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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР АР’ЄВ:
«Кожна сесія ПАРЄ 
останніми роками 

була складнішою 
щодо санкцій проти 
російської делегації. 

Ця може стати 
вирішальною».

Держава надає 
допомогу вчасно

ЖКГ. Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг жителям України у січні — травні 2019 ро-
ку було призначено на суму 842 мільйони гривень. Це на 52% 
більше, ніж за аналогічний період 2018-го, повідомляє Держав-
на служба статистики. У міській місцевості субсидії призначено 
на суму 570,3 мільйона гривень, у сільській — 271,7 мільйона. 
По субсидії на оплату ЖКП у січні — травні звернулися 2171,2 
тисячі домогосподарств, що на 22,7% більше, ніж торік за ана-
логічний період.

За п’ять місяців 2019 року в міській місцевості субсидії при-
значено 1413,8 тисячі сімей, у сільській — 745,8 тисячі. Порівня-
но з торішніми даними, кількість сімей, яким призначено субси-
дії, зросла в 2,4 раза. Середній розмір призначеної субсидії на 
родину у травні 2019 року порівняно із травнем минулого року 
зменшився на 45,5% — до 91,8 гривні.

Торік, повідомляє УНІАН, громадянам призначено субсидії 
для відшкодування витрат на оплату послуг ЖКГ на суму 2,7 мі-
льярда гривень, що в півтора раза менше, ніж позаторік.

13,002 млрд м3

становлять запаси природного газу  
в українських підземних сховищах.  

Після завершення опалювального сезону 
вони зросли на 48,5% 

УРОЖАЙ-2019. Попри негативні чинники, хлібороби 
нарощують обсяги виробництва зернових, а зернотрейдери — 
експорту

Глава делегації Верховної Ради в ПАРЄ  
про різку активізацію проросійських сил 
у цій європейській інституції 
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ІНФРАСТРУКТУРА

Країна готується до масової 
розбудови підземних паркінгів, 
проте експерти впевнені, що 
українці психологічно не готові 
сплачувати за платні стоянки

Вогняне застереження: за умов, коли 
автозаправки вже стали обов’язковим 
атрибутом багатьох житлових 
мікрорайонів, не слід нехтувати навіть 
найменшою ймовірністю пожежі на них

АКТУАЛЬНО 
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Молоді відкрито шлях до державного управління
РЕФОРМИ. Прем’єр наголошує, що тепер потрібна політична воля, щоб створити потужний 
інструмент виконавчої влади у країні

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Державна служба в побудові 
держави відіграє дуже важ-

ливу роль. Ключове значення для 
кінцевого результату має те, за 
якими принципами держслужба 

формується, як побудовано сис-
тему залучення кадрів, як функ-
ціонує система ухвалення рішень. 
Важливо змінювати систему 
держ управління, викорінювати ті 
недоліки, які є продуктами старої 
системи. А змінювати треба, ви-
користовуючи найкращі практи-

ки, які мають розвинені країни, де 
в дуже високій повазі демократія, 
конкурентність і створено потуж-
ні інституції. На цьому Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман на-
голосив під час конференції «Ре-
форма державного управління: 
виклики і перспективи».

«Щоб змінювати країну, сфе-
ри нашого життя, треба і бажан-
ня, і розуміння процесів, і досвід. 
І ми йдемо в державну служ-
бу, щоб реалізувати це. І роби-
мо це через абсолютно публіч-
ні процеду ри — конкурси, де ко-
жен може конкурентно й від-

крито претендувати на ті пози-
ції, які ще кілька років тому бу-
ли недоступними через закри-
тість системи. Туди не допуска-
ли оновлення. І все це лише кон-
сервувало негативні проце-
си в державі», — підкрес-
лив очільник уряду. 

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

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Сокола Віктора Степанови-
ча, 18.10.1961 року народження для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного 11.11.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000003326 відносно Сокола Ві-
ктора Степановича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та по-
відомляє, що судовий розгляд відбудеться 03 лип-
ня 2019 р. о 10-00 год. в приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03148,  
м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А. Суддя Свято-
шинського районного суду м. Києва Ясельський A. M.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Нахлупіна Віталія Германови-
ча, 19.04.1966 року народження для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного 22.08.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016010000000184 відносно Нахлупі-
на Віталія Германовича, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та 
повідомляє, що підготовче судове засідання та роз-
гляд клопотання про здійснення спеціального су-
дового провадження відбудеться 03.07.2019 р. об  
11-30 год. в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. 
Якуба Коласа, 27-А. Суддя Святошинського районно-
го суду м. Києва Ясельський А. М. 

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Михайлова Євгенія Анатолі-
йовича, 02.09.1951 року народження для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 
за № 4201601000000045 відносно Михайлова Євге-
нія Анатолійовича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що судовий розгляд відбудеться 03.07.2019 р. 
о 10-30 год. в приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, 
вул. Якуба Коласа, 27-А. Суддя Святошинського ра-
йонного суду м. Києва Ясельський А. М.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження. 

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Фаріну Нелю Юріївну, 
15.02.1967 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002769 відносно Фаріної Нелі Юріїв-
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судовий 
розгляд відбудеться 03.07.2019. о 13-00 год. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 
27-А. Суддя Святошинського районного суду м. Киє-
ва Ясельський А. М.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Адаменко Олену Григорів-
ну, 06.08.1968 року народження для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного 06.10.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000002716 відносно Адамен-
ко Олени Григорівни, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та по-
відомляє, що судовий розгляд кримінального про-
вадження відбудеться 03.07.2019 р. об 11-00 год. в 
приміщенні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Ко-
ласа, 27-А. Суддя Святошинського районного суду м. 
Києва Ясельський А. М. 

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Кіт Марину Вікторівну, 
11.06.1962 року народження для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного 20.12.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000004004 відносно Кіт Мари-
ни Вікторівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, 
що підготовче судове засідання та розгляд клопо-
тання про здійснення спеціального судового прова-
дження відбудеться 03.07.2019 р. о 12-00 год. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Ки-
єва за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 
27-А. Суддя Святошинського районного суду м. Киє-
ва Ясельський А. М. 

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності в по-
рядку спеціального судового провадження.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 

Номер лота: GL24N05555
Коротка назва лота/номера кредитного  
договору:

Автомобіль марки Skoda Octavia A5, об’єм двигуна 1.8, номер 
державної реєстрації АА8087МІ, колір білий, 2010 року випуску, 
номер кузова TMBCK41Z4BB151104, бензин

Місце проведення аукціону: Посилання на перелік організаторів торгів, які у своїй  
діяльності використовують створену ГО «Трансперенсі  
Інтернешнл Україна» електронну торгову систему:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 11.07.2019 р.
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)  

по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів: 
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Детальна інформація по лоту (параметри,  
забезпечення, початкова ціна, правила  
участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
175-pat-kb-yevrobank/42985-asset-sell-id-202093

Корольовський раионний суд м. Житомира викликає Ростоку Любо-
мира Станіславовича, 02.06.1995 р.н., як обвинуваченого у криміналь-
ному провадженні № 296/9026/18 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під го-
ловуванням судді Аксьонова В. Є. в судове засідання, призначене на 30 
липня 2019 р. на 09 год. 30 хв. та на 15 серпня 2019 р. на 09 год. 30 хв., в 
приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2К (каб. № 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обв’язкова.
Суддя  В. Є. Аксьонова

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Чумеля Дми-
тра Анатолійовича, 21.01.1985 р.н. як обвинуваченого у кримінально-
му провадженні № 296/6198/18 1-кп/296/278/19 у вчиненні криміналь-
них правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голову-
ванням судді Шимон Л. С. в судове засідання, що відбудеться 01 липня 
2019 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду 
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Втрачений судновий білет 

СБ № 017519 

від 25.07.2014 року, 

виданий на ім’я 

Ісаченка Андрія Олександровича, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет, 
виданий на им’я Цимбал Марії 

Вікторівни, судно типу 
«Аквамарин 540», 
заводський номер 

№ UA-LVV 540-04-12, 
реєстраційний номер ДНП-0219 к, 

вважати недійсним.

До уваги 
комунальне підприємство «Житлове господарство Центрального району» Дніпропетровської (Дніпровської) 

міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 21852055)
За результатами розгляду справи № 143-26.13/92-17/22/05-03-5/17 Тимчасовою адміністративною колегією Антимоно-

польного комітету України прийнято рішення від 19.09.2018 № 24-р/тк, відповідно до якого дії комунального підприємства 
«Житлове господарство Центрального району» Дніпропетровської (Дніпровської) міської ради (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 21852055) визнано порушеннями, передбаченими пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економіч-
ної конкуренції», у вигляді неподання інформації Дніпропетровському територіальному відділенню Антимонопольного ко-
мітету України на вимоги голови Дніпропетровського територіального відділення Антимонопольного комітету України від 
05.10.2016 № 2537/21/05-16 і від 13.12.2016 № 3377/21/05-16 у встановлені ним строки.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України  
(http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна — Рішення та розпорядження — Архів рішень Тимчасової адміністративної ко-
легії — 2018 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції».

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квіт-
ня 1975 року народження, викликається о 10.30 годи-
ні 05 липня 2019 року до Куп’янського міськрайонно-
го суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для прове-
дення спеціального судового засідання у провадженні 
№ 1-кп/628/23/19 справа №  628/468/17. Поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої пе-
редбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя Коваленко О. А.

Приватний нотаріус Цирулик В. В. повідомляє, що 

після смерті Камаєвої Таісії Миколаївни, 1927 року 

народження, яка померла 15 лютого 2019 року, меш-

кала: м. Суми, вул. Харківська, буд. 100, кв. 4, була 

заведена спадкова справа. Просимо всіх спадкоєм-

ців у строк до 15 серпня 2019 року звернутися до но-

таріуса за адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 

буд. 12/1, кв. 73. 

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) наступних активів, що обліковуються на балансі АКБ «НОВИЙ»
Лот GL8N25029 Пул активів, що складається з: Прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укла-

дені з суб’єктами господарювання у кількості 250 договорів, Прав вимоги за кредитними договорами, що укладені з фізич-
ними особами у кількості 12 договорів, Дебіторської заборгованості та майнових прав за дебіторською заборгованістю у 
кількості 367 позицій, Майнових прав на корпоративні права КОНЦЕРНУ «ЮЖКОСМОС», що складає 9,09% статутного ка-
піталу Концерну, Будівель та споруд виробничої бази, що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське 
(Дніпродзержинськ), вул. Тритузна (Петровського), б. 200, загальною площею 2168,8 кв.м, Будівель та споруд виробничої 
бази, що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (Дніпродзержинськ), вул. Тритузна (Петровсько-
го), б. 203, загальною площею 4814,6 кв.м, Земельної ділянки 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Кам’яне, 
вул. Петровського, ділянка, 80 (кадастровий № 1225081500:08:001:0061), Основних засобів у кількості 496 одиниць, Мо-
дулів пам’яті 16GB у кількості 4 одиниці, Модулів пам’яті 8GB у кількості 8 одиниць, Бланків векселів (прості) — 2122 шт., 
Бланків векселів (переказні) — 174 шт., Чекових книжок — 136 шт., Вкладиша до труд. книжки, Ювілейних монет та суве-
нірної продукції у кількості 13 одиниць.

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. 
Умови продажу: http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/202128/index.php?lang=ua.
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 11.07.2019 р. Час проведення відкритих торгів (аук-

ціону)/електронного аукціону: точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.

ТОВ «АГРОПОЛІС УКРАЇНА» повідомляє ТОВ «Авангард ім. Скачка» і всіх, кого це стосується, що 01.07.2019 об 
11:00 будуть проводитись роботи з виносу в натурі (на місцевості) меж 60 земельних часток (паїв) за кадастрови-
ми номерами 7425588300:06:000:1171, 7425588300:04:000:1233, 7425588300:04:000:0285, 7425588300:06:000:0166, 
7425588300:04:000:0216, 7425588300:04:000:0307, 7425588300:04:000:0233, 7425588300:06:000:0171, 
7425588300:05:000:0082, 7425588300:05:000:0081, 7425588300:05:000:0083, 7425588300:04:000:1284, 
7425588300:04:000:1285, 7425588300:04:000:0299, 7425588300:04:000:0284, 7425588300:06:000:0205, 
7425588300:06:000:1176, 7425588300:06:000:1174, 7425588300:06:000:1177, 7425588300:04:000:1219, 
7425588300:04:000:1257, 7425588300:06:000:0177, 7425588300:06:000:0176, 7425588300:06:000:0204, 
7425588300:04:000:0214, 7425588300:04:000:0303, 7425588300:04:000:0215, 7425588300:04:000:0219, 
7425588300:04:000:0310, 7425588300:06:000:0163, 7425588300:04:000:0235, 7425588300:04:000:0030, 
7425588300:04:000:0238, 7425588300:04:000:0282, 7425588300:04:000:0038, 7425588300:05:000:0045, 
7425588300:05:000:0143, 7425588300:06:000:0174, 7425588300:06:000:0143, 7425588300:04:000:0116, 
7425588300:04:000:0102, 7425588300:04:000:1296, 7425588300:04:000:1297, 7425588300:06:000:2153, 
7425588300:04:000:0296, 7425588300:04:000:0297, 7425588300:06:000:0165, 7425588300:06:000:0153, 
7425588300:04:000:0019, 7425588300:04:000:1286, 7425588300:04:000:0286, 7425588300:06:000:1191, 
7425588300:06:000:0164, 7425588300:04:000:0025, 7425588300:06:000:0191, 7425588300:04:000:1282, 
7425588300:04:000:0306,         7425588300:06:000:0152,         7425588300:05:000:0055,        7425588300:05:000:0060.

ОГОЛОШЕННЯ  
про задоволення вимог кредиторів сьомої та десятої 

акцептованих вимог кредиторів АКБ «НОВИЙ» 
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб 20.06.2019 року № 1567 погоджено початок здійснення задоволен-
ня вимог сьомої черги реєстру кредиторів  АКБ «НОВИЙ» на загальну су-
му 1 444 003,55 грн., в розмірі 100% від акцептованої суми та після повно-
го задоволення вимог кредиторів сьомої черги — часткове задоволення де-
сятої черги реєстру кредиторів АКБ «НОВИЙ» на суму 24 364 719,70 грн., що 
становить в процентному відношенні 19% від загальної суми десятої черги.

Виплати будуть здійснюватися в безготівковій формі шляхом перераху-
вання коштів на рахунки кредиторів.

Довідкова інформація за номером АКБ «НОВИЙ»: + 38 (056) 785-08-30.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL3N03900-GL3N03948(49 лота), GL3N02535
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

08.08.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/42965-asset-sell-id-202002, 
42964-asset-sell-id-202001

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL8N03746
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

17.07.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону по кожному  
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/42960-asset-sell-id-201991

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17 в залі су-
дових засідань № 13 09.07.2019 року о 10.20 годині відбу-
деться підготовче судове засідання в кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Павлюченка Віталія Олексан-
дровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України, відомості про які внесені до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за №42016020420000026 від 
09.02.2016 року.

У судове засідання викликається обвинувачений Павлю-
ченко В.О., який зареєстрований та проживає за адресою: АР 
Крим, м. Севастополь, вул. Горпищенка, 152.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини 
неможливості прибуття в судове засідання. Справа розгля-
датиметься у складі судді-доповідача Іванченка Я. М., суддів 
Каленяка Р. А. та Кашпрука Г. М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, 
в залі судових засідань № 13 09.07.2019 року о 10:00 го-
дині відбудеться судове засідання в кримінальному про-
вадженні №42016020420000055 по обвинуваченню По-
повича Сергія Геннадійовича у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (№ справи 
127/11387/16-к).

У судове засідання викликається обвинувачений По-
пович Сергій Геннадійович, який зареєстрований та про-
живає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Перемо-
ги, 55а, кв.71.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься у складі судді-доповідача 
Іванченка Я. М., суддів Кашпрука Г. М. та Іщук Т. П.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Федо-
ренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 року народження, 
обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Федоренко Евеліна Робертівна, 03.09.1972 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
яке відбудеться 04 липня 2019 року о 09-30 год. в примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під головуван-
ням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження. 

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Котлярову Олену Леонідівну у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 04 липня 2019 ро-
ку о 14.00 годині, в приміщенні Оболонського районно-
го суду м. Києва, за адресою: м. Київ. вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

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, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 чЕРвНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

23..28
12..17

28..33
13..18

27..32
12..17

29..34
18..23

23..28
11..16

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12 +17 +23 +28 Черкаська +12 +17 +25 +30
Житомирська +12 +17 +23 +28 Кіровоградська +13 +18 +27 +32
Чернігівська +11 +16 +23 +28 Полтавська +12 +17 +25 +30
Сумська +10 +15 +22 +27 Дніпропетровська +15 +20 +27 +32
Закарпатська +11 +16 +25 +30 Одеська +18 +23 +29 +34
Рівненська +11 +16 +23 +28 Миколаївська +16 +21 +29 +34
Львівська +10 +15 +23 +28 Херсонська +18 +23 +29 +34
Івано-Франківська +10 +15 +23 +28 Запорізька +17 +22 +29 +34
Волинська +11 +16 +23 +28 Харківська +12 +17 +25 +30
Хмельницька +12 +17 +24 +29 Донецька +15 +20 +28 +33
Чернівецька +9 +14 +23 +28 Луганська +14 +19 +27 +32
Тернопільська +11 +16 +23 +28 Крим +18 +23 +28 +33
Вінницька +12 +17 +26 +31 Київ +15 +17  +26 +28

Укргiдрометцентр

Маріупольці ополчилися 
проти зеленого змія 

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

ЗАКРИВАЙТЕ НАЛИВАЙКИ! У Маріуполі місцеві жителі вже зібра-
ли необхідну для розгляду представниками міської влади кількість підпи-
сів під петицією про примусове закриття та заборону діяльності різнома-
нітних генделиків-наливайок. Зробили це достроково: всього за 12 днів 
антиалкогольну ініціативу підписали 273 особи замість необхідних 250.  

У єдиній системі місцевих петицій відкритий лист до влади оприлюд-
нили 31 травня з назвою «Звернення до міського голови та начальника 
поліції м. Маріуполя із проханням про примусове закриття та перешко-
джання подальшій діяльності всіх наливайок у нашому місті». Тобто лю-
ди висловили стурбованість тим, що у всіх мікрорайонах, на базарах і 
вулицях міста майже цілодобово діють сотні наливайок, біля яких систе-
матично зловживають спиртним і спиваються жителі міста, серед яких, 
на жаль, чимало молоді. Отож маріупольці не тільки привертають ува-
гу до пекучої проблеми, а й пропонують нарешті покласти край ганеб-
ному явищу. 

На Черкащині 
оздоровлять 80 тисяч 
школярів

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ДИТЯЧЕ ЛІТО. У розпалі літня оздоровча кампанія. Нині малих відпо-
чивальників приймають понад 700 стаціонарних профільних закладів. Се-
ред них 13 заміських стаціонарних, 558 — з денним перебуванням, 140 — 
праці та відпочинку і три стаціонарні наметові містечка. Послугами відпо-
чинку та оздоровлення на черкащині планують за літо охопити до 80 тисяч 
хлопців та дівчат. Як повідомив начальник обласного управління у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту Максим Зеленський, на проведення літньої оздо-
ровчої кампанії заплановано використати 33 мільйони гривень. У таборах 
відпочиватимуть 199 дітей соціально незахищених категорій. Також управ-
ління щорічно направляє дітей до державних оздоровчих центрів, як-от до 
українського дитячого центру «Молода гвардія» та міжнародного «Артек». 
в останньому вже відпочили 133 дитини. У дитячих закладах оздоровлен-
ня та відпочинку області проводять тематичні зміни і заходи національно-
патріотичного спрямування. До організації оздоровчої кампанії залучають 
відділення Національного олімпійського комітету.

У Тернополі вулицю  
назвали на честь чемпіона-рукоборця

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. У житло-
вому районі Південний Терно-
поля з’явилася вулиця Андрія 
Пушкаря — заслуженого май-
стра спорту, спортсмена-ру-
коборця. 

15 разів Андрій здобував 
титул чемпіона світу, 16 разів 
йому не було рівних на євро-
пейських змаганнях, сім разів 
перемагав у Кубку світу се-
ред професіоналів, боровся 
за звання абсолютного чем-
піона світу серед професіона-
лів у надважкій ваговій кате-
горії із 2004-го. Я мав змогу з 
ним спілкуватися літньої пори 
три роки тому, коли  він став 
абсолютним чемпіоном світу 
з армреслінгу серед профе-
сіоналів у надважкій ваговій 
категорії. чемпіонський по-
яс атлет привіз тоді в Україну 
з американського міста Лас-
вегаса, де тривали змаган-
ня Vendetta All Stars Armfight 
#46. 14 листопада 2018 року 
Андрій загинув у дорожньо-
транспортній катастрофі на 
Рівненщині.

Того самого року з’явилась 
електронна петиція, щоб од-
ну з вулиць обласного цен-
тру назвати на честь відомого 
рукоборця. вона набрала від-
повідну кількість голосів, на 
неї зважили. І ось у червні на 
черговій сесії Тернопільської 

міської ради депутати ухвали-
ли відповідне рішення. 

Прекрасно, що вулицю від-
тепер названо ім’ям героя 
спорту, чемпіона. Серед ар-

хівних записів я знайшов ще 
одне інтерв’ю з Андрієм Пуш-
карем. Був серпень 2014 ро-
ку. Російський агресор з по-
плічниками вів криваву війну 

на Донбасі. Андрій тоді що-
йно повернувся на рідне Тер-
нопілля з Москви тріумфато-
ром — на міжнародному тур-
нірі з армспорту, в якому бра-
ли участь понад 100 найсиль-
ніших рукоборців світу, на 
праву руку він став абсолют-
ним чемпіоном турніру, а на 
ліву — в підсумку посів дру-
ге місце.

він розповідав, що сили, 
впевненості у подоланні пред-
ставника Росії на цих змаган-
нях йому додавали успішні дії 
наших військовиків у зоні про-
ведення Антитерористичної 
операції. 

Тернопільщина того літа 
попрощалася навіки з 22-річ-
ним володимиром Гарматі-
єм. Молодший лейтенант за-
гинув поблизу Сєверодонець-
ка на Луганщині. володину 
Золоту Зірку Героя України в 
Маріїнському палаці із прези-
дентських рук приймала ма-
ти. Дивно, що досі в Тернопо-
лі немає вулиці на його честь. 
Як не увічнено імені ще одно-
го Героя України — генерал-
майора Сергія Кульчицького, 
який свого часу не лише меш-
кав і служив у місті, а з Тер-
нопільщини походив його рід. 

Маємо бути гідними пам’яті 
цих Героїв України та спорту, 
вдячними їм за подвиги та ве-
личні справи, тож їхні імена 
мають залишитися у назвах 
вулиць.
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Юним боксерам допомагали рідні стіни
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕМОГА! У Харкові від-
бувся турнір пам’яті дворазо-
вого чемпіона Європи, брон-
зового призера чемпіона-
ту світу та учасника Олімпій-
ських ігор Анатолія Клімано-
ва. Цього року турнір отри-
мав статус міжнародного та 
зібрав понад 100 юних бок-
серів віком до 15 років з семи 
країн: Білорусі, Литви, Молдо-
ви, Польщі, Росії, Румунії та 
України.

водночас із «Меморіа-
лом Кліманова» відбувся від-
критий чемпіонат КДЮСШ 
«ХТЗ» із боксу серед дівчат. 
Краще за суперниць показа-
ли себе харківські дівчата.

Юним спортсменам Харків-
щини допомагали й рідні сті-
ни. Адже на таких представ-

ницьких змаганнях вони заво-
ювали 18 медалей, серед них 
п’ять золотих.

У вазі до 43 кілограмів пе-
реміг Арсеній Огієнко, здо-
лавши у фіналі з рахунком 4:1 
Сергія Ткачука з Донецької 
області. Ще один харківський 
боксер Гліб Григорян здобув 
золоту медаль у категорії до 
50 кг, перемігши у фіналі од-
ностайним рішенням суддів 
5:0 Єгора Лук’янченка також 
з Донецької області. Ярослав 
Гречаний (вагова категорія до 
41,5 кг), Іван Шевченко (ваго-
ва категорія  до 62 кг) та Єгор 
Тіленін (вагова категорія до 
65 кг), поступившись супер-
никам у фіналі, стали волода-
рями срібних медалей.

У відкритому чемпіонаті з 
боксу серед дівчат перемож-
ницями турніру стали Поліна 
Міщенко, яка у фіналі з ра-

хунком 5:0 перемогла вла-
диславу Солов’янову з чер-
каської області, Олександра 
Манько, достроково в тре-
тьому раунді здолавши зем-

лячку Олесю Кудінову та з 
рахунком 4:1 також земляч-
ку перемогла валерія Міще-
рякова. Срібною призеркою 
стала Юлія Ступакова.

Андрій Пушкар після повернення до Тернополя  
з Лас-Вегаса, де здобув титул абсолютного чемпіона світу 
з армреслінгу серед професіоналів у надважкій ваговій 
категорії (2016 р.)

На рингу міжнародного турніру гаряче

Жінки можуть бути лідерками
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. Стереотипи жи-
вучі. Такий висновок можна 
зробити за підсумками дослі-
дження «Базове опитування 
з питань громадського сприй-
няття та ставлення до гендер-
но зумовленого насильства в 
Донецькій, Луганській та За-
порізькій областях», яке було  
презентовано на засіданні об-

ласної координаційної ради з 
питань сім’ї, гендерної рівно-
сті, демографічного розвитку, 
запобігання домашньому на-
сильству та протидії торгівлі 
людьми.

Під час дослідження, яке 
провів аналітичний центр «Со-
ціоконсалтинг» на замовлен-
ня організації «ООН Жінки» 
впродовж грудня 2018-го — 
січня 2019 року, в кожній об-
ласті було опитано по тисячі 

респондентів віком 14—70 ро-
ків, а також проведено дев’ять 
фокусгрупових дискусій та 21 
гнучке інтерв’ю з експертами.

Згідно з підсумками, ген-
дерні стереотипи все ще до-
волі поширені серед жителів 
трьох областей. Наприклад, 
понад третина респондентів 
вважає, що жінки і чоловіки 
мають різні здібності (хлопчи-
ки більш здібні до точних на-
ук, а дівчатка — до гуманітар-

них); чоловіки зазвичай успіш-
ніші бізнесмени, ніж жінки; чо-
ловіки не здатні робити кілька 
справ одночасно тощо. Про-
те респонденти визнають, що 
жінки можуть бути такими са-
мими успішними лідерками 
місцевих громад, політичними 
лідерками та керівницями ви-
щого рівня, як і чоловіки. Про 
це зазначили понад 80% опи-
таних (жінки частіше, ніж чо-
ловіки).
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