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КУрСИ вАЛЮТ/БАнКІвСЬКІ МеТАЛИ  встановлені національним банком України на 20 червня 2019 року
USD 2633.4256 EUR 2951.2801 RUB 4.1161 / AU 353511.05 AG 3922.49 PT 210937.39 PD 392643.76

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

КУРТ ВОЛКЕР:
«Росія залишається 

основною перешкодою 
для виконання мінських 

угод. Тоді як Україна 
зробила все можливе  

для їх виконання».

Російських терористів 
оголошено  
в міжнародний розшук  

СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Перших чотирьох підозрюваних у збитті ма-
лайзійського літака рейсу MH17 у небі над Донецькою областю в лип-
ні 2014 року оголосять у міжнародний розшук. Ними стали російський 
терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який улітку 2014-го був так званим мі-
ністром оборони ДНР, російський генерал Сергій Дубинський (позив-
ний «Хмурий»), який керував «розвідкою ДНР», Олег Пулатов (позив-
ний «Гюрза»), який у 2014 році очолював «2-й відділ ГРУ ДНР», а та-
кож Леонід Харченко (позивний «Кріт») — на той час ватажок одно-
го з «розвідувальних батальйонів» проросійських бойовиків. Про це 
на пресконференції у Ньювейгені (Нідерланди) повідомили головний 
прокурор Нідерландів, голова міжнародної слідчої групи Фред Вес-
тербеке та голова центрального департаменту кримінальних розслі-
дувань національної поліції Нідерландів Вілберт Паульсен. «Розпочи-
наємо судове переслідування, але розслідування триватиме, — цитує 
УНІАН слова фахівців. — Ми надішлемо міжнародні ордери на арешт 
перших підозрюваних, яких переслідуватимемо в судовому порядку».

29,5 млн євро
надав ЄС у межах програми з управління 

державними фінансами в Україні 
(EU4PFM), спрямованої на підтримку 

податкових і митних реформ  

ГАРЯЧА ТЕМА. Жителі частини Донецької області  
у тридцятиградусну спеку залишилися без централізованого 
водопостачання

Сухе зло  
під палючим сонцем 

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України 
про навмисне розпалювання РФ найгіршої гуманітарної 
кризи в Європі після Балканських воєн 1990-х років 
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Таємні хитросплетіння,  
як у детективних фільмах,  
щодня розкривають у лабораторіях 
експертно-криміналістичного  
центру в Черкасах

Зустріч країн ОЧЕС і Євросоюзу 
в Брюсселі засвідчила, що 
Європа не збирається забувати 
про геополітику, хоч би як цього 
хотілося Кремлю

ПАРТНЕРСТВО

Споживач має отримувати справедливі платіжки
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд прагне поставити на місце надавачів  
житлово-комунальних послуг 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Учорашнє засідання Кабіне-
ту Міністрів було багатим на 

доручення Прем’єр-міністра Во-
лодимира Гройсмана. Насампе-
ред глава уряду доручив опри-

люднити на сайті Кабміну про-
єкт закону про внесення змін 
до Конституції в частині закрі-
плення здобутків реформи з де-
централізації та неможливос-
ті її скасування. Так розпочало-
ся широке обговорення цього до-
кумента.  

«Завдяки децентралізації міс-
цеві бюджети зросли в рази. Ни-
ні набагато більше коштів зали-
шається на місцях, що дає змо-
гу розв’язувати нагальні пробле-
ми. Проте існує занепокоєння що-
до загроз припинення реформи, 
що знову змусить регіони йти по 

копійку до центральної влади. Та-
ка стурбованість чітко простежу-
валася на Всеукраїнському муні-
ципальному форумі, що відбув-
ся днями, під час діалогу з деле-
гатами — міськими головами й го-
ловами об’єднаних територіаль-
них громад. Тому маємо захистити 

здобутки децентралізації, закрі-
пити й завершити реформу», — 
наголосив Володимир Гройсман.  

Наступне доручення — до-
опрацювати питання оптимізації 
чисельності державних чи-
новників, які працюють на 
місцях. 2
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НКРЕКП Повідомляє
13.1 Обсяг реалізації 

споживачам, які є 
суб’єктами господарювання 
у сфері централізованого 
водопостачання/
водовідведення, тис. м3

96,00 -

13.2 Обсяг реалізації споживачам, 
які не є суб’єктами 
господарювання у 
сфері централізованого 
водопостачання/
водовідведення, тис. м3

607,40 568,36

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення А. Чумак

Додаток 76 
до постанови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних 
послуг 16 червня 2016 року  №  1141 
(у редакції постанови Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 
від 11.06.2019 № 1004)                           

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ»  

(М. ЗАПОРІЖЖЯ КОД ЄДРПОУ 03327121)
Без ПДВ

№ 
з/п Найменування показників

Централізоване 
водопостачання 

Централізоване 
водовідведення

тис. грн на рік грн/м3 тис. грн на рік грн/м3

1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у тому 

числі:
400 226,928 7,8748 215 755,767 4,6422

1.1 прямі матеріальні витрати, у 
тому числі:

153 694,321 3,0241 64 504,917 1,3879

1.1.1 електроенергія 87 586,404 1,7233 55 595,734 1,1962
1.1.2 витрати на придбання води в 

інших суб’єктів господарювання/
очищення власних стічних 
вод іншими суб’єктами 
господарювання

0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.1.3 витрати на реагенти 53 886,156 1,0603 3 330,416 0,0717

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші 
матеріальні ресурси (ремонти)

12 221,761 0,2405 5 578,767 0,1200

1.2 прямі витрати на оплату праці 60 198,744 1,1845 47 248,188 1,0166
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 29 688,634 0,5842 27 136,085 0,5839

1.3.1 єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування

13 243,724 0,2606 10 394,601 0,2236

1.3.2 амортизаційні відрахування 15 928,300 0,3134 16 678,000 0,3588
1.3.3 підкачка води сторонніми 

організаціями
516,610 0,0102 0,000 0,0000

1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000 63,484 0,0014
1.4 загальновиробничі витрати, у 

тому числі:
156 645,229 3,0821 76 866,577 1,6539

1.4.1 витрати на оплату праці 87 998,543 1,7315 46 724,550 1,0053
1.4.2 єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування

19 359,679 0,3809 10 279,401 0,2212

1.4.3 амортизаційні відрахування 2 766,800 0,0544 1 714,900 0,0369

1.4.4 витрати, пов’язані зі сплатою 
податків, зборів та інших, 
передбачених законодавством, 
обов’язкових платежів

14 206,766 0,2795 5 127,231 0,1103

1.4.5 інші витрати 32 313,441 0,6358 13 020,495 0,2801
2 Адміністративні витрати, у тому 

числі:
21 266,884 0,4184 11 457,570 0,2465

2.1 витрати на оплату праці 15 741,464 0,3097 8 485,965 0,1826
2.2 єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування

3 463,122 0,0681 1 866,912 0,0402

2.3 амортизаційні відрахування 290,200 0,0057 149,500 0,0032
2.4 витрати, пов’язані зі сплатою 

податків, зборів та інших, 
передбачених законодавством, 
обов’язкових платежів

93,042 0,0018 50,158 0,0011

2.5 інші витрати 1 679,055 0,0330 905,036 0,0195
3 Витрати на збут, у тому числі: 20 959,677 0,4124 11 296,324 0,2431

3.1 витрати на оплату праці 16 013,867 0,3151 8 632,813 0,1857
3.2 єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування

3 523,051 0,0693 1 899,219 0,0409

3.3 амортизаційні відрахування 113,700 0,0022 58,600 0,0013
3.4 інші витрати 1 309,059 0,0258 705,692 0,0152
4 Інші операційні витрати 313,209 0,0062 168,846 0,0036
5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

6 Повна собівартість 442 766,698 8,7118 238 678,507 5,1354
7 Розрахунковий прибуток, у тому 

числі:
0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.1 податок на прибуток 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.2 дивіденди 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.4 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції)
0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000 0,000 0,0000
8 Сума компенсації/вилучення 1 217,800 0,0240 0,000 0,0000
9 Коригування витрат з 

урахуванням протокольного 
рішення № 4 (витяг з протоколу 
№ 42 засідання НКРЕКП  
від 08.09.2016)

-5 257,261 -0,1034 -5 277,198 -0,1135

10 Коригування витрат з 
урахуванням пункту 2 постанови 
НКРЕКП від 28.05.2019  № 837

-6 002,035 -0,1181 -30 036,335 -0,6463

11 Вартість централізованого 
водопостачання/
водовідведення, тис. грн

432 725,202 203 364,974

12 Тариф споживачам, які є 
суб’єктами господарювання 
у сфері централізованого 
водопостачання/
водовідведення, грн/м3

3,23 2,13

13 Тариф споживачам, які не є 
суб’єктами господарювання 
у сфері централізованого 
водопостачання/
водовідведення, грн/м3

8,75 4,39

14 Обсяг реалізації, тис. м3 50 823,520 46 477,200
14.1 Обсяг реалізації споживачам, які 

є суб’єктами господарювання 
у сфері централізованого 
водопостачання/водовідведення, 
тис. м3

2 175,90 223,00

14.2 Обсяг реалізації споживачам, які 
не є суб’єктами господарювання 
у сфері централізованого 
водопостачання/водовідведення, 
тис.м3

48 647,620 46 254,200

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення А. Чумак

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються 
втраченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідаль-
ності власників наземних транспортних засобів серія AК: 
7608998, 9668566, 9669311, 9796070, 3071534, 4433999, 
4439392, 4439399, 7052038, 1608474; серія AМ: 9207369, 
7299903, 5855680, 5887869, 9282745, 5661040, 5848525, 
5848538, 5848627, 7252830, 7252840, 1264990, 1265001, 
1746699, 5654547, 9204034, 9204036, 9204121, 5837101, 
7678518, 7699489, 7708651, 9204129, 9227478, 5880480, 
5888868, 5855673-5855674, 1454790-1454791, 7259836-
7259838; серія AІ: 7997982, 7997944-7997945; Зелена 
Картка Білорусь, Молдова, Росія, Азербайджан: 12641904, 
12981265, 12982760, 12627974, 12982780-12982781; Зеле-
на Картка Вся система, Азербайджан: 13645624, 14189692; 
добровільне страхування відповідальності за оплату нада-
них послуг під час поїздки за кордон: 2699846, 2794592, 
2829295, 3007811, 2829299, 2888642, 3015161, 2998385, 
3028327, 3056995, 3008271, 3016946, 3056906, 2965230, 
2980034, 2980187, 3008430, 2945066, 2963554, 2939219, 
2907978, 3046246, 3111025, 3062812-3062820, 2998306-
2998308, 2823722-2823726, 3028285-3028286, 2872483-
2872485, 3060059-3060060, 3015860-3015862, 2960208-
2960210, 2998536-2998537, 2683722-2683726, 3016026-
3016029, 3022423-3022432.

Вироком Димитровського міського суду Доне-
цької області від 24 вересня 2018 року Барсуко-
ву Ольгу Іванівну визнано винною у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України і призначено покарання у ви-
гляді 10 (десяти) років позбавлення волі з кон-
фіскацією майна (кримінальне провадження  
№ 1-кп/226/71/2018).

Зазначене судове рішення розміщено в Єдиному 
державному реєстрі судових рішень за веб-адресою: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76692220. Ви-
рок набрав законної сили 29.05.2019, згідно ухвали  
Луганського апеляційного суду від 29.05.2019.

Суддя Рибкін О. А.

Повістка про виклик 
Громадянин України Харченко Леонід Володими-

рович, 10.01.1972 р.н., зареєстрований за адресою: 
м. Костянтинівка, бульвар Космонавтів, буд. 9, кв. 
92; відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися о 09 год. 15 хв. 12, 13, 14 та 
15 серпня 2019 року до ГСУ СБ України за адресою: 
м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-256-95-92) 
до старшого слідчого в ОВС Зюзі Д. В., для вручен-
ня письмового повідомлення про підозру та допи-
ту як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№ 22014000000000239.

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження за обвинуваченням Галані Олександра 
Геннадійовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ст. 28 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни, який викликається для участі у розгляді кримі-
нального провадження, яке відбудеться 26 червня 
2019 року о 14.00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Повістка про виклик 
Громадян Російської Федерації: Гіркін Ігор Все-

володович, 17.12.1970 р.н.; Дубінський Сергій Ми-
колайович, 09.08.1962 р.н.; Пулатов Олег Юлдаше-
вич, 24.07.1966 р.н.; відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися о 10 год. 
00 хв. 12, 13, 14 та 15 серпня 2019 року до ГСУ СБ 
України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33  
(тел. 044-256-95-92) до старшого слідчого в ОВС Зю-
зі Д.В., для вручення письмового повідомлення про 
підозру та допиту як підозрюваних у кримінальному 
провадженні № 22014000000000239.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької об-

ласті повідомляє, що вироком від 05.06.2019 року 

Варвашеня Тетяна Миколаївна, 14.04.1971 року на-

родження, визнана невинуватою у вчиненні кримі-

нального правопорушення (злочину), передбаченого 

ч. 1 ст. 258-3 КК України та її виправдано. 

Суддя Богомолова Л. В.

Суднові реєстраційні документи 

на судно з реєстраційним бортовим номером 

ua 0379 MA, судновласник Бінд Вячеслав Євгенович, 

вважати недійсними.

Суднові реєстраційні документи 
на судно з реєстраційним бортовим номером 

ДНП-1846-К, судновласник 
Котляр Андрій Володимирович, 

вважати недійсними.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Лукачо-
ва Станіслава Олеговича, 04.01.1980 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 26.06.2019 року о 08 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 16 під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження № 1-кп/761/313/2018 відносно Захожо-
го Д. П. за ч. 5 ст. 368 КК України. Шевченківський районний суд м. Ки-
єва повідомляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться: 27 червня 2019 року об 11:00 в приміщенні 
Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, 702.

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

Суддя Т. В. Левицька

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/941/2018 за обвинуваченням Блаженка 
Павла Євгеновича, за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно Єдиного державного ре-
єстру досудових розслідувань за № 22017000000000291 від 03.08.2017 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідан-
ня по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 27 червня 
2019 року о 13 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. № 508. У ра-
зі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. П. Хардіна 

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (87500,  
м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Пилипенка Анатолія Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, який викликається для участі у розгляді кримінально-
го провадження, яке відбудеться 26 червня 2019 року о 15.00 годині в приміщенні суду за 
адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя Васильченко О. Г.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ повідомляє, що конкурс, оголошення якого було опу-

бліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 16  травня 2019 р. № 90 (6453), на заміщення посад першого проректора з науко-

во-педагогічної роботи та післядипломної освіти, проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та євро-

пейської інтеграції, проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи, проректора з науково-педагогічної та вихов-

ної роботи, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи скасовано.

СПРАВА «ЛОГВИНЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF LOGVINENKO v. UKRAINE)

(Заява № 41203/16)
Стислий виклад рішення від 16 травня 2019 року

З 17 березня 2014 року заявник відбуває покарання у Дніпропе-
тровській виправній колонії № 89.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) 
заявник скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі — Конвенція) на ненадання йому на-
лежної медичної допомоги під час тримання під вартою та за статтею 
13 Конвенції на відсутність у його розпорядженні ефективних націо-
нальних засобів юридичного захисту у звязку з його скаргою на якість 
медичної допомоги. Крім того, він висував й інші скарги за статтями 
3 та 13 Конвенції.

Розглянувши скарги заявника за статтею 3 Конвенції та беручи до 
уваги свою практику з цього питання, Європейський суд вказав, що у 
цій справі заявник не отримав вичерпної та належної медичної допо-
моги під час тримання під вартою та констатував порушення цієї стат-
ті Конвенції.

Крім того, Європейський суд дійшов висновку про порушення статті 
13 Конвенції з огляду на відсутність у заявника ефективних національ-
них засобів юридичного захисту щодо його скарги.

Розглянувши інші скарги заявника, а також посилаючись на свої 
висновки у справах щодо України, Європейський суд зазначив, що во-
ни також свідчать про порушення положень Конвенції, зокрема стат-
ті 3 Конвенції у зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою, 
та статті 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю ефективного засобу юри-
дичного захисту щодо умов в яких він тримався.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з 

наданням неналежної медичної допомоги під час тримання під вар-
тою;

3. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції у зв’язку з 
відсутністю ефективного національного засобу юридичного захисту 
щодо скарг на якість медичної допомоги під час тримання під вартою; 

4. Постановляє, що було порушено статтю 3 та 13 Конвенції у 
зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою та відсутніс-
тю ефективного національного засобу юридичного захисту у зв’язку з 
цим (див. таблицю у додатку);

6. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити 

заявнику суму, зазначену у таблиці в додатку; ця сума має бути кон-
вертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на 
день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток 
(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського 
центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути 
додано три відсоткові пункти.

7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

20.03.2019 р. 
Дата офіційного опублікування в Єдиному  

реєстрі з оцінки впливу на довкілля  
(автоматично генерується програмними  

засобами ведення Єдиного реєстру  
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається 

суб’єктом господарювання)  
20193183121/9465  

(реєстраційний номер справи про оцінку  
впливу на довкілля планованої діяльності) 

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля
 Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцін-

ки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність 
Планова діяльність полягає в  розробці  Центральної частини Північ-

но-Східної ділянки Стайкінського родовища руслових пісків в аквато-
рії Канівського водосховища в районі с. Стайки на території Кагарлиць-
кого району Київської області. Площа ділянки родовища складає 39,1 
га. Загальний обсяг запасів складає: кат. С1 = 3175 тис. м3. Розробка 
Центральної частини Північно-Східної ділянки Стайкінського родовища 
руслових пісків планується здійснювати підводним кар’єром гідроме-
ханізованим способом, земснарядом із завантаженням на баржу. Роз-
кривні породи відсутні.

Річна потужність по видобуванню корисної копалини становить 
153,7 тис м3. 

Режим роботи по видобуванню пісків приймається сезонний в поза-
нерестовий період. 

2. Суб’єкт господарювання 
Приватне підприємство «Нова-Тек», код за ЄДРПОУ 32247530,  

09200, Київська обл., Кагарлицький район, м. Кагарлик, вул. Незалеж-
ності, будинок 22, тел. (068) 327 59 78.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-
го обговорення 

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митропо-
лита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на до-
вкілля: e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-20-
89, контактна особа — Шимкус Марина Олександрівна. 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Вид рішення про провадження планованої діяльності — спеціальний 
дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою 
геології та надр України згідно ст. 16 Кодексу України про надра та По-
станови КМУ від 30 травня 2011 р. № 615 «Про затвердження Порядку 
надання спеціальних дозволів на користування надрами».

 5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з 
моменту офіційного опублікування цього оголошення та надання гро-
мадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що пере-
дається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом 
усього строку громадського обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосують-
ся планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауважен-
ня та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в 
електрон ному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після вста-
новленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання 1 відбудуться: 21.06.19 р. о 14 годині за адре-
сою: 09210, Київська обл., Кагарлицький район, село Стайки, вулиця  
Берег, будинок 4 (біля причалу) 

2. Громадські слухання 2 відбудуться: не передбачено.
6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу 

на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митропо-

лита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на до-
вкілля: e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-20-89, 
контактна особа — Шимкус Марина Олександрівна. 

 7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки на-
дання зауважень і пропозицій 

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митропо-
лита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на до-
вкілля: e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-20-89, 
контактна особа — Шимкус Марина Олександрівна. 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 95 арку-

шах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними: 09200, м. Кагарлик Київської області, вул. Неза-
лежності, 22, Приватне підприємство «Нова-Тек»,  з 10 до 17 години з 
понеділка по п’ятницю, тел. 0683275978, контактна особа — Директор 
Литвиненко Олексій.

 Дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами — 
15.05.2019 р.

В провадженні Дружківського міського суду Донецької облас-
ті, вул. Енгельса, №45, знаходиться кримінальне провадження  
№1-кп/229/102/2019 відносно обвинувачених Станкова Андрія Вікто-
ровича, 22 грудня 1968 року народження, за ст. 258-3 ч. 1, 260 ч. 2 
КК України, зареєстрованого за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, 
вул. Незалежності, 26-а, кв. 10, та Вовк Жанни Миколаївни, 19 люто-
го 1960 року народження, за ст. 258-3 ч. 1 КК України, зареєстрованої 
за адресою: Донецька обл. Ясинуватського району, с. Новобахмутівка, 
вул. Садова (Красного партизана), 18.

Суд викликає обвинувачених Станкова Андрія Вікторовича та Вовк 
Жанну Миколаївну для розгляду кримінального провадження на  
1 липня 2019 року о 13:30, яке відбудеться в залі №4 на 1 поверсі.

Cуддя О. М. Грубник

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає 
кримінальне провадження №233/66/17 за обвинуваченням Чемес О. Б. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Чемес Олександр Борисо-
вич, 10.04.1991 р. н., зареєстрований за адресою: Донецька область,  
с. Курахівка, вул. Первомайська, буд. 15, фактично мешкає за адре-
сою: Донецька область, м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, викли-
кається до суду на 14 годину 00 хвилин 24 червня 2019 року (корп.  
№ 1, каб. №12) для участі у підготовчому судовому засіданні. Ухилення 
від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спе-
ціального досудового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.

Суддя Т. Б. Сітніков

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (головуючий суддя 
Безкровний І. Г.) знаходиться кримінальне провадження № 1-кп/414/211/2017 (ЄУН 
433/605/17) за обвинуваченням Грєбєнщікова Андрія Анатолійовича, 01.06.1976 р.н., 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, 
по якому здійснюється спеціальне судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викликається Кремінським ра-
йонним судом Луганської області у судове засідання у зазначеному кримінальному 
провадженні, яке відбудеться 26 червня 2019 року о 09:30 годині у залі судових засі-
дань Кремінського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Кремінна, площа Красна, 5.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи належним чином. У разі неявки обвинуваченого 
кримінальне провадження буде розглядатися за його  відсутності в порядку спеціаль-
ного судового провадження на підставі ст. ст. 2971, 323 КПК України.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового проваджен-
ня викликає як обвинуваченого Крючкова Віктора Миколайовича, 19.03.1971 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, Попаснянський район, 
смт Золоте-5, вул. Виробнича, 26/16, за матеріалами кримінального провадження  
№ 607/11119/18, 1-кп/425/158/19, на підставі обвинувального акта відносно Крючкова В. М. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Крючкову В. М. необхідно прибути до підготовчого судового засі-
дання, яке відбудеться 26 червня 2019 року о 12 год. 45 хв. в приміщенні Рубіжансько-
го міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

Втрачений судновий білет  на моторний човен 
«Неман 1», бортовий номер УХВ 1937-К, виданий 

на ім’я Гончаренка Петра Володимировича, 
вважати недійсним.

Вважати недійсним 
судновий білет № ДАП-00-53-К на човен «Ладога»,  

дата реєстрації 07.10.2013 року на ім’я Россоха Дмитро Дмитрович, 
в зв’язку з втратою.

Повістка про виклик
Обвинувачена Скляренко Людмила Володимирівна, 07 липня 1967 року 

народження, на підставі ст. ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК 
України викликається Артемівським міськрайонним судом Донецької об-
ласті для участі в статусі обвинуваченої в підготовчому судовому засіданні 
кримінального провадження № 22017050000000284 від 25 вересня 2017 ро-
ку за обвинуваченням Скляренко Людмили Володимирівни у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке від-
будеться в залі судових засідань приміщення суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 24 червня 2019 року о 14 год. 00 хв. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченої за викликом до суду передбачені ст. ст. 
139, 323 КПК України.

Суддя О. П. Харченко

Ленінський  районний суд м. Кіровограда викликає обвинувачено-
го Біркова Івана Олеговича, 02.11.1979 року народження, проживаю-
чого за адресою: вул. Краснополянська, 5, м. Донецьк, у судові засі-
дання, які відбудуться 27.06.2019 року о 15.30 год., 10.09.2019 року 
об 11.00 год., 22.10.2019 року об 11.00 год., 27.11.2019 року об 11.00 
год., 20.12.2019 року об 11.00 год., у залі судових засідань № 401, вул. 
Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький, по кримінальному прова-
дженню за обвинуваченням Біркова І. О. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Біркова Івана Олеговича у вказані судові засі-
дання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо по-
відомити причини неможливості прибуття в судові засідання.

Суддя С. М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвинувачено-
го Кім Станіслава Федоровича, 23.05.1966 року народження, прожи-
ваючого за адресою: вул. Хвойна, 60-а, м. Дніпро, у судові засідан-
ня, які відбудуться 27.06.2019 року о 15.30 год., 10.09.2019 року об 
11.00 год., 22.10.2019 року об 11.00 год., 27.11.2019 року об 11.00 год., 
20.12.2019 року об 11.00 год., у залі судових засідань № 401, вул. Ве-
лика Перспективна, 40, м. Кропивницький, по кримінальному прова-
дженню за обвинуваченням Кім С. Ф. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Кім Станіслава Федоровича у вказані судові 
засідання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо 
повідомити причини неможливості прибуття в судові засідання.

Суддя  С. М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвинувачено-
го Новікова Олексія Івановича, 24.09.1985 року народження, прожива-
ючого за адресою: с. Труженка Володарського району Донецької об-
ласті, у судові засідання, які відбудуться 27.06.2019 року о 15.30 год., 
10.09.2019 року об 11.00 год., 22.10.2019 року об 11.00 год., 27.11.2019 
року об 11.00 год., 20.12.2019 року об 11.00 год. у залі судових засі-
дань № 401, вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький, по кри-
мінальному провадженню за обвинуваченням Новікова О. І. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Новікова Олексія Івановича у вказані судові за-
сідання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо 
повідомити причини неможливості прибуття в судові засідання.

Суддя С. М. Льон

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Бєлогла-
зову Ірину Костянтинівну, 15.06.1954 року народження (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 26-Б, 
кв. 4) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 26.06.2019 о 08 год. 50 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 16 під головуванням судді Павленко О. О.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Домніко-
ву Марію Вікторівну, 02.11.1983 року народження (останнє відоме міс-
це 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 26.06.2019 о 08 год 55 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 16 під головуванням судді Павленко О. О.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бон-
даренка Анатолія Анатолійовича, 22.02.1974 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: АР Крим, м. Чорноморське, вул. Кірова, 
19) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 26.06.2019 о 08 год. 40 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. 16 під головуванням судді Павленко О. О.

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

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвинуваченого Бо-
рисова Андрія Олександровича, 27.11.1984 року народження, прожива-
ючого за адресою: проспект Будівельників, 54, кв. 19, м. Маріуполь До-
нецької області, у судові засідання, які відбудуться 27.06.2019 року о 
15.30 год., 10.09.2019 року об 11.00 год., 22.10.2019 року об 11.00 год., 
27.11.2019 року об 11.00 год., 20.12.2019 року об 11.00 год., у залі су-
дових засідань № 401, вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький,  
по кримінальному провадженню за обвинуваченням Борисова А. О. у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст .127,  
ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Борисова Андрія Олександровича у вказані судові 
засідання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо пові-
домити причини неможливості прибуття в судові засідання.

Суддя С. М. Льон

Повістка про виклик
В провадженні Луцького міськрайонного суду Волинської області знаходить-

ся кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за №12012020020000045 від 29 листопада 2012 року про обвинувачення 
Жиліча Олександра Васильовича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України. 

У зв’язку з вищевикладеним суд викликає обвинуваченого Жиліча Олексан-
дра Васильовича, 08.02.1979 року народження, уродженця м. Ківерці Волинської 
області, жителя м. Луцьк, вул. Шота Руставелі, 11/77, в судові засідання, які від-
будуться 24 червня 2019 року о 17 год. 00 хв., 4 липня 2019 року о 16 год. 30 хв., 
9 липня 2019 року о 16 год. 30 хв., 17 липня 2019 року о 14 год. 30 хв. в примі-
щенні Луцького міськрайонного суду Волинської області за адресою: м. Луцьк, 
вул. Конякіна, 3, зал судових засідань № 2.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 297-5 КПК України з моменту опублікування по-
вістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження підозрюваний (обвинувачений) вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне провадження здійснюва-
тиметься за відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Я. Д. Артиш

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, 

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне прова-
дження № 22015050000000354 (номер справи 1-кп/243/446/2019) за обвинува-
ченням Орчикова Олега Олександровича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Гончарова А. О. 
викликає обвинуваченого Орчикова Олега Олександровича, який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Липнева, будинок № 28, кварти-
ра № 3, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 24 червня 2019 року о 14 
годині 00 хвилин у залі судового засідання № 5.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судо-
вий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення 
його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в по-
рядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне су-
дове провадження.

Захисник обвинуваченого Орчикова О. О. в кримінальному провадженні — ад-
вокат Хмаріна Оксана Вікторівна, яка зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, б-р Шевченка, буд. 80, кв. 2-А, телефон: (095)800-50-92. 

Суддя А. О. Гончарова
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НA 21 чЕРвНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

29..34
16..21

30..35
15..20

30..35
15..20

31..36
18..23

27..32
14..19

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +16 +21 +29 +34 Черкаська +15 +20 +30 +35
Житомирська +15 +20 +28 +33 Кіровоградська +15 +20 +30 +35
Чернігівська +15 +20 +29 +34 Полтавська +16 +21 +30 +35
Сумська +14 +19 +29 +34 Дніпропетровська +16 +21 +33 +38
Закарпатська +14 +19 +23 +28 Одеська +18 +23 +31 +36
Рівненська +15 +20 +27 +32 Миколаївська +17 +22 +31 +36
Львівська +14 +19 +25 +30 Херсонська +18 +23 +31 +36
Івано-Франківська +13 +18 +25 +30 Запорізька +16 +21 +31 +36
Волинська +14 +19 +25 +30 Харківська +15 +20 +30 +35
Хмельницька +15 +20 +27 +32 Донецька +17 +22 +30 +35
Чернівецька +15 +20 +27 +32 Луганська +14 +19 +30 +35
Тернопільська +15 +20 +27 +32 Крим +18 +23 +30 +35
Вінницька +15 +20 +28 +33 Київ +19 +21  +31 +33

Укргiдрометцентр

На свято 
покликала суниця

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СМАЧНО! У селі Малий Самбір Конотопського району на Сумщи-
ні відбувся 11-й обласний фестиваль «віншуємо суницю — першу 
ягоду-царицю», в якому взяли участь численні гості не тільки з на-
вколишніх населених пунктів, а й з інших районів та областей.

Останніми роками захід набув особливої популярності серед до-
рослих і дітей і став однією з туристських візитівок Сумщини. Зокре-
ма торік тут спекли найбільший в Україні суничний пиріг завдовж-
ки 43 м 97 см. Інформацію про досягнення вписали у Книгу рекордів 
України, а потім гуртом з’їли пиріг. 

Недавнього червневого вихідного в Малому Самборі, де розта-
шована Сумська дослідна станція садівництва, учасникам свята за-
пропонували розмаїту цікаву програму: конкурси, виставки, змаган-
ня, дегустації тощо. Звісно, героїнею фестивалю стала суниця, якою 
можна було пригоститися й у свіжому вигляді, і у варениках, з ме-
дом, сметаною, а також придбати за помірну ціну. Як переконані ор-
ганізатори, суничний фестиваль став одним з яскравих і популяр-
них в області.

Херсонщина показала 
«Козацький гарт»

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ. На базі навчальної гідрологічної 
станції Херсонського гідрометеорологічного технікуму пройшов об-
ласний національно-патріотичний фестиваль «Козацький гарт» се-
ред учнівської молоді та студентства. Його проводять щороку в ме-
жах реалізації обласної програми «Молодь Херсонщини». Організа-
торами заходу виступили департамент освіти, науки та молоді обл-
держадміністрації, студентська рада при ОДА та студентський пар-
ламент технікуму. вісім команд-учасниць (куренів) на чолі з отама-
нами змагалися у різних видах вправ та спортивних ігор: віджиманні 
від підлоги, виштовхуванні гирі, присіданні на одній нозі, конкурсі «хто 
швидше води наносить», підтягуванні, дартсі та перетягуванні кана-
та. Головна мета фестивалю — відродження національних традицій 
та культурної спадщини народу, вшанування борців за незалежність 
України, національних видів єдиноборств, активне дозвілля.

На Харківщині в моді «Крилаті вовкулаки»
Володимир ГАЛАУР,  

«Урядовий кур’єр»

РІВНЯННЯ НА ГЕРОЇВ. Учет-
верте на Харківщині прой-
шов військово-патріотичний 
фестиваль «Захисник Укра-
їни — Крилаті вовкулаки», 
який організував військово-
патріотичний десантно-спор-
тивний клуб «Маргеловець» 
спільно із клубом службово-
го собаківництва та Харків-
ським аероклубом. Його при-
святили загиблим Героям 
України харків’янам василе-
ві Мельникову й Іванові Лит-
винову. 

Життя старшого офіцера 
друкарської пропаганди вій-
ськової частини А0628 Івана 
Литвинова обірвалося під час 
оборони донецького аеропор-
ту 4 жовтня 2014 року. А ва-
силь Мельников за контрак-
том служив радистом-пара-
шутистом пошуково-ряту-
вального взводу №95 окре-
мої аеромобільної бригади 
Житомирського гарнізону і 
трагічно загинув 19 листопа-
да 2002-го, рятуючи під час 
тренувального стрибка жит-
тя курсанта-парашутиста на 
аеродромі «Бородянка» Київ-
ської області.

Фестиваль традиційно про-
ходив у Коротичах на спор-
тивному аеродромі, де базу-
ється Харківський аероклуб 
ім. в.С. Гризодубової ТСО 
України. відвідувачі побачили 
показові виступи парашутис-
тів-десантників «відкрите не-
бо», виставки собак і радіоке-
рованих авіамоделей. Гостям 
продемонстрували навички 
поведінки зі зброєю, майстер-

ність рукопашного бою та ви-
ступи Слобідського козацько-
го війська. Охочі взяли участь 
у практичних заняттях із по-
льової медицини і навіть під-
нялися на повітряній кулі.

У відкритті фестивалю взяв 
участь харківський громад-
ський діяч, колишній в’язень 
нацистських концтаборів Ігор 
Малицький. На його дум-
ку, проведення таких заходів 

вкрай необхідне для вихован-
ня молодого покоління. «Ми 
багато говоримо про геро-
їв Другої світової війни, і зга-
дувати їхні подвиги правиль-
но. Але нині поруч з нами но-
ві герої, що захищають країну, 
люди, на яких треба рівняти-
ся. Ми маємо саме на їхньому 
прикладі виховувати підроста-
юче покоління», — наголосив 
Ігор Малицький.
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«Трактор Фест» не зупинила і багнюка
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

НАЙКРАЩІ МЕХАНІЗАТО-
РИ. вісім років поспіль НвФ 
«Урожай» проводить масш-
табний захід, присвячений за-
вершенню весняно-польової 
кампанії. Головне, чого чека-
ють від цього свята, — єднан-
ня громад і бізнесу. 

«Якщо попередні сім ро-
ків це було свято виключно 
для працівників компанії, то 
цьогоріч до нього долучають-
ся всі охочі — білборди із за-
прошенням стояли в усіх ра-
йонах області, — розповів ди-
ректор НвФ «Урожай» Олек-
сандр воскобойник. — Ми хо-
чемо показати, що бізнес — 
це невід’ємна частина життя 
суспільства. Планували, що 
у святі візьме участь близько 
6—8 тисяч людей, але бачи-
мо, що прийшло майже 10—
12 тисяч». 

Як розповіли організатори, 
географія учасників змагань 
широка. Це, крім черкащини, 
Львівщина, Дніпропетровщи-

на, Сумщина, Івано-Франків-
щина, Тернопільщина. Кіль-
ка гостей завітали із-за кор-
дону. Приїздять, щоб побачи-
ти, поспілкуватися, перейня-
ти досвід. 

Техніка у змаганнях та са-
ма, що працює на полях: по-
тужні трактори «фендт» та 
менші МТЗ «Білорус». Напе-
редодні в селі пройшов дощ, 

тож грязюка з-під коліс леті-
ла на всі боки, а трактористи 
вгадували, як правильно зре-
агувати на цю примху приро-
ди. 

Цьогорічний «Трактор 
Фест» відзначився оновле-
ною трасою. відповідно до 
умов конкурсу, трактористи 
мали подолати на швидкість 
550 метрів перешкод зі змій-

кою, ямою, смугою перешкод, 
заїздом у гараж та гіркою. 

Серед новацій —  жіночі пе-
регони. Одним із видовищ, 
що чи не найбільше потіши-
ли глядачів, стали перегони 
на мотоблоках, що відбували-
ся на роз’їждженій важкими 
тракторами трасі. Далеко не 
всі пілоти такого транспорту 
змогли легко пройти дистан-
цію — декому довелося пха-
ти техніку й самому в багню-
ці опинитися. 

Перше місце у перегонах 
тракторів МТЗ виборов Іван 
Багач і отримав сертифікат 
на 20 тисяч гривень. У класі 
тракторів «фендт» перемо-
гу здобув Анатолій чупил-
ко і отримав таку саму вина-
городу. У змаганнях на мо-
тоблоках перше місце по-
сів Сергій Прошак. Першою 
у тракторних змаганнях се-
ред жінок стала Лідія васи-
ленко. У веселих кукурудзя-
них перегонах (всі охочі бі-
гли дистанцію трасою в кос-
тюмах кукурудзи) переміг ві-
талій Меркулов.

Юні жителі Донеччини зібралися  
на фестиваль робототехніки

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ. У 
Слов’янську відбувся регіо-
нальний дитячий фестиваль 
робототехніки RoboStart 
Dn.Ua. Організаторам креа-
тивного дійства, а ними ста-
ли Донецька обласна дер-
жавна адміністрація та гро-

мадська організація «Іннова-
ційні освітні технології», вда-
лося зацікавити юних жите-
лів регіону, адже участь у 
ньому взяли понад 40 команд 
з усієї Донеччини. Учасни-
ки й гості заходу на терито-
рії міського комплексу «Мо-
нополія Крона» мали змо-
гу відвідати майстер-класи з 
конструювання та програму-

вання роботів. Тут працюва-
ли різноманітні пізнавальні 
для дітей і дорослих локації: 
збирання роботів і конструк-
торів, демонстрація техніки, 
керувати якою пропонували 
всім охочим. А ще у програмі 
дійства передбачили демон-
страцію smart-проєктів та 
відкриту конференцію Smart 
Picnic. 

Цікаво, що з огляду на при-
фронтові реалії Донбасу до 
участі в дитячому дійстві за-
лучили дорослих військо-
вих: представники батальйо-
ну «Азов» продемонструва-
ли окремі зразки техніки, які 
ефективно використовують на 
лінії фронту. Ідеться насампе-
ред про різні види квадрокоп-
терів для повітряної розвідки.   

Гостям 
продемонстрували 
навички поведінки зі 
зброєю, майстерність 
рукопашного бою

На важкій трасі мотоблок потребував  
великої майстерності водія
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