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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ: 
«Закони про декомунізацію, 

забезпечення 
функціонування 

української мови як 
державної і щодо 
діяльності церков 

не буде скасовано за 
жодних умов».

Ветеранів повертають 
до активного життя

ЗАХИСНИКАМ. Міністерство у справах ветеранів вибудовує но-
вий системний підхід до надання послуг з лікування та реабілітації 
українських військових.

«Буде кілька підходів до надання допомоги. Один із них за міс-
цем проживання — йдеться про формат «Єдине вікно» у найближ-
чому до місця реєстрації медзакладі, де ветерану надаватимуть всі 
послуги, консультації, вестимуть його індивідуальну програму реа-
білітації. В опорних госпіталях надаватимуть планову медичну до-
помогу й здійснюватимуть реабілітацію підгострого стану», — роз-
повіла заступниця профільного міністра Оксана Гаврилюк.

У планах і створення Центру захисту психічного здоров’я для ве-
теранів, де відкриють тренінговий центр з підготовки фахівців, на-
вчатимуть яких зокрема й міжнародні партнери, які мають практич-
ний досвід роботи з учасниками бойових дій, повідомляє Міністер-
ство у справах ветеранів.

Завдання — забезпечити ветеранам такі медичні послуги, реа-
білітацію, протезування, психосоціальну адаптацію, після яких вони 
зможуть максимально відновитись і вести активний соціальний спо-
сіб життя, бути максимально самостійними та функціональними.

275,9 млн грн 
спеціальної бюджетної дотації 
станом на 3 липня нараховано 

сільгоспвиробникам за утримання 
корів молочного, молочно-м’ясного та 

м’ясного напряму продуктивності
АКТУАЛЬНО. Лісівники ділом доводять, як люблять і бережуть 
скарби природи

Голова Верховної Ради у відповідь на заяви народного 
депутата від Опозиційного блоку
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ДОКУмеНТИ

Більшість аналітиків не бачить негативу 
від запровадження в обіг тисячогривневої 
банкноти, проте застерігає: це може 
пришвидшити збільшення обсягів 
відмивання брудних грошей

ФІНАНСИ

Постанова Кабінету Міністрів України  
«Про затвердження Порядку взаємодії 
Державної авіаційної служби  
з правоохоронними органами з питань 
забезпечення безпеки цивільної авіації»
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Смарагдове 
царство заказників
Смарагдове 
царство заказників

Боржники сплатили 7,6 мільярда гривень аліментів
Відділ новин 

«Урядового кур’єра»

ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ. 
Рівно рік тому парламент прого-
лосував за надзвичайно успіш-
ну ініціативу уряду Гройсмана 
#ЧужихДітейНеБуває. Однак 
на цьому боротьба зі злочина-
ми проти дітей не завершуєть-
ся, суспільство вимагає ухва-
лення законів, які посилять від-

повідальність за насильницькі 
злочини проти дітей. На цьому 
наголосив міністр юстиції Пав-
ло Петренко.

«Я особисто і Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман звернули-
ся до парламенту та закликали 
депутатів підтримати урядовий 
законопроєкт №6583, який по-
силює відповідальність за сексу-
альні злочини і насильство про-
ти дітей. Ми вимагаємо, щоб 

збоченців, які ґвалтують і вби-
вають українських дітей, підда-
ли хімічній кастрації, щоб во-
ни отримали найвищу міру по-
карання — довічне ув’язнення. 
Маємо повністю ізолювати таких 
людей від суспільства», — за-
явив очільник Мін’юсту.

Нині минає річниця з момен-
ту ухвалення другого пакета іні-
ціатив уряду Гройсмана #Чужих-
ДітейНеБуває щодо посилен-

ня відповідальності за несплату 
аліментів, повідомляє Мін’юст.

«25 років в Україні чимало 
батьків, які жили окремо від ро-
дини, не хотіли сплачувати алі-
ментів. Ми знайшли механізми, 
які примусили неплатників зга-
дати про власних дітей. Тож ни-
ні близько мільйона дітей отрима-
ли понад 7,6 мільярда гривень за-
боргованості», — підкреслив Пав-
ло Петренко.

40 тисяч боржників відпрацю-
вали на суспільно корисних робо-
тах: підмітали вулиці, прибирали 
кладовища і таким чином погаша-
ли заборгованість перед дітьми. 
Стосовно 128 тисяч боржників ді-
ють заборони на виїзд з України, 
керування автомобілем, користу-
вання зброєю та полювання. Май-
же 60 тисяч неплатників змушені 
були заплатити штраф у розмірі 
від 20% до 50% суми боргу.
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оголошення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІСТІ» 

повідомляє про встановлені розцінки вартості 
передвиборної агітації на інтернет-порталі — 

vesti-ukr.com:
- Прес-реліз об’ємом до 3 000 знаків 

— 2710,00 грн.
- Текстова новина об’ємом до 3 000 знаків 

— 5400,00 грн
- Стаття об’ємом до 7 000 знаків 

— 6640,00 грн. 
Вартість зазначена з урахуванням податків.

Втрачений довірителем  примірник 

Договору уступки майнових прав на нерухомість 

№ 07 Г-35 від 05 березня 2007 р., 

укладеного між ТОВ «Фінансова установа «Інвестбуд» 

та Котик Ларіною Василівною, 

вважати недійсним.

Загублений судновий квиток маломірного судна 

«Крим» — без номера, рік побудови — 1982, 

державний реєстраційний номер — Хрс-0020-к, 

Херсонської області, з підвісним мотором «Ямаха-40», 

без номера. Судноплавник — Бритвін 

Леонід Васильович, проживаючий за адресою: 

Херсонська область, Голопристанський район, 

село Нова Збур’ївка, вул. Виноградна, буд. 38, 

вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо виклику осіб, які не є зареєстрованими  

в м. Одесі та в Одеській області
Приморський районний суд м. Одеси повідомляє, що 11 

липня 2019 р. об 11 годині 30 хвилин в залі засідань № 207 
в приміщенні суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 
відбудеться слухання справи № 522/8804/19 за позовом Ко-
ломійця Анатолія Гамзатовича до Хотиновича Владислава 
про захист честі, гідності та ділової репутації.

У судове засідання у вищевказаний час викликається від-
повідач — Хотинович Владислав.

У разі Вашої неявки в судове засідання позов може бу-
ти розглянутий за Вашої відсутності та на підставі наявних 
у справі доказів.

Суддя Д. Ю. Донцов

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про скликання позачергових загальних зборів учасників ТОВ «СУ-112»

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ ТОВ «СУ-112»
(код за ЄДРПОУ 36981934), 
зокрема Авілова Дениса Сергійовича

Ластович Наталія Миколаївна, як учасник ТОВ «СУ-112» (код за ЄДРПОУ 36981934), що воло-
діє часткою статутного капіталу у розмірі 70 (сімдесят) %, на підставі частини 9 статті 31 та статті 
32 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» повідомляє про скликан-
ня позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СУ-112».

Повне найменування Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «СУ-112».
Код ЄДРПОУ: 36981934.
Місцезнаходження Товариства згідно його Статуту: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, 

вул. Лєрмонтова, будинок 26, приміщення 22.
Порядок денний позачергових загальних зборів учасників: 
1. Про звільнення з посади директора ТОВ «СУ-112» Авілова Дениса Сергійовича та призначен-

ня нового директора Товариства — Ластович Наталію Миколаївну.
2. Про зміну місцезнаходження Товариства з 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. 

Лєрмонтова, будинок 26, приміщення 22 на 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 9.
3. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про товари-

ства з обмеженою та додатковою відповідальністю». 
4. Про уповноваження Виконавчого органу Товариства самостійно або доручивши це іншим 

особам у порядку, встановленому чинним законодавством, забезпечити внесення змін до Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських форму-
вань України.

Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів:
Збори відбудуться 07 серпня 2019 року об 11 годині 00 хв. за адресою: місто Київ, проспект 

Перемоги, 9, офіс № 70.
Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за зазначеною вище адресою у день проведен-

ня Зборів з 09 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин за місцевим часом.
Учаснику Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику Учасни-

ка Товариства необхідно мати належним чином посвідчену довіреність на право участі та голо-
сування на Зборах, в тому числі з правом підпису, а також паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу.

На виконання вимог ч.11 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю» учасники Товариства можуть ознайомитися з документами та інформацією, 
необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних позачергових зборах учасників 
за адресою: Україна 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 9, офіс № 70 у робочі дні з 09 години 00 
хвилин до 12 години 00 хвилин. 

Телефон для довідок: (066)-033-75-53.
Проект Статуту ТОВ «СУ-112» у новій редакції, що відповідає вимогам ЗУ «Про товариства з об-

меженою та додатковою відповідальністю» надіслано учасникам Товариства засобами поштово-
го зв’язку. 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (Замовник):  ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод».
2. Місце розташування площадки будівництва (реконструкції): Сумська обл.,  

м. Кролевець, вул. Транспортна, 19.
3. Характеристика діяльності об’єкта: нове будівництво силосів зберігання зерно-

вих для збільшення місткості елеваторного комплексу на 120 тис. тонн за адресою: 
вул. Транспортна, 19 в м. Кролевець Сумської області. Об’єкт не представляє підви-
щену екологічну небезпеку.

4. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності: збільшення міст-
кості існуючого елеваторного комплексу на 120 тис. тонн. 

5. Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації:
земельних — 5,1876 га (загальна площа земельної ділянки елеваторного комп-

лексу);
сировинних — зернові — 120 тис. т/рік (загальна продуктивність елеваторного 

комплексу 240 тис. т/рік);   
енергетичних — електроенергія — 6000 кВт·год/рік (загальна потреба елеватор-

ного комплексу);
трудових – 68 чол. (загальна кількість працюючих елеваторного комплексу).
6. Транспортне обслуговування: доставка сировини відбувається транспортом 

постачальників.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності по варіантах: норматив-

на СЗЗ 100 м.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка й захист території по варіантах: необ-

хідно провести роботи по водозниженню.
9. Можливий вплив на навколишнє природне середовище й види впливу на:
– клімат і мікроклімат — немає; 
– повітряне середовище — можливі викиди в атмосферу забруднюючих речо-

вин:  пил зерновий; можливе шумове навантаження;
– водне середовище — не передбачається;
– ґрунт — немає; 
– рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — немає;
– оточуюче соціальне середовище — немає; 
– оточуюче техногенне середовище — немає.
10. Відходи виробництва й можливість їхнього повторного використання: Мож-

ливо утворення таких відходів: відходи очистки зерна, обрізки конвейерних стрічок 
з металотросом. Усі відходи тимчасово зберігаються на території підприємства згід-
но з класом небезпеки та передаються спеціалізованим організаціям за договорами 
у відповідності з діючим законодавством.

11. Обсяг виконання ОВНС - відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості: з матеріалами ОВНС та проекту можна ознайомитись 

за адресою: 41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Транспортна, 34. Зауважен-
ня та пропозиції направлять за адресою: 41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. 
Транспортна, 34.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮЗ ПАБЛІШІНГ» 

повідомляє про встановлені розцінки 

вартості одиниці друкованої площі 

передвиборної агітації в газеті 

«Вести. Всеукраинский выпуск»:

1 полоса (259х375) – 59400,00 грн.

1/2 полоси(259х185,5) – 29700,00 грн.

1/3 полоси (100,7х375) – 23700,00 грн.

2/7 полоси (259х109,8) – 18000,00 грн.

1/4 полоси (206,2х109,8) – 14400,00 грн.

Вартість зазначена з урахуванням  

податків.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІДЖІТАЛ 

ДЕСІЖИНС»  
повідомляє про встановлені розцінки 

вартості передвиборної агітації 
на інтернет-порталі — ubr.ua:

- Прес-реліз об’ємом до 3 000 знаків 
— 3300,00 грн.

- Текстова новина об’ємом до 3 000 знаків 
— 5240,00 грн.

- Стаття об’ємом до 7 000 знаків  
— 13000,00 грн. 

- Банерна реклама за тисячу показів  
— 50,00 грн.

Вартість зазначена з урахуванням  
податків.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: GL18N06328
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитним догово-

ром та договорами забезпечення ви-
конання зобов’язань

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

31.07.2019 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведення  
відкритих торгів (аукціону)/ електро-
нного аукціону по кожному лоту вка-
зується на веб-сайті  
http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/203240

10 липня 2019 року о 10.00 год. в приміщенні 

Білоцерківської районної державної нотаріаль-

ної контори Київської області, яка знаходиться 

за адресою: вул. Павліченко, 65а, м. Біла Церк-

ва Київської області, відбудеться оформлен-

ня спадкових прав на майно померлої 26 черв-

ня 2010 року гр. Мельниченко Ольги Юхимівни.

Просимо всіх осіб, які мають право на спадку-

вання, звернутися до держнотконтори з питання 

оформлення спадщини.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону)

з продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номер лота: GL3N06095
Короткий опис активів в лотах Права вимоги за кредитним договором,  

укладеним з ФО
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) 18.07.2019 року

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) Вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
22-kambio/43140-asset-sell-id-203383

 Охтирський міськрайонний суд Сумської області відповідно до ЦПК Украї-
ни викликає Заболотного Сергія Івановича, який зареєстрований за адресою: 
вул. Київська, 101, кв. 19, м. Охтирка, Сумська область, в судове засідання, яке 
відбудеться 08 серпня 2019 року о 08 годині 00 хвилин в приміщенні суду за 
адресою: вул. Ярославського, 2, м. Охтирка Сумської області, як відповідача по 
цивільній справі № 583/1926/19, провадження № 2/583/622/19 за позовом За-
болотної Олени Миколаївни, Заболотного Андрія Сергійовича до Заболотного 
Сергія Івановича про усунення перешкод у вільній реалізації права володіння, 
користування і розпорядження власністю, шляхом визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщенням.

Суддя Ільченко В. М.

 Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засі-
дання (провадження № 335/8559/15-к, 1-кп/335/13/2018) обвинуваченого 
Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., останнє відоме місце реєстра-
ції: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв.19 по кримінальному провадженню  
№ 42014080000000272 за обвинуваченням Серби В. І. у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.294,  ч.1 ст. 365 КК України, яке відбудеться 10 
липня 2019 року о 09-00 годині за адресою: м. Запоріжжя,  вул. Перемоги, 
107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом. 

Суддя Ходько В. М.

ТОВ «ГРАНДЕКСАЛТІДС» 
повідомляє, що втрачено 
оригінал свідоцтва про ви-
ключення судна «НІСТРУ» з 
Державного суднового ре-
єстру України, виданого у 
2018 році.

Вказане свідоцтво про 
виключення судна «НІ-
СТРУ» з Державного судно-
вого реєстру України вва-
жати недійсним.

У зв’язку із втратою 
суднового білета № 2532 

з бортовим реєстраційним 
номером  ЯЧК 0652 

та суднового білета № 2534 
з бортовим реєстраційним 

номером  ЯЧК 0654,  
які є власністю  

ДП «Акваресурси»,  
вважати їх недійсними.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/1935/2019 за обвинуваченням Цибуль-
ник Ірини Олександрівни за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, згідно Єдиного державного реєстру досудово-
го розслідування за №220 170 000 000 003 52 від 
21.09.2014 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 18.07.2019 ро-
ку о 14 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. №614.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя А. В. Кваша

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 
року народження, обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, яке відбудеться 16 липня 2019 ро-
ку о 15:00 год. в приміщенні Солом’янського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шу-
това 1, каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

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

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю «Медійно-інформаційна комерційна організація «Плюс» 

(ідентифікаційний код 38730673)
За результатами розгляду справи № 20-26.13/69-15 про вчинення товариством з обмеженою відповідальністю 

«Рекламне агентство «13-й регіон» (ідентифікаційний код 37628609) і товариством з обмеженою відповідальністю 
«Медійно-інформаційна комерційна організація «Плюс» (ідентифікаційний код 38730673) порушення, передбачено-
го пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у ви-
гляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю послуг інфор-
маційних агентств (створення та розміщення радіосюжетів щодо діяльності фонду соціального страхування з тим-
часової втрати працездатності, інформаційної відеопродукції (у ранковий або/та вечірній прайм-тайм), статей у дру-
кованих засобах масової інформації, новин в електронних засобах масової інформації) відповідно до оголошення  
№ 173644 про проведення процедури закупівлі, оприлюдненого в офіційному друкованому виданні «Вісник держав-
них закупівель» від 17.09.2013 №73/3 (816/3), проведених Фондом соціального страхування з тимчасової втрати пра-
цездатності, Антимонопольний комітет України прийняв рішення від 13.06.2019 № 432-р.

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 Комітету — 2019 рік».

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

Судове засідання в порядку спеціального судового провадження по 
кримінальному провадженню відносно Бозявкіна В. В., який обвину-
вачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України, призначене о 09-30 год. 22 серп-
ня 2019 р. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду Запорізь-
кої області за адресою: Запорізька область,  м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 22 серпня 2019 року о 09-30 год. викли-
кається Бозявкін Василь Васильович.  

Суддя Троценко Т. А.

Судове засідання по спеціальному судовому провадженню у кримі-
нальному провадженні відносно Луценка Олександра Олександровича, 
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), 
передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, відбудеться о 14-00 
год. 12 серпня 2019 року в приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 207.

До суду як обвинувачений на 12 серпня 2019 року о 14-00 год. викли-
кається Луценко Олександр Олександрович.  

Суддя Троценко Т. А.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням 
Пастухова Андрія Олексійовича, 05 листопада 1982 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія Олексійовича в судове за-
сідання на 11 липня 2019 року о 14 годині 30 хвилин, яке відбудеться у примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В.Стадченко
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Дем’яненко «Гуцулка Ксеня» отримав Гран-прі кінофес-
тивалю в Японії і вийде в японський прокат. «Чудово, 
що перший з новітньої історії кіно український мюзикл, 
створений за підтримки держави, має міжнародне ви-
знання», — зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Фестиваль проходив з 28 червня до 1 липня в курорт-
ному містечку Атамі, що має статус японського Голліву-
да. На розгляд комісії в цьому році було надіслано понад 
1200 фільмів з усього світу. У програму ігрового кіно ра-
зом з «Гуцулкою Ксенею» відібрано п’ять картин. Голо-
вний приз Atami Film Festival 2019 режисерові вручила 
зірка японського кіно Каорі Момої.

Романтичну музичну комедію «Гуцулка Ксеня» ство-
рено за мотивами однойменного твору основополож-
ника сучасної української оперети Ярослава Барни-
ча, творчість якого тривалий час в Україні було заборо-
нено. Над фільмом працювала міжнародна акторська  
команда: Варвара Лущик (Україна), Максим Лозинський 
(США), Олів’є Бонжур (Бельгія), Ігор Цишкевич (США), 
Олег Стефан (Україна), Катерина Молчанова (Україна), 
фрік-кабаре Dakh Daughters. Участь також брав гурт 
«ДахаБраха».

За сюжетом з Америки у Ворохту прибуває група 
американців з важливою місією — знайти наречену для 
молодого Яро. Батько хлопця залишив заповіт, за яким 
Яро отримає у спадок мільйон доларів, якщо одружить-
ся на свідомій українці.

«Залізне сімейство» майстра з Кремінної
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ХОБІ. Ретроавтомобіль ка-
бріолет, зібраний на основі ко-
лишнього «Запорожця», сі-
мейство мотоциклів ІЖ — це 
далеко не повний перелік ко-
лекції майстра Віталія Рязан-
цева з Кремінної. Загалом у 
нього кілька сотень предметів 
минулого, котрі могли б утво-
рити приватний музей предме-
тів вжитку другої половини ХХ 
століття.

Електрик за освітою, під-
приємець волею долі й май-
стер на всі руки Віталій Ря-
занцев демонструє мені ко-
лекцію мотоциклів. Про кожен 
із них він може розповісти ці-
лу історію. «Ось німецькі БМВ  
1930-го і 1946 року випус-
ку, нині такі вже раритет. Я їх 
власними руками відновив. 
А купив випадково. Один мо-
тоцикл просто в квартирі сто-
яв. Навіщо у квартирі зберіга-
ли? Бо коли був у сараї, мале-
ча примудрилися зняти задній 
міст і здала на металобрухт. 
Тоді господар і перебазував 
його до квартири. Я про цю 
машину дізнався і викупив, — 
з усмішкою згадує Віталій Ря-
занцев. — А другий БМВ ви-
міняв у Лисичанську на ринку. 
Запропонував господареві ін-
ший, сучасніший.

А тут у мене мотоцикли  
ІЖ-350. Це колишній німець-
кий ДКВ. У 1945 році вивезли 
з Німеччини і стали випуска-
ти такі мотоцикли вже під но-
вою назвою. Ця машина 1946 
року випуску. У мене зібрано 
всі зразки: ІЖ-350, його «син»  
ІЖ-49 і «онук» ІЖ-56».

Для свого 3-річного онука 
колекціонер уже купив мо-
тоцикл — італійську «Вес-
ту». Вирішив подарувати 
«на виріст». Але головний 
подарунок ще в роботі. «Ре-
монтую й створюю для ону-
ка кабріолет із колишньо-
го «Запорожця». Ця маши-

на була понівечена, але за-
лишилася на ходу. Постав-
лю новий двигун», — каже 
Віталій Рязанцев. Вірить-
ся, що роботу майстер ви-
конає: будуть у кабріолета й 
накладки дерев’яні, і колон-
ки для музики, навіть шкіря-
ний тент.

«Мотоциклами захоплював-
ся з дитинства. І з дитинства 
цікавився історією, — пояснює 
майстер. — Але нам брехали 
безмежно. Допомогло бага-
то чого зрозуміти захоплення 
технікою і телевізійний канал 
«Дискавері».

Може, саме тому у нього в 
колекції одразу кілька старих 
телевізорів, з-поміж яких на-
віть давній «КВН», і кілька ра-
діоприймачів марки ВЕФ.

«Але починалася колекція 
із самовара, який працює на 
дровах: на 40-річчя друзі пода-
рували», — згадує Віталій Ря-
занцев. Тепер у нього в колек-
ції 12 різних самоварів. Є ба-
яни й акордеони — усі з Кре-
мінської фабрики. «Маю на-
віть оркестровий баян. Купу-
вав у людей, які їх виготовля-
ли, коли фабрика працювала. 
Колись навіть у три зміни», — 
журиться колекціонер.

Віталій Рязанцев з любов’ю 
розповідає про кожен експо-
нат своєї колекції, бо ці речі 
— частинка життя людей і під-
приємств, що були на Кремін-
щині. Таким чином він колекці-
онує кращі спогади своїх зем-
ляків. «Хочеться всю колекцію 
розмістити в приватному му-
зеї історії речей. Створити та-
кий для Кремінної», — поді-
лився наостанок своєю мрією 
Віталій Рязанцев.

Від злочинців 
захистить 
відеоспостереження

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

БЕЗПЕЧНЕ МІСТО. У Черкаській міській раді мають намір упро-
вадити в обласному центрі систему відеоспостереження «Безпеч-
не місто». Вона, на переконання розробників, допоможе зменшити 
рівень злочинності. Програмне забезпечення, яке планують вста-
новити, має значні можливості, зокрема в розпізнаванні облич лю-
дей, фіксуванні номерних знаків, кольору й навіть марки автомо-
білів. 

Програма «Безпечне місто» об’єднує два напрями: забезпечен-
ня діяльності правоохоронних органів, а також діяльності комуналь-
них служб (дорожніх, служб безпеки дорожнього руху, служб, які 
працюють із мережами). Над впровадженням такої системи в Чер-
касах почали працювати ще кілька років тому, однак камери й до-
сі не встановлено. Нині щодо цього факту триває службове розслі-
дування. Компанію, яка впроваджуватиме згадану систему, обира-
тимуть на відкритому конкурсі. 

За пропозицією однієї з фракцій міської ради недавно спрямова-
но кошти для початку впровадження системи, тобто щоб охопити 
виїзди з міста і найбільші перехрестя.

Як розповів представник компанії, яка спеціалізується на проєк-
туванні та реалізації подібних безпекових проєктів, досвід впрова-
дження цієї системи свідчить про значне зниження рівня вуличної 
злочинності. Для прикладу, в Києві, за статистикою ГУ Національ-
ної поліції, 2017 року в центральній частині міста кількість нападів 
зменшилася до 36% проти 2016 року, а вже 2018-го — до 46%.

Вартість втілення всіх трьох етапів впровадження системи сягне 
10 мільйонів гривень. На думку фахівців, щоб охопити камерами 
всі транспортні потоки міста, необхідно облаштувати близько 100 
вузлів відеоспостереження.

ФОТОФАКТ

Про кожен експонат своєї 
колекції Віталій Рязанцев 
може розповісти цікаву 
історію

У Вінниці діти з різних країн грають у шахи
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ЗАЧИН. Цими днями три-
ває Перший міжнародний ди-
тячий кубок Вінниці з шахів  
(«1 Vinnytsia International 
Golden Youth Cup»). На участь 
у ньому зареєструвалося май-
же 600 учасників із дев’яти  
країн: Білорусі, Молдови, Поль-
щі, Естонії, Португалії, Ізраї-
лю, Швейцарії, Швеції, України. 
Приблизно сотня учасників — 

іноземці: найбільше з Ізраїлю, 
Молдови і Білорусі. Передбача-
ють, що буде встановлено ре-
корд найбільшої кількості грав-
ців у шаховому турнірі.    

«Міжнародний дитячий ку-
бок з шахів відбувається у Він-
ниці вперше та проходить за 
підтримки міського голови Сер-
гія Моргунова. Дякуємо за ідею 
обласній федерації шахів. Уже 
відомо імена 588 учасників. У 
турнірі беруть участь діти від 6 
до 14 років. Відкриття заціка-

вило великою розважальною 
програмою», — зазначила за-
ступниця міського голови Гали-
на Якубович.

Президент обласної федера-
ції шахів міжнародний гросмей-
стер Аркадій Найдіч розповів, 
що ідея організувати масштаб-
ний дитячий турнір з’явилася 
майже пів року тому. «Дуже 
приємно, що в Україні й зокре-
ма у Вінниці люблять гру в ша-
хи. Упевнений: гостям сподоба-
ється наше місто. Це найбіль-

ший дитячий турнір, який від-
бувається в Україні. Намагати-
мемося зробити його традицій-
ним», — сказав він.

  Найкращих визначатимуть у 
п’яти вікових категоріях. Перед-
бачено 210 призових місць. При-
зери отримають грошові винаго-
роди та цікаві дарунки. А пред-
ставники Книги рекордів Украї-
ни зафіксують нове досягнення. 
Кожен учасник отримає диплом 
із написом, що він долучився до 
встановлення рекорду. 

Деякі експонати чекають 
реставрації
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