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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯН: 
«Ми неодноразово чули, 

що Україна замерзне 
без російського газу. 

Тепер чуємо, що 
поставки дизпального 

призупинять і нас 
поглине хаос, колапс 

і дефіцит. Хочемо 
запевнити: жодних 

загроз немає».

Політика умиротворення 
агресора хибна

СУМНА ДАТА. Уже 11 років триває збройна агресія Росії про-
ти Грузії. Цю війну РФ розпочала 7 серпня 2008-го. «У ці дні по-
діляємо з усім грузинським народом біль непоправних втрат. Рі-
шуче засуджуємо незаконну окупацію суверенних територій Гру-
зії в Абхазії та Цхінвальському регіоні/Південній Осетії, що три-
ває, а також кроки російського окупаційного режиму, спрямова-
ні на їхню фактичну анексію. Підтверджуємо непохитну підтрим-
ку суверенітету й територіальної цілісності Грузії в її міжнарод-
но визнаних кордонах, поділяємо необхідність мирного врегулю-
вання конфлікту на основі фундаментальних принципів і норм 
міжнародного права», — йдеться в заяві вітчизняного МЗС. 

Досвід переконує, що політика умиротворення агресора шля-
хом заморожування російсько-грузинського конфлікту розв’язала 
йому руки й призвела до прямої збройної агресії РФ проти Украї-
ни в лютому 2014-го. МЗС укотре закликало міжнародну спільно-
ту спрямувати зусилля на відновлення територіальної цілісності й 
суверенітету держав, які постраждали від агресора. 

21,84 млрд дол. 
становили на 1 серпня міжнародні 

резерви України. Це на 5,8% більше, 
ніж місяць тому

СПОЖИВАЧ. Фахівці коментують, як примхи погоди  
цього року позначилися на плодоовочевій продукції  
для українського споживача і чи лише погода в цьому винна

Чи будемо з овочами 
та фруктами

Міністр інфраструктури про енергонезалежність  
від РФ і диверсифікацію шляхів постачання 
нафтопродуктів 
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Хлібне перемир’я із 
присмаком крові. Від його 
початку в зоні ООС загалом 
загинуло шестеро наших 
воїнів, дев’ятеро поранено 

БІЛЬ І ГНІВ

Закон «Про валюту  
і валютні операції» містить 
чимало позитивних змін  
і для населення,  
і для бізнесу
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Парадокси бібліотечної мережі
ГОСТРА ТЕМА. «Урядовий кур’єр» на прикладі Житомирської області з’ясовував, чи потрібні 
книгозбірні, які перестали виконувати своє функціональне призначення

Віктор ШПАК, 
«Урядовий кур’єр»

2014 року на Житомирщи-
ні було 918 бібліотек, з 

яких 796 діяли в сільській місце-
вості. На початок цього року кіль-

кість книгозбірень скоротилася 
до 749, а в селах — до 633, тобто 
за останні чотири роки закрився 
майже кожен п’ятий заклад.

Насправді ситуація ще гірша, 
бо офіційна статистика не вра-
ховує тих установ, де не обслу-

говують читачів через неста-
чу бібліотекарів чи з якихось ін-
ших причин. Торік начебто лік-
відували лише 15 бібліотек, хоч 
навіть побіжний аналіз засвід-
чує, що в Народицькому районі, 
де прозвітували про скорочення 

одного об’єкта, насправді закри-
ли для відвідувачів п’ять, у Ко-
ростенському — замість одно-
го три, у Ружинському, де ніби-
то мережа залишилася незмін-
ною, перестав функціонувати 
один заклад.

Уже поганим правилом стало, 
що книжкові фонди фактично за-
критих бібліотек не списують і не 
передають до інших книгозбірень, 
а довіряють обслуговування 
читачів «іншим працівникам 
клубних закладів». 4
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 липня 2019 р. № 687 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 12 грудня 2018 р. № 1110

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1110 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів Украї-
ни для забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій» (Офіційний вісник 
України, 2019 р., № 2, ст. 38) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 17 липня 2019 р. № 687

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1110

1. У назві та постановляючій частині постанови слова «Господарсько- фінансово-
му департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України» замінити словами «Мініс-
терству фінансів».

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Госпо-
дарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України для за-
безпечення функціонування Фонду розвитку інновацій, затвердженому зазначеною 
постановою:

1) у назві Порядку слова «Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату 
Кабінету Міністрів України» замінити словами «Міністерству фінансів»;

2) у пункті 1 слова «Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабі-
нету Міністрів України» замінити словом «Мінфіну»;

3) у пункті 2 слова «Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету 
Міністрів України (далі — Департамент)» замінити словом «Мінфін»;

4) у пункті 3 слово «формування» замінити словом «збільшення»;
5) підпункт 2 пункту 4 викласти в такій редакції:
«2) забезпечення надання консультаційної та технічної підтримки під час реалі-

зації інноваційних проектів та здійснення нагляду за належним використанням на- 

 
даних коштів, зокрема для компенсації послуг з адміністрування діяльності Фонду 
державною установою «Офіс адміністрування проектів міжнародного фінансового 
співробітництва»;»;

6) у пункті 6 слово «формується» замінити словом «збільшується»;
7) у тексті Порядку слово «Департамент» в усіх відмінках замінити словом «Мін-

фін» у відповідному відмінку.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «БЕЛЕЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF BELEY v. UKRAINE)
(заява № 34199/09)

Стислий виклад рішення від 20 червня 2019 року
27 травня 2008 року заявника було затримано працівниками міліції за підозрою у 

вчиненні вбивства. Згідно з твердженнями заявника, він зазнав жорстокого поводжен-
ня працівників Волноваського районного відділу міліції (далі — відділ міліції) з метою 
отримання від нього зізнавальних показань. Боячись подальшого жорстокого пово-
дження, заявник надав письмові показання щодо вбивства. Протокол затримання за-
явника було складено о 19 год. 52 хв. 28 травня 2008 року.

Заявник звернувся до прокуратури зі скаргою на стверджуване жорстоке пово-
дження з ним у відділі міліції та незаконне тримання його під вартою з 27 до 28 травня 
2008 року. Того ж дня було проведено судово-медичну експертизу, згідно з висновка-
ми якої тілесні ушкодження були заподіяні заявнику упродовж періоду, коли він неза-
конно тримався під вартою. Після проведення низки дослідчих перевірок прокурор не-
одноразово виносив постанови про відмову у порушенні кримінальної справи. Ці по-
станови скасовувались вищестоящим прокурором та Волноваським районним судом з 
огляду на недоліки дослідчої перевірки. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав і основоположних 
свобод (далі — Конвенція), що тримання його під вартою у відділі міліції з приблизно 
14 год. 00 хв. 27 травня до 28 травня 2008 року було не задокументованим, а тому не-
законним, а також за статтями 3 та 13 Конвенції на катування у відділі міліції 27 травня 
2008 року та непроведення органами влади розслідування у зв’язку з цим.

Розглянувши скарги заявника за пунктом 1 статті 5 Конвенції, Європейський суд 
вказав, що щонайменше з 19 год. 00 хв. 27 травня 2008 року заявника незадокумен-
товано тримали під вартою у відділі міліції, а офіційно затримання оформили лише  
о 19 год. 52 хв. 28 травня 2008 року. Європейський суд наголосив, що невизнане три-
мання особи під вартою є абсолютним запереченням фундаментально важливих га-
рантій, закріплених статтею 5 Конвенції, а відсутність фіксації затримання є несуміс- 

 
ною з вимогою щодо законності. Європейський суд констатував порушення пункту 1 
статті 5 Конвенції.

Щодо скарг заявника за статтями 3 та 13 Конвенції Європейський суд вирішив за до-
цільне розглядати цю скаргу виключно за статтею 3 Конвенції. Розглянувши всі наявні 
у нього матеріали, Європейський суд дійшов висновку, що проведена національними 
органами влади перевірка тверджень заявника на жорстоке поводження виявилася не-
ефективною, та зазначив, що було порушено процесуальний аспект статті 3 Конвенції.

Також Європейський суд зазначив, що низка тілесних ушкоджень, встановлених у 
висновках судово-медичної експертизи були заподіяні у період, упродовж якого заяв-
ник не задокументовано тримався під вартою, та дійшов висновку, що заявник отри-
мав їх в результаті жорстокого поводження з ним працівниками міліції. Крім того, Єв-
ропейський суд звернув увагу, що жорстоке поводження із заявником було навмис-
ним та спрямованим на отримання від нього показань щодо злочину, у вчиненні яко-
го він підозрювався. Європейський суд дійшов висновку, що відповідне жорстоке по-
водження у цілому та з урахуванням його мети і суворості становило катування у розу-
мінні статті 3 Конвенції. У зв’язку з цим Європейський суд констатував порушення ма-
теріального аспекту статті 3 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Долучає до суті зауваження Уряду щодо прийнятності скарги заявника на жор-

стоке поводження працівників міліції та відхиляє його після розгляду по суті;
2. Оголошує заяву прийнятною;
3. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції;
4. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з непроведенням 

ефективного розслідування твердження заявника про катування працівниками міліції;
5. Постановляє, що заявника було піддано катуванню, що порушило статтю 3 Кон-

венції;
6. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 25 000 

(двадцять п’ять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахову-
ватись, в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути конвертована у на-
ціональну 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 гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період неспла-
ти, 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

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, 
вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Левченка Романа Олексійови-
ча, 03.04.1978 року народження, який підозрюється 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений по справі Левченко Роман 
Олексійович (зареєстрований за адресою: Донецька 
обл., Волноваський район, с. Дмитрівка, вул. Шкіль-
на (Дзержинського), 32) викликається на 16.08.2019 
року об 11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в роз-
гляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні 
може здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
(іn аbsentia), який переховується від органів слідства 
та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та ого-
лошений у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Царичанська державна нотаріальна контора Дні-

пропетровської області сповіщає, що відкрита спад-

кова справа після померлого 23.11.2015 року 

Житника Віктора Петровича. 

Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної 

контори за адресою: 51000, Дніпропетровська обл., 

Царичанський район, смт Царичанка, вул. 14-ї Гвар-

дійської дивізії, 15, тел. 0569031468.

Приватний нотаріус Криничанського РНО Дніпро-

петровської обл. Овчаренко Леся Леонідівна спові-

щає про відкриття спадкової справи після померлого 

3 грудня 2018 року 

Булькача Віктора Олексійовича. 

Спадкоємців прохання звертатися за адресою: 

52300, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, 

смт Кринички, вул. Грушевського Михайла, 3, тел. 

0504528303.

Втрачене свідоцтво № 598/01 від 03.09.2001 ро-

ку на право управління судном (для виробничих 

цілей), видане Державною інспекцією судноплав-

ного нагляду Головної державної інспекції України 

з безпеки судноплавства на ім’я Сидоренка Вікто-

ра Юрійовича, 1979 року народження, 

вважати недійсним.
Приватний нотаріус Білоцерківського міського но-

таріального округу Київської області Іванчишина Л. Г., 

бульвар Олександрійський, 145, м. Біла Церква, Київ-

ська область, 09117, тел./факс (04563) 6-10-39, пові-

домляє про відкриття спадщини на майно після по-

мерлої 30.07.2019 року БЄЛОШКУРСЬКОЇ ВАЛЕНТИ-

НИ ФЕДОРІBНИ, 08.06.1923 р.н. Спадкоємці померлої 

викликаються до приватного нотаріуса для з’ясування 

повного кола спадкоємців.

Приватний нотаріус Горова Я. О. Гуляйпільського 
районного нотаріального округу Запорізької облас-
ті (м. Гуляйполе, пл. Героїв України, буд. 17, кв. 2, Гу-
ляйпільського району Запорізької області) запрошує 
Кравчук Анастасію Сергіївну, 1980 року народження, 
та Василевську Ганну Сергіївну, 1983 року народжен-
ня, прибути до нотаріуса в строк до 09.09.2019 р. для 
прийняття спадщини на майно померлого Василев-
ського Сергія Олексійовича. У випадку неявки у вка-
заний строк свідоцтво про право на спадщину буде 
видане спадкоємцям, які своєчасно прийняли спад-
щину.

Приморський районний суд м. Маріуполя Доне-
цької області викликає обвинуваченого в підготов-
че судове засідання по кримінальному проваджен-
ню відносно Файницького Євгена Едуардовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке відбудеться 23 
серпня 2019 року о 13.00 годині в приміщенні суду 
за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-a,  
каб. 23.

Головуючий суддя О. І. Шишилін

Вважати недійсним судновий білет, бортовий реєстраційний номер 

ДНІ-2338К, на судно Казанка на ім’я Малахов Юрій Миколайович 

у зв’язку з втратою.

Вважати недійсним судновий білет, бортовий реєстраційний номер 

УДА-479К, на судно Прогрес 2 на ім’я Горошко Андрій Михайлович

у зв’язку з втратою.

Вважати недійсним судновий білет, бортовий реєстраційний номер 

УДБ-66 К, на судно Казанка-5М на ім’я Статкевич Леонід Артемович 

у зв’язку з втратою.

Суднові реєстраційні документи на судно «UTOPIA 205»  
№ CEC22004I708, з реєстраційним бортовим номером «ua 0177 
BD», судновласник Єршов Сергій Сергійович, 
вважати недійсними.

Ємельянову Вікторію Іванівну, 23.08.1967 року народження, запро-
шуємо до Третьої дніпровської державної нотаріальної контори (м. Дні-
про, вул. Робоча, 22а) щодо спадщини Ємельянова Івана Володимиро-
вича, померлого 3 лютого 2019 року.

Вважати недійсним судновий білет, бортовий реєстраційний номер 

ДНУ-1002-К, на судно Шельф 330 на ім’я Дон Олександр Вікторович 

у зв’язку з втратою.

Біляївський районний суд Одеської області ви-
кликає обвинуваченого Бондаренка Костянтина Іго-
ровича, 24.04.1993 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: Одеська область, Біля-
ївський район, с. Холодна Балка, вул. Молодіжна, 
13), у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 10 год. 30 хв. 16 
серпня 2019 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує осо-
бу. Підготовче судове засідання відбудеться у при-
міщенні Біляївського районного суду Одеської об-
ласті за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. 
Кіпенко, 1.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з мо-
менту опублікування оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з йо-
го змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Для отримання інформації про стан розгля-
ду справи звертайтесь до канцелярії суду за тел.: 
(04852) 2-55-07.

Суддя В.М. Буран

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Злочевський Микола Владиславович, 

14.06.1966 р.н., місце реєстрації (прожи-

вання): м. Київ, вул. Рейтарська, 29, кв. 

26, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 

КПК України Вам необхідно з’явитися 

12.08.2019 р. о 09 годині 30 хвилин до  

старшого групи прокурорів у криміналь-

ному провадженні Кулика К. Г. за адресою: 

м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б,  

приміщення Генеральної прокуратури 

України, для проведення допиту як підо-

зрюваного у кримінальному провадженні 

№12013220540000400 від 31.01.2013 за  

ч. 3 ст. 209 КК України та участі в інших 

процесуальних та слідчих діях.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Стеценко Костянтин Вікторович, 

27.07.1979 р.н., місце реєстрації (прожи-
вання): м. Київ, вул. Срібнокільська, буд. 
14, кв. 255; м. Київ, бульвар Лесі Укра-
їнки, буд. 7-Б, кв. 137, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необ-
хідно з’явитися 12.08.2019 р. об 11 годи-
ні 30 хвилин до старшого групи прокуро-
рів у кримінальному провадженні Кулика 
К. Г. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 
13/15, каб. 1106-Б, приміщення Генераль-
ної прокуратури України, для проведен-
ня допиту як підозрюваного у криміналь-
ному провадженні №12013220540000400 
від 31.01.2013 за ч. 2 ст. 256, ч. 5 ст. 191 
КК України та участі в інших процесуаль-
них та слідчих діях.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гонтарева Валерія Олексіївна, 

20.10.1964 р.н., місце реєстрації (про-
живання): м. Київ, вул. Велика Жито-
мирська, 23, кв. 10, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необ-
хідно з’явитися 12.08.2019 р. о 13 годи-
ні 30 хвилин до старшого групи прокуро-
рів у кримінальному провадженні Кулика 
К. Г. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 
13/15, каб. 1106-Б, приміщення Генераль-
ної прокуратури України, для проведення 
допиту як підозрюваної у кримінальному 
провадженні №12013220540000400 від 
31.01.2013 за ч. 2 ст. 256, ч. 5 ст. 191 КК 
України та участі в інших процесуальних 
та слідчих діях.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Філатов Олексій Валерійович, 

25.11.1976 р.н., місце реєстрації (прожи-
вання): м. Київ, вул. Захарівська, 14, кв. 
50, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України Вам необхідно з’явитися 
12.08.2019 р. о 15 годині 30 хвилин до 
старшого групи прокурорів у криміналь-
ному провадженні Кулика К. Г. за адре-
сою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 
1106-Б, приміщення Генеральної проку-
ратури України, для проведення допи-
ту як підозрюваного у кримінальному 
провадженні №12013220540000400 від 
31.01.2013 за ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 209 КК 
України та участі в інших процесуальних 
та слідчих діях.

Олександрійський міськрайонний суд 
Кіровоградської області викликає в су-
дове засідання, призначене на 16 серп-
ня 2019 року о 09.00 год., Кушніра Євге-
на Олександровича, 08.04.1989 року на-
родження, який обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Останнє відоме місце проживання: місто 
Олександрія Кіровоградської області, ву-
лиця 2-го Українського фронту, 32. Су-
дове засідання відбудеться в приміщенні 
Олександрійського міськрайонного суду 
за адресою: м. Олександрія Кіровоград-
ської області, вул. Першотравнева, 30.

Суддя Орловський В.В.

Хворостян Олександр Олександро-
вич, 18.12.1970 р.н., відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК Украї ни Вам необхід-
но з’явитися як свідку 12 серпня 2019 ро-
ку о 10 год. 00 хв. до Управління з розслі-
дування злочинів, вчинених на тимчасово 
окупованих територіях, Генеральної про-
куратури України за адресою: м. Київ, б-р 
Лесі Українки, 26а, каб. 702 (тел. 596-70-
21), для проведення процесуальних дій за 
Вашою участю та вручення повідомлення 
про підозру у кримінальному провадженні  
№ 42019000000000999 за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 258-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, 
ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 304, ч. 1 ст. 438 та ін-
шими статтями КК України.

Мамченко Сергій Валентинович, 
03.05.1959 р.н., відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхід-
но з’явитися як свідку 12 серпня 2019 ро-
ку о 13 год. 00 хв. до управління з роз-
слідування злочинів, вчинених на тимча-
сово окупованих територіях, Генеральної 
прокуратури України за адресою: м. Київ, 
б-р Лесі Українки, 26а, каб. 702 (тел. 596-
70-21), для проведення процесуальних 
дій за Вашою участю та вручення повідо-
млення про підозру у кримінальному про-
вадженні № 42019000000000999 за озна-
ками кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-1, ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 258-4, ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 304, ч. 1 
ст. 438 та іншими статтями КК України.

Орджонікідзевський районний суд міста Марі-
уполя Донецької області (87505, м. Маріуполь, пр. 
Перемоги, 6) розглядає кримінальне проваджен-
ня відносно Комісаренка Сергія Володимировича 
у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 
КК України.

Обвинувачений Комісаренко Сергій Володими-
рович, який зареєстрований за адресою: Донецька 
область, місто Торез, вулиця Котляревського, бу-
динок 73, викликається на 15 серпня 2019 року о 
12.30 годині до суду (кабінет № 204, другий по-
верх) для участі у розгляді вказаного криміналь-
ного провадження.

У випадку неможливості прибуття обвинуваче-
ний повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у його відсутність 
на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Шиян В.В.

З 15.08.2019 ПрАТ «Датагруп» 

впроваджує для фізичних осіб тариф та 

пакет послуг Інтернет+Trinity TV («Вда-

лий Стартовий»). Детальніше про тариф  

та умови надання пакета «Вдалий Стар-

товий» — на сайті www.datagroup.ua

Отримати додаткову інформацію 

можна також за номером телефону 

контакт-центру 0 800 21 0 000.
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Укргiдрометцентр

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТКИ. Шість музеїв 
трьох країн на українсько-угор-
сько-словацькому пограниччі 
будуть охоплені спільним про-
єктом задля збереження куль-
турної історичної спадщини, а 
також створення сучасних ту-
ристичних продуктів. До цієї 
шістки входять Мукачівський іс-
торичний музей, три у Словач-
чині та два на території Угор-
щини.

Проєкт схвалено в межах 
програми транскордонної співп-
раці Європейського інструмен-

ту сусідства «Угорщина — Сло-
ваччина — Румунія — Україна 
2014—2020». З українського 
боку як головний партнер кон-
сорціуму його здійснюватиме 
Асоціація розвитку малого і се-
реднього бізнесу та інновацій 
«Ужгород — ХХІ вік». 

Спільно за кордоном втілю-
ватимуть у життя грант, нада-
ний Європейським Союзом, на 
суму 721 тисяча євро. Більш ніж 
третину з цих коштів — 280 ти-
сяч євро — отримають українці, 
які реставруватимуть, оновлю-
ватимуть експозиції музею ста-
ровинного замку Паланок у Му-
качеві.  Протягом двох років тут 

проведуть капітальний ремонт 
і реставрують будівлі Нижньо-
го двору, створять нові експо-
зиції із застосуванням сучасних 
цифрових технологій. 

— Вивчення історії має ста-
ти захопливим задоволенням, 
— сказав співкоординатор про-
єкту голова правління Асоціа-
ції «Ужгород — ХХІ вік» Євге-
ній Лукша. — Ми вже маємо 
значний досвід у цьому напря-
мі, адже дотепер втілили про-
єкт «Шляхами слави Ференца 
Ракоці ІІ», який також здійсню-
вали за кошти ЄС. Він охоплю-
вав замки трьох країн: Украї-
ни, Словаччини, Угорщини. До-

бра оцінка цієї роботи керівни-
ків програми дала змогу отри-
мати новий грант.

Початок реалізації дано підпи-
санням партнерської угоди між 
консорціумом учасників проєк-
ту «СМАРТ Музей». У замку Па-
ланок її підписали співкоорди-
натор Євгеній Лукша і директор 
Мукачівського історичного му-
зею Михайло Белеканич.

Тож на одну з найяскравіших 
історичних пам’яток України й 
Закарпаття замок Паланок че-
кає значне оновлення і ззовні, 
і зсередини. А оцифровування 
експозицій прокладе місток між 
давно минулим і сучасним. Сватівщина потерпає 

від кабанів
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ДОЗВІЛ НА ПОЛЮВАННЯ. Колективне звернення жителів села 
Свистунівка змусило зібрати спеціальне засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Сватів-
ській райдержадміністрації. Селяни скаржаться, що дикі тварини, ко-
трі заходять на територію населеного пункту, завдають шкоди їхнім 
господарствам. Ситуація, коли через бойові дії на Луганщині заборо-
нене полювання, позначилася на житті диких тварин: на узбіччях доріг 
можна часто спостерігати фазанів, а у Міловському районі — бабаків. 
І це вже тут нікого не дивує.

Як повідомляє пресслужба Сватівської РДА, державному підприєм-
ству «Сватівське лісомисливське господарство» рекомендовано звер-
нутися до Луганського обласного управління лісомисливського госпо-
дарства для отримання дозволу на відстріл дикого кабана на терито-
рії району.

Діти українських 
захисників відпочивають  
у Польщі

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА.  20 дітей учасників АТО/ООС із Вінниччини протягом 
першої декади серпня цього року безплатно відпочивають у Польщі. 
Поїздка стала можливою завдяки домовленості голови облдержадмі-
ністрації Валерія Коровія  з маршалком Свєнтокшиського воєводства 
Анджеєм Бентковським. 

Проїзд в обидва напрямки — за кошти обласного бюджету, а решту 
витрат взяла на себе польська сторона. Воєводство вже уп’яте при-
ймає вінницьких дітей, родини яких постраждали під час проведення 
операції на сході України. Цього разу до сусідньої держави вирушили 
школярі віком 10—16 років. Під час відпочинку вони ознайомлилися з 
культурою польського народу та історичними пам’ятками. Зустрілися 
з керівництвом Свєнтокшиського воєводства. У Кельце юні вінничани 
побували у національному музеї, оглянули відомі пам’ятки цього міс-
та. Захопливою була подорож річкою Вісла до міста Сандомєж. Зага-
лом програма відпочинку була цікавою і пізнавальною, з великою кіль-
кістю екскурсій.

Пилки співали,  
переможців визначали
КОНКУРСИ. На Полтавщині змагалися звалювальники лісу

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

Лісівник-професіонал 
повинен уміти не тіль-

ки виростити дерево, а й 
звалити його. Підготовці 
відповідних спеціалістів у 
галузі надають особливого 
значення. Щороку з ініці-
ативи товариства лісівни-
ків України у лісових гос-
подарствах проводять кон-
курси звалювальників лісу. 
Нещодавно такий конкурс 
відбувся в Руднянському 
лісництві на території ДП 
«Полтавське лісове госпо-
дарство». 

Напередодні визначену 
для звалювання ділянку лі-
су дбайливо полили, що в 
умовах посушливого літа 
дуже важливо, і обгородили 
яскравою стрічкою. Стовбу-
ри сосен, що підлягали зва-
люванню, помітили фарбою. 
Де мали пройти змагання, 
рядами стояли столи, аку-
ратно обтесані колоди, но-
ві блискучі бензопили від го-
ловного спонсора. Усі кон-
курсанти змагалися у фір-
мових помаранчевих про-
тиударних касках і екіпіру-
ванні.

Цьогоріч участь у конкур-
сі взяли сім лісівників від 
усіх лісгоспів облуправлін-
ня лісового та мисливського 
господарства, які змагалися 
у вправності заміни пилко-
вого ланцюга, виконанні точ-
ного і комбінованого розкри-
жування колоди, обрізуван-
ні сучків. А завершальним 
етапом, на якому конкурсан-
ти набрали найбільше балів, 
було звалювання дерев. 

Головний суддя змагань 
заступник начальника Пол-
тавського обласного управ-
ління лісового та мислив-

ського господарства Микола 
Чумак розповів, що звалю-
вальник — справжній май-
стер, адже дерево треба не 
просто швидко спиляти, а й 
покласти у визначений суд-
дями сектор, при цьому ба-
жано, щоб падаючи, воно 
збило кілок. 

У день змагань у лісі бу-
ло вітряно, але й ця обста-
вина не стала на перешкоді 
мужнім чоловікам — роботу 
вони виконали гідно. Серед 
них Володимир Петрусенко, 
який уперше взяв участь у 
конкурсі. Сосну діаметром 32 

сантиметри він звалив усьо-
го за хвилину точно на кілок.

За словами Миколи Чума-
ка, учасники — звалюваль-
ники досвідчені. Трохи хви-
лювалися, але це було про-
фесійне хвилювання. Хоча 
хлопці старалися, показали 
майстерність. Приємно зди-
вувало, як їх нагородили піс-
ля змагань. Окрім пухкень-
ких пакетів із призовими, го-
лова обкому галузевої проф-
спілки вручив кожному з 
учасників змагань ще й по 
заохочувальній тисячі гри-
вень готівкою. 

Замок Паланок відновлять 
за кошти Євросоюзу

На п’єдесталі 
— переможці 

конкурсу «Кращий 
звалювальник лісу»: 
Олександр Найда — 

I місце  
(ДП «Гадяцьке  

лісове 
господарство), 

Максим Коршунов 
— II (Полтавський 

лісгосп), Дмитро 
Розсоха — III (ДП 

«Миргородське 
лісове господарство)
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