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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Дякую за постійну 

підтримку  
суверенітету  

та територіальної 
цілісності України.  

 У вас потужна  
незмінна  

проукраїнська 
позиція».

Корабели отримали 
зарплатні борги

СЛОВО І ДІЛО. Рівно за тиждень після робочої поїздки до 
Миколаєва, де Президент Володимир Зеленський зустрічався 
з місцевими суднобудівниками, вони отримали заборговану за-
робітну плату. Як повідомив директор Миколаївського суднобу-
дівного заводу Валерій Калашников, протягом двох днів на під-
приємство надійшло загалом 86,5 мільйона гривень. 54,8 міль-
йона — на погашення заборгованості із зарплати і 31,7 мільйо-
на — для виплат компенсації за несвоєчасно виплачену заро-
бітну плату, а також податків і зборів, пов’язаних із розрахун-
ком за оплату праці. Тож на державному підприємстві повніс-
тю розрахувалися із працівниками, а тим, хто звільнився, борги 
перераховують на особисті рахунки. Про це повідомляє влас-
ний кореспондент «УК» у Миколаєві Олена Івашко.

Нині на вищому рівні вирішують долю крейсера проєкту 1164 
(колишній «Україна»), який утримують на території заводу, й 
перспективи будівництва чотирьох корветів. У разі ухвали та-
кого рішення стапелі підприємства буде повністю завантажено, 
працівники отримають роботу, отже і зарплату.  

6,95 млрд грн
залучило до держбюджету Міністерство 

фінансів на аукціоні з розміщення 
облігацій внутрішньої державної позики 

РИНОК. «Урядовий кур’єр» з’ясовував, як вплине на вартість 
дизельного пального та скрапленого газу рішення Кабміну 

Спецмито  
буде маржу бити?

Президент під час зустрічі з Групою послів країн 
«Великої сімки» з підтримки реформ в Україні  
та главами представництв ЄС і НАТО
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Свої військові історії 
розповіли «Урядовому 
кур’єрові» бійці 
«Азова», учасники 
бойових дій 

ОЧЕВИДЦІ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку організації  
інклюзивного навчання у закладах 
професійної (професійно-технічної) 
освіти» 
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Українці гідні значно кращого життя
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Для пришвидшення розвитку країни всі гілки влади повинні 
мати спільний порядок денний 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Перше засідання уряду після 
позачергових парламентських 

виборів Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман розпочав із того, що 

наголосив: «Вибори до Верховної 
Ради, як і президентські, пройшли 
прозоро й вільно. Це ще одне свід-
чення, що  Україна — абсолют-
но демократична держава, де лю-
ди без будь-якого адміністратив-
ного тиску можуть висловлювати 

свою думку, голосуючи, як вважа-
ють за потрібне. І це величезне над-
бання. З великою повагою ставлю-
ся до вибору українського народу і 
розумію, що люди хочуть позитив-
них змін. Хочу, щоб цей вибір був 
вибором успіху, а не розчаруван-

ня, й українці справді відчували 
позитивні зрушення».  Прем’єр за-
уважив, що і новому уряду, і новому 
парламенту дістанеться непроста 
робота. «Перед державою стоїть ба-
гато завдань. Але наш уряд заклав 
добротний фундамент. Ми почали 

проводити необхідні зміни й рефор-
ми. Ідеться про відновлення націо-
нальної економіки, розбудову міст і 
сіл, модернізацію інфраструктури, 
початок будівництва доріг — 
чи не вперше за роки нашої 
незалежності. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» 
здійснює прийом на безоплатній основі використаних 

пакувальних матеріалів і тари, в якій зроблена продукція 
ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» 

та ПрАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка»».
Адреса приймання: 61010, м. Харків, вул. Лозівська, 8. Час роботи  

пон. — п’ятн., крім святкових і вихідних днів з 13-00 до 16-00.  
Конт. тел. (050) 303-38-73.

В провадженні Галицького районного суду міста Львова (колегія суддів у складі головуючого судді 
Радченка В. Є., суддів Волоско І. Р., Мисько Х. М.) знаходиться спеціальне судове провадження про 
обвинувачення Лоцмана Андрія Борисовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 374 КК України.

Повідомляємо, що розгляд вищевказаної справи призначено на 13 серпня 2019 року о 14 годині 
30 хвилин. Попереджаємо Лоцмана Андрія Борисовича, 02.07.1986 року народження, зареєстрова-
ного за адресою: м. Львів, вул. Бортнянського, 50/3,  кв. 12, що у випадку Вашої неявки в судове за-
сідання на вищевказане число справу буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних дока-
зів у матеріалах справи.

Головуючий суддя Радченко В. Є.

Втрачений оригінал свідоцтва про 
реєстрацію Представництва під на-
звою «Представництво «МОРРІСОН 
КНУДСЕН ІНТЕРНЕШНЛ, ІНК.», ре-
єстраційний номер ПІ-1966 від 22 
грудня 1997 року, виданий Міністер-
ством економічних зв’язків і торгівлі 
України, вважати недійсним.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Баранов Георгій Георгійович, 11.01.1974 р.н., який прожи-
ває за адресою: м. Севастополь, бухта Козача, військова частина А1845, та обвину-
вачений Пазинич Віктор Васильович, 10.05.1968 р.н., який проживає за адресою:  
м. Севастополь, вул. Горпищенка, буд. 110, кв. 305, відповідно до вимог ст. ст. 297-5, 
323 КПК України викликаються у судове засідання, що відбудеться 5 серпня 2019 року 
о 10.30 годині, 14 серпня 2019 року о 15.30 годині та 16 вересня 2019 року о 10.30 го-
дині в залі судових засідань № 130 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судових засіданнях як обвинувачені.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Д. В. Осіік

Здолбунівський районний суд Рівненської області (м. Здолбунів, вул. Не-
залежності, 10) викликає в підготовче судове засідання на 14 годину 00 хви-
лин 5, 6 серпня 2019 року та на 10 годину 00 хвилин 20, 21 серпня 2019 ро-
ку обвинуваченого Зарембо Андрія Анатолійовича, 11 березня 1988 року наро-
дження, уродженця м. Сургут Тюменської області Російської Федерації, заре-
єстрованого за адресою: вул. Волинської дивізії, буд. 31, кв. 62, м. Рівне Рів-
ненської області, Україна, останнє відоме місце перебування: вул. Чехова, 49,  
м. Сургут Тюменської області Російської Федерації, у кримінальному прова-
дженні № 12012190080000136 відносно Зарембо Андрія Анатолійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України.

Відповідно до ст. ст. 297-5, 323 КПК України з моменту опублікування по-
вістки про виклик обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ний з її змістом.

Суддя І. М. Мичка

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Шевченківський районний суд м. Львова викликає обвинуваченого Матюшенка 

Юрія Миколайовича, 21.10.1977 року народження, уродженця міста Львова, гро-
мадянина України, раніше не судимого, без реєстрації та постійного місця прожи-
вання, останнє відоме місце проживання за адресою: м. Львів, вул. Грінченка, 16А, 
до Шевченківського районного суду м. Львова на 14.00 год. 9 серпня 2019 року 
за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 12 для участі в судовому роз-
гляді кримінального провадження № 12012150010000084 від 07.12.2012 про об-
винувачення Матюшенка Юрія Миколайовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Зима І. Є.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Сарафанюк Валерій Євгенович, 

15.05.1966 року народження, відповідно до ст.ст. 
134, 135, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання о 15 год. 00 хв. 5 серпня 2019 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду Хмельницької області 
(м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 401, 
головуючий суддя Навроцький В. А., конт. тел. (0382) 
65-74-43) для проведення судового засідання у кри-
мінальному провадженні № 22015240000000043 про 
обвинувачення Сарафанюка Валерія Євгеновича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини 
та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 
138, 139 КПК України.

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся о 09 годині 00 хвилин 5 серпня 2019 року в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31-А, каб. № 507, обвинуваченого Пивоварни-
ка В’ячеслава Олександровича, 20 березня 1984 року 
народження, в рамках кримінального провадження 
№ 22018000000000248, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 10 серпня 2018 року, за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 3,4 ст. 27,  
ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 
ст. 263 КК України.

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

Суддя М. С. Антонюк

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Пан-
кова Миколи Олександровича, 02.12.1954 р.н., обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3 , 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 
ч. 2, 437 ч. 2 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Панков Микола Олександрович, 02.12.1954 ро-
ку народження, обвинувачений у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3 , 27 
ч. 4,11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України, яке від-
будеться 6 серпня 2019 року о 12:30 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під головуванням 
судді Педенко A. M.

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

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Согутовського Артема Борисовича, 17.09.1986 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Свердловськ, вул. Жилова, 6/6, за матеріалами кримі-
нального провадження № 408/2659/18-к, 1-кп/425/126/19, на 
підставі обвинувального акта відносно Согутовського А. Б. за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Согутовському А. Б. необхідно прибути 
до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 6 серп-
ня 2019 року о 10 год. 45 хв. в приміщенні Рубіжанського 
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 розгляну-
то за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення 
Першого аукціону з продажу майна (активів) 

Банку, а саме:
Лот № 364844 Квартири: № 4, 6, 7, 9, 10, 11, 

12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, заг.пл. 2168 кв.м., 
за адресою: Київська обл., Богуславський р-н,  
м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а.

Початкова ціна продажу: 16 962 000,00 (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 1 696 200,00 грн.
Аукціон відбудеться 14.08.2019 року з 9:00 до 

18:00 на сайті  https://setam.net.ua. Організатор 
аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 
4-6, години роботи: Пн — Пт, 9:00-18:00. При-
йом заявок в електронному вигляді з момен-
ту оприлюднення інформації до 9:00 13.08.2019 
року. Гарантійний внесок сплачується не піз-
ніше 9:00 13.08.2019 року на поточний раху-
нок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 
26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний 
банк України», МФО 322669. З приводу озна-
йомлення з майном та за більш детальною ін-
формацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 
044-594-11-09.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення 
Першого аукціону з продажу майна (активів) 

Банку, а саме:
Лот № 364829 Майнові права на кварти-

ри: №№1, 102, 128, 13, 132, 143, 17, 24, 30, 30-
3, 31, 7, 90, 95, майнові права на машиномісця:  
№№10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 
32, 38, 39, 40, 45, 5, 55, 56, 57, 58, 6, 65, 66, 69а, 
69б, 7, 74а, 74б, 8, 81а, 9; майнові права на офі-
си: № 3,5; №4, №6,8; №7, заг.пл. 3 190,02 кв.м., 
за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набереж-
на, 1-Б. 

Початкова ціна продажу: 46 335 600,00 (підля-
гає оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 4 633 560,00 грн.
Аукціон відбудеться 14.08.2019 року з 9:00 

до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua. Органі-
затор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрі-
лецька, 4-6, години роботи: Пн - Пт, 9:00-18:00. 
Прийом заявок в електронному вигляді з момен-
ту оприлюднення інформації до 9:00 13.08.2019 
року. Гарантійний внесок сплачується не піз-
ніше 9:00 13.08.2019 року на поточний раху-
нок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 
26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний 
банк України», МФО 322669. З приводу озна-
йомлення з майном та за більш детальною ін-
формацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 
044-594-11-09.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення  
Повторного аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 364574 Житловий будинок, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 641,4 кв.м., житл. пл. - 
111,4 кв.м.  та земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, К/Н:3223187700:04:005:0002 (для будівництва, об-
слуговування жилого будинку господарських будівель та споруд) за адресою: Київська обл., Обу-
хівський р-н, с. Нові Безрадичі, вул. Піщана, буд. 1-в, та Київська обл., Обухівський р-н, с. Cтарі Без-
радичі.  

Початкова ціна продажу: 4 705 106,22 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 470 510,62 грн.
Лот № 364575 Нежилі приміщення №1, 2, 3 (групи приміщень №153 (ЛІТЕРА А), заг.пл. 51,6 кв.м., 

за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 10. 
Початкова ціна продажу: 1 260 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 126 000,00
Лот № 364578 Квартира №4, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 602,9 кв.м., за адресою: Київ-

ська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №4.
Початкова ціна продажу: 3 656 056,25 (підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 365 605,63
Лот № 364579 Квартира №1, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 392,9 кв.м., за адресою: Київ-

ська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №1.
Початкова ціна продажу: 2 532 240,40 (підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 253 224,04
Лот № 364581 Квартира №6, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 392 кв.м., за адресою: Київська 

обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №6.
Початкова ціна продажу: 2 532 240,15 (підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 253 249,02
Лот № 364582 Квартира №3, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 613,5 кв.м., за адресою: Київ-

ська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №3.
Початкова ціна продажу: 3 726 265,54 (підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 3 726 265,54
Лот № 364583 Квартира №5, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 472,8 кв.м., за адресою: Київ-

ська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №5.
Початкова ціна продажу: 3 028 232,19 (підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 302 823,22
Лот № 364584 Квартира №2, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 471,6 кв.м., за адресою: Київ-

ська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №2.
Початкова ціна продажу: 3 018 179,74 (підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 301 817,97
Лот № 364585 Квартира №5, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 517,6 кв.м., за адресою: Київ-

ська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 140, квартира №5.
Початкова ціна продажу: 3 156 552,54 (підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 315 655,25
Лот № 364586 Квартира №21, в житловому будинку, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 41,2 

кв.м., за адресою: Київська обл., Богуславський р-н, м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, 
квартира № 21.

Початкова ціна продажу: 158 301,36 (підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 15 830,14
Лот № 364588 Земельна ділянка, заг.пл. 0,2311 га, К/Н:3223187700:04:005:0001 (цільове призна-

чення: для ведення особистого селянського господарства), за адресою: Київська обл., Обухівський 
р-н, с. Cтарі Безрадичі, с/р Старобезрадичівська.

Початкова ціна продажу: 410 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 41 000,00

Аукціон відбудеться 14.08.2019 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua. Організатор аук-
ціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом зая-
вок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформації до 9:00 13.08.2019 року. Гарантій-
ний внесок сплачується не пізніше 9:00 13.08.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за 
ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. 
З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-
17-21, 044-594-11-09.

Повістка про виклик обвинувачених при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

До суду як обвинувачені викликаються: Сергеєнкова Ірина Анатоліїв-
на, 29.03.1969 р.н., яка зареєстрована за адресою: вул Центральна, 141/1, 
смт Біловодськ, Біловодський район, Луганська область, та Пронько Юрій 
Олександрович, 02.04.1962 року народження, зареєстрований за адре-
сою: вул. Юрченка, 92, с. Бараниківка, Біловодський район, Луганська 
область, у підготовче судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження в об’єднаному кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110  
КК України, яке призначено на 15 годину 00 хвилин 5 серпня 2019 року та 
відбудеться у приміщенні суду за адресою: вул. Луганська, 30, cмт Біло-
водськ, Луганська область.

З дня опублікування оголошення обвинувачені вважаються повідомле-
ними про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судово-
го провадження викликає як обвинуваченого Крючкова Віктора Миколайови-
ча, 19.03.1971 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, Попаснянський район, смт Золоте-5, вул. Виробнича, 26/16, за матеріа-
лами кримінального провадження № 607/11119/18, 1-кп/425/158/19, на підста-
ві обвинувального акта відносно Крючкова В. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Крючкову В. М. необхідно прибути до підготовчого судо-
вого засідання, яке відбудеться 6 серпня 2019 року о 16 год. 00 хв. в примі-
щенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Миру, 34.

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

Cуддя В. В. Козюменська

Оголошення про виклик обвинуваченої при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачена Захарова Ксенія Олексіївна, 25.04.1979 року народження,  
зареєстрована за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район,  
смт Петропавлівка, пров. Сєвєрний, 12, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається у судове засідання в порядку спеціального судового про-
вадження, яке призначено об 11 годині 00 хвилин 6 серпня 2019 року в при-
міщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі у судовому засі-
данні як обвинувачена.

Повістка про виклик обвинуваченої направлена їй за адресою останнього 
місця проживання, а саме: вул. Республіканська, 21/3, м. Щастя, Новоайдар-
ський район, Луганська область.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 
КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового про-
вадження викликає як обвинуваченого Гаврилішина Олексія Володимировича, 
13.05.1976 року народження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, 
м. Приморськ, вул. Морська, 62/14, за матеріалами кримінального проваджен-
ня № 409/72/17, 1-кп/425/125/19, на підставі обвинувального акта відносно Гав-
рилішина О. В. за ч. 1 ст. 258-3 КK України.

Обвинуваченому Гаврилішину О. В. необхідно прибути до підготовчого су-
дового засідання, яке відбудеться 6 серпня 2019 року об 11 год. 00 хв. в при-
міщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Петюшеву Нану Миколаївну як обвинувачену на 10 год. 30 хв. 
9 серпня 2019 року у справі за обвинуваченням Петюшевої Нани Миколаївни, 18.03.1958 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ,  
вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

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

Суддя Бірса О. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Іллічова Миколу Миколайовича як обвинуваченого на 10 год. 00 хв. 
9 серпня 2019 року у справі за обвинуваченням Іллічова Миколи Миколайовича, 09.09.1980 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ, вул. 
Сергієнка, 3, каб. 40.

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

Суддя Бірса О. В.
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Феєрія танцю від колективу «Нивка»
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ. 
Дивлячись на цих життєрадіс-
них дівчат, навряд чи скажеш, 
що вони не з Грузії, а з Украї-
ни. Учасники народного само-
діяльного ансамблю «Нивка» з 
Уманського національного уні-
верситету садівництва настіль-
ки увійшли в образ горянок, 
що неймовірними танцями під-
корили серця грузинів, які са-
мі блискуче володіють мисте-
цтвом танцю. А на ІІ Міжнарод-
ному фестивалі-конкурсі «Зо-
лотий водоспад», що прохо-
див у Батумському театрі опе-
ри і балету, ансамбль завоював 
першість у номінації «Народна 
хореографія». Змагатися було 
з ким: українським танцюрис-
там протистояли не менш тала-
новиті колективи з Литви, Бол-
гарії, Польщі, Індонезії, Ізраїлю, 
Грузії та багатьох інших країн.

Чимало спогадів залиши-
ла поїздка народного самоді-
яльного ансамблю до гостин-
ної Грузії. Як розповіла його 
керівник Наталія Шаповален-
ко, українських танцюристів 
вражало все: природа Аджа-
рії, страви, якими пригоща-

ли гостей місцеві шанувальни-
ки, фольклор, краса міста Ба-
тумі. Вони вже мріють про на-
ступну поїздку до Батумі: ор-
ганізатори фестивалю зно-
ву запросили ансамбль узя-
ти участь у ювілейному  Між-
народному конкурсі «Золотий 
дельфін-2020», який відбудеть-
ся наступного року.   

Так само плідно працював 
за кордоном і університет-
ський театр сучасного танцю 
«Модерн». У Болгарії він узяв 
участь у Міжнародному фес-
тивалі-конкурсі «Зірковий при-
бій», який проходив у містах Кі-
тен і Созополь, де виборов два 
других місця в номінації «Су-
часна хореографія». Із кон-
курсними програмами театр 
виступив на фестивальних за-
ходах у Польщі та Чехії. 

Як зауважує ректор універ-
ситету Олена Непочатенко, на-
вчальний заклад не тільки го-
тує фахівців аграрного напря-
му, а й забезпечує високий рі-
вень виховання студентів, ак-
тивно сприяє їхньому гармо-
нійному розвитку. За високу 
художню майстерність і профе-
сіоналізм сім творчих колекти-
вів удостоєно почесного зван-
ня «народний».

Українські фільми показали у прифронтових 
селах

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

КІНО. Наймолодші жите-
лі прифронтових сіл Трьох-
ізбенка та Кримське біль-
ше за всіх радіють спільному 
проєкту операції Об’єднаних 
сил та громадської організа-
ції «Мистецька вежа» з на-
звою «Українське кіно — Лу-
ганщині». Військові не лише 
продемонстрували україн-
ські казки «Викрадена прин-
цеса» й «Микита Кожум’яка», 
а й кожного глядача пригос-
тили солодощами і морози-
вом. Хоч тут чи не щодня чу-
ти вибухи, у селах багато ді-
тей. Не забули вартові мис-
тецтва і про дорослих — для 
них привезли стрічку  «По-
зивний «Бандерас». 

«Якби такі фільми показу-
вали ще на початку війни, то 
вона б давно скінчилася. Лю-
ди мають право знати прав-
ду. Та, на жаль, не всі цього 
хочуть», — прокоментував 
голова військово-цивільної 
адміністрації села Кримське 
Юрій Константинов.

За словами представни-
ка командування ООС пол-

ковника Руслана Мирошни-
ченка, проєкт триває, і де-
сятки різножанрових нови-
нок вітчизняного кінемато-
графа абсолютно безплат-
но демонструватимуть жи-
телям малих міст та сіл у 
прифронтовій зоні Луган-
щини.

У музеї навчатимуть 
ткацтва

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОЄКТ. У селі Буша Ямпільського району на Вінниччині ство-
рять музей традиційного ткацтва, в якому охочих навчатимуть 
давнього ремесла. Свого часу в цьому селі та довколишній місце-
вості ткацтво було добре розвинене: роботи місцевих майстринь 
продавали на ярмарках, а тепер зберігають в обласному крає-
знавчому музеї та приватних колекціях. 

«Нині у Вінницькій області ткацтвом майже  ніде не займають-
ся, його потрібно відро-
джувати, щоб не втратити 
назавжди. Ми відтворимо 
повний процес виготов-
лення ткацьких виробів 
— від вирощування льону 
до роботи на верстаті. Від-
відувачі музею зможуть 
спробувати себе у ткаць-
кому промислі та відчути 
всі тонкощі цього проце-
су», — розповіла майстриня обласного центру народної творчос-
ті Наталя Сентемон.

Проєкт «Шляхами тканої Буші» ініціювали державний історико-
культурний заповідник «Буша» та обласний центр народної твор-
чості. Він став одним із переможців конкурсу культурно-мистець-
ких проєктів «Малі міста — великі враження» та отримав фінансу-
вання з державного бюджету в сумі 900 тисяч гривень і співфінан-
сування з обласного бюджету обсягом 400 тисяч гривень. 

Втілюватимуть вдалу ідею із першої декади серпня цього ро-
ку. Приміщення для музею, яке вже підібрали, реконструюють  
і створять привабливий ландшафт в українському народному 
стилі. Для місцевих жителів, які хочуть навчитися працювати з 
верстатами, організують короткострокові курси. Планують за-
просити закордонних майстрів із ткацтва, які працюватимуть ра-
зом з українськими. Для туристів  організовуватимуть майстер-
класи.

Цього року до Дня українського козацтва в Буші влаштують 
свято  ткацтва і виставку виробів місцевих майстрів, які навча-
лись у центрі ткацтва. Усі охочі зможуть ознайомитися з унікаль-
ними традиціями і техніками ткацтва й килимарства, які слід від-
роджувати. 

Організатори переконані, що впровадження проєкту сприяти-
ме підвищенню туристської привабливості населених пунктів Бу-
шанської сільської ради.

До Кримського 
завітали представники 
командування операції 
Об’єднаних сил та ГО 
«Мистецька вежа», щоб 
влаштувати ексклюзивний 
кінопоказ

Усіх дітей гості пригощали морозивом  
і солодкими напоями
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Європейське визнання шкіл Сумщини
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! Черго-
ве визнання високої якос-
ті освітнього процесу здо-
були представники Сумщи-
ни. Чотири шкільних колек-
тиви удостоєно європей-

ськими відзнаками програ-
ми ETWINNING, які, за сло-
вами спеціаліста з органі-
зації заходів Анастасії За-
харченко, вперше вручено 
не окремим педагогам, а 
командам і керівництву на-
вчальних закладів. Серед 
них спеціалізовані Білопіль-

ська №1, Сумська №1 іме-
ні В. Стрельченка та Коно-
топська №2, а також Пу-
тивльська №1 імені Р. Руд-
нєва школи. Загалом у про-
грамі беруть участь 192 ти-
сячі шкіл з різних країн Єв-
ропи, а нагороду отрима-
ли 2216 закладів, зокрема 

й 36 шкіл України. Програ-
ма залучає середні освітні 
заклади до єдиної європей-
ської інтернет-мережі, слу-
гує містком для спілкуван-
ня учнів різних країн, сти-
мулює вивчення іноземних 
мов, освоєння IT-технологій 
тощо.

Учасники народного самодіяльного ансамблю «Нивка» 
підкорили серця грузинів

Для місцевих жителів, 
які хочуть навчитися 
працювати на 
верстатах, організують 
короткострокові курси. 


	25_p1
	25_p2
	25_p3
	25_p4
	25_p5
	25_p6
	25_P7-11
	25_p12-14
	25_P15
	25_p16

