно, найдешевший варіант — хостел, за
ліжко у восьмимісному номері проситимуть від 130 гривень,
апартаменти обійдуться в понад
450 гривень, а готель — від 300
до 6000 за одного.
Оскільки пам’ятки розташовані на великих відстанях одна
від одної й у віддалених частинах області, найзручніше між ними курсувати машиною. А якщо
у вас немає власного автотранспорту, не біда: оренда автомобіля обійдеться від 450 гривень
за день. Можна купити екскурсійний тур визначними містами Львівщини. За груповий тур
ви заплатите від 300 гривень,
а ось індивідуальний може обійтись вам у 2500 гривень. Якщо ж ви плануєте пересуватися міжміськими автобусами, то
дорога в обидві сторони коштуватиме 70—350 гривень на одну
особу. Обираючи останній спосіб, уточнюйте наявність рейсів
у зворотному напрямку заздалегідь.

Золота підкова
Львівська земля — це край,
де народилося чимало видатних
осіб, відбувались епохальні для
країни події. Тут сходилися дороги купців, точилися воєнні баталії, жили князі й вельможі, відпочивали королі. Не знаєте, чому?
З’ясуймо це разом.
Популяризуючи замки Галичини, мистецтвознавець ди-

ректор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький створив маршрут із назвою «Золота підкова Львівщини» загальною довжиною 283 км. Він проходить поряд з основними автошляхами, й протягом дня можна
оглянути всі замки. Що охоплює
Олеський (смт Олеськ, Буський
район), Підгорецький (с. Підгірці, Бродівський р-н) та Золочівський (м. Золочів, Золочівський
р-н) замки. Часто до нього вносять ще Свірзький (с. Свірж, Перемишлянський р-н) і Старосільський (с. Старе Село, Пустомитівський р-н).
Олеський видніється здалека. Під’їжджаючи до його мурів,
розумієш, наскільки це потужна
фортеця. І недарма, адже його
збудував у ХІІІ столітті онук Данила Галицького Юрій Львович.
Із цим замком пов’язують чимало легенд. Одна розповідає
про ласого до жінок Яна Каспера, ченця-капуцина, інша — історію кохання доньки власника
замку Марціани і шляхтича Адама Жолкевського. До речі, саме
батько Марціани Ян (Іван) Данилович — дід польського короля
Яна ІІІ Собеського.
Після екскурсії замком можна відпочити в парку в оточенні
неймовірних скульптур чи поїсти
в ресторані. Тільки будьте обережні: у дворі є 40-метровий колодязь, всередині якого, стверджують перекази, сидить диявол, який у будь-який момент
може потягнути вас на дно.
Підгорецький замок зовсім інший, його ще називають польським Версалем. Архітекторам Гійомові Левассеру
де Боплану та Андреа дель Аква вдалося поєднати легкість
і вишуканість ренесансу з могутністю бастіонних укріплень.
Але ночами тут не треба гуляти: кажуть, що коридорами замку блукає привид замурованої дружини власника —
«Біла Панна». Не вірите? Пе-

регляньте американську програму «Мисливці на привидів»
чи українське шоу «Битва екстрасенсів». Обидва підтвердили, що привид живе тут.
Золочівський замок, мабуть,
єдиний, який зберігся до нашого часу фактично в первозданному вигляді. Його збудували
в першій половині XVII століття в неоголландському стилі
palazzo in fortezzo. Це водночас
оборонний комплекс і будинок.
В Україні, мабуть, таких споруд
більше немає. У XVII сторіччі Золочівський замок був королівською резиденцією Якуба Собеського. Цікаво, що тут
уже тоді була каналізація. Якщо у Версалі було всього два
туалети, то у Золочівському
замку — шість!
У цьому місці можна загадати
бажання біля тритонного каменя
із написом, якого ще досі не розшифрували науковці.
Свірзький і Старосільський
замки нині потребують реставраційних робіт. Але піднявшись
на масивні кріпосні стіни, побачите неймовірні краєвиди, від
яких перехоплює подих. Сюди
слід приїжджати хоч для того,
щоб наповнити легені нескореним духом свободи.

Жовква
Усього за 30 км від Львова лежить місто, яке незабаром стане
місцем прощі поціновувачів архітектури. Його збудували всього за кілька десятків років у XVII
столітті, коли король Ян ІІІ Собеський вирішив перетворити
невелике поселення на свою резиденцію.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
Храми, замок, костели, синагога — все це на невеликій території. Приїхавши сюди, немов
потрапляєш в особливий світ.
Тут час спливає повільніше, ніж
у Львові, а панство виходить на
променаду не тільки у вихідні, а
й у будні. За філіжанкою кави не
чути розмов про політику. До речі, для зручності туристів у місті
відкрито кілька готелів.
Здавалося, основні пам’ятки
Жовкви можна оглянути за кілька годин, але не поспішайте ставити галочки. Відвідуючи музей міста, обов’язково візьміть
аудіогід. Так ви дізнаєтеся значно більше про це невелике галицьке містечко. Деякі дослідники вважають, що у цій місцевості народився гетьман Богдан Хмельницький, а назву річка Свиня отримала, коли в неї
впав з коня, добряче хильнувши
горілки, цар Петро І.

Самбір
На перехресті доріг Львів —
Ужгород і Дрогобич — Перемишль лежить Самбір. Раз на
рік — 14 лютого, у День святого
Валентина, населення цього невеликого містечка зростає у чотири, а то й у п’ять разів. А все
тому, що у церкві Різдва Пресвятої Богородиці перебувають мощі святого Валентина, автентичність яких підтверджує документ
Папи Римського від 1759 року.
Тому сюди з’їжджаються закохані, щоб подякувати святому, і
ті, хто хоче знайти кохання. Відкриємо невелику таємницю: не
обов’язково чекати Дня закоханих, щоб приїхати сюди, — церкву відчинено щоденно, а мощі
святого нікуди не переносять.
Завітавши у Самбір, підніміться на Ратушу, звідки відкривається краєвид на місто, погуляйте парком, зайдіть у костел Матері Божої і щастя святого Івана Хрестителя, костел і монастир ордену отців бернардинів
XVII ст., а вечір проведіть на концерті органної музики.
Ми розповіли тільки про деякі
визначні пам’ятки Львівщини. Та
хоч би в яке село Львівської області ви заїхали, там знайдеться щось унікальне і особливе: чи
стародавня церква, чи будинок,
чи пам’ятник видатним діячам
славного минулого Галичини.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути можна дізнатися у
фахівців в управлінні туризму та курортів Львівської обласної держ
адміністрації.
Координати: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18,
тел/факс: 261-39-19,
e-mail: tourism@loda.gov.ua

У Вінниці художники змагаються і спілкуються
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
ПЛЕНЕР. 26 митців з різних
міст України, а також із Польщі,
Грузії, Таджикистану, Киргизстану та Китаю змагаються за звання найкращого художника на
міжнародному мистецькому пленері «Кращий художник/The best
artist 2019», який Вінниця проводить утретє. До 15 червня учасники мають написати щонайменше
по чотири роботи, які оцінювати-

ме журі. На полотнах вони зобразять мальовничі куточки Поділля,
влаштовуватимуть майстер-класи, персональні виставки і творчі
зустрічі, а також із творчими візитами завітають до Житомира, Бара, Тульчина та в історичне село
Буша.
Мета пленеру — сформувати
позитивний імідж Вінниці, популяризувати Україну у світі, розвивати культурний потенціал, презентувати високохудожні зразки сучасного мистецтва, підтримува-

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

ти та заохочувати до творчості художників нашої та інших країн.
«Цього року на конкурс надійшло 617 заявок, з яких ми обрали
найкращих. Думаю, що учасники покажуть високопрофесійний
результат», — зазначив натхненник проведення заходу народний
художник України Володимир Козюк. Підсумки мистецького пленеру оголосять на церемонії нагородження під час фінальної виставки 14 червня. Переможці отримають спеціальну відзнаку, виготов-

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

лену з коштовних металів. Цього
року вперше відбудеться вручення спеціальної нагороди пленеру
— почесного ордена «За розвиток мистецтва». Його отримають
меценати й діячі культури, які несуть українське мистецтво у світ.
За умовами конкурсу, художники
передадуть дві визначені оргкомітетом роботи з авторськими правами на них у фонд проекту. Одна
увійде до експозиції майбутнього
музею історії Вінниці, а другу подарують меценатам.

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

26..31
14..19

22..27
13..18

ЦЕНТР

СХІД

26..31
14..19

27..32
14..19

ПІВДЕНЬ

сонячно

26..31
16..21

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

напрям
вітру

сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 9 червня
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч

День

+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+13 +18
+13 +18
+13 +18
+13 +18
+13 +18
+13 +18
+13 +18
+13 +18
+13 +18

+26 +31
+24 +29
+26 +31
+26 +31
+25 +30
+22 +27
+22 +27
+22 +27
+22 +27
+22 +27
+22 +27
+22 +27
+25 +30

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

Нiч

День

+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+16 +21
+16 +21
+17 +22
+16 +21
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+15 +20
+17 +19

+26 +31
+25 +30
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+25 +30
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+27 +32
+27 +32
+26 +31
+27 +29

Укргiдрометцентр

Сумські газовики
найсильніші
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

УСПІХ. На Херсонщині завершилася ХХ Всеукраїнська
спартакіада працівників газових господарств, у якій взяли
участь 14 команд. Змагання проходили у семи видах, і в більшості з них найкраще виступили представники Сумщини. Зокрема у легкій атлетиці, шашках, армреслінгу, настільному
тенісі, волейболі.
За загальною кількістю набраних балів представники АТ «Сумигаз» посіли перше місце. Так слобожанські контролери, слюсарі, проєктанти, інженери підтвердили високе професійне реноме не лише як фахівці газового господарства, а й як спортсмени.
Другими стали представники Дніпра, третіми — Вінниці.

Харків’яни
встановили шаховий
рекорд
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

ДОСЯГНЕННЯ. У Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького Харківська федерація шахів провела відкриті
змагання, в яких одночасно зіграли 556 спортсменів — школярів і малюків.
Представники Національного реєстру рекордів України зафіксували унікальне для країни досягнення і передали сертифікат, що це підтверджує, міському голові Геннадію Кернесу. Це вже третій шаховий рекорд, встановлений у Харкові. Започаткував подібне досягнення знаменитий чемпіон Тихон Черняєв, який у 5 років здобув перший дорослий розряд
з шахів. Крім того, наймасовіший дорослий турнір теж пройшов у Харкові.
Рекорд було визнано встановленим у той момент, коли
гравці зробили перший хід. Суперниками гравців стали провідні гросмейстери і дитячі тренери. Після гри всі учасники
отримали медалі за участь у рекорді України та подарунки.
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