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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 13 серпня 2019 року
USD 2515.8487 EUR 2816.2410 RUB 3.8452 / AU 377867.90 AG 4276.94 PT 217117.74 PD 360269.53

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ: 
«Люди полюють  

на бурштин,  
ми розуміємо,  

що це реальна війна 
з державою 

кримінальних 
авторитетів».

Таланти 
примножують  
славу країни

ОСВІТА. Одну золоту, дві срібні й шість бронзових медалей 
здобули українські школярі на міжнародних олімпіадах з інфор-
матики та астрономії. Фінал змагання з інформатики відбувся у 
столиці Азербайджану Баку, а з астрономії — в угорському місті 
Кестхей. Учасниками олімпіади з інформатики стали 335 школя-
рів із 88 країн світу. Україну представляли четверо старшокласни-
ків Полтавського ліцею-інтернату при Кременчуцькому педагогіч-
ному коледжі ім. А. С. Макаренка. Кожен наш учасник повернувся 
додому з медалями. «Золото» виборов Назарій Деньга, «срібло» 
— Софія Мельник і Андрій Куц. Третє місце здобув Максим Зуб, 
повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки. 

В олімпіаді з астрономії змагалися 270 учасників із 47 країн. 
Україну представляли двоє учнів Львівського фізико-математич-
ного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка — Павло Гілей і Олек-
сандр Кухар. Український фізико-математичний ліцей КНУ ім. Т. 
Шевченка делегував двох учасників — Андрія Довбуша й Таїсію 
Карасьову. Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» представляв 
Михайло Цисін. Усіх їх відзначено «бронзовими» нагородами.

99,4%
становив, за даними Держстату, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у липні 

2019 року щодо червня 
АКТУАЛЬНА ТЕМА. Чому держава безпорадна перед 
безвідповідальними вантажоперевізниками

Везуть скільки влізе: 
анатомія проблеми

Президент про проблему, яка набула масштабу 
екологічного й суспільного лиха

5 7
ДОКУМЕНТИ

На Херсонщині 
вже майже  
50 років 
розводять 
екзотичних тварин 

ЦІНУЙ УКРАЇНСЬКЕ! 

Указ Президента 
України «Питання 
Комісії з питань 
правової 
реформи»
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Пам’ять, увага до дітей і Марш захисників  
СВЯТО. Цього року святкуван-

ня 28-ї річниці Незалежності про-
йде в новому форматі. Головний 
акцент урочистостей — діти як 
майбутнє країни. Ранок розпо-
чнеться з ушанування пам’яті ге-
роїв, які віддали життя, захища-
ючи свободу й незалежність краї-
ни. Під час ранкової церемонії бі-
ля пам’ятного Хреста на місці за-
гибелі Героїв Небесної Сотні бу-
де оголошено загальнонаціональ-

ну хвилину мовчання, повідоми-
ли в Офісі Президента. Пролуна-
ють сто ударів дзвона, які підхо-
плять інші міста. Вони символізу-
ватимуть сто ударів серця кожно-
го з полеглих.

Разом з Президентом Воло-
димиром Зеленським участь ві-
зьмуть рідні й близькі полеглих 
захисників незалежності, ветера-
ни АТО, діти. Вони покладуть кві-
ти на місці загибелі Героїв Небес-

ної Сотні та пов’яжуть синьо-жов-
ті стрічки навколо.

Під звук дзвонів на Майдані Не-
залежності піднімуть Національ-
ний прапор. Військовий хор вико-
нає Гімн України а капела. На голо-
вній площі країни також відбудеть-
ся музично-хореографічний флеш-
моб: прозвучать знакові українські 
пісні в сучасному аранжуванні, які 
виконають оркестри та відомі му-
зиканти.

Крім того, відбудеться нагоро-
дження українців, які досягли успі-
хів у різних сферах. Завершаться 
урочистості святковою ходою. Після 
цього розпочнеться Марш захисни-
ків України за участі ветеранів. Тро-
хи раніше відбудеться й альтерна-
тивний Марш захисників.

 «Наша ініціатива аполітична, 
громадська і несе в собі єдину мету 
— бути не проти влади, не за вла-
ду, не за якогось конкретного полі-

тика чи проти політиків. Ми — па-
тріоти України, які хочуть пройти-
ся центральними вулицями міста в 
День Незалежності й довести на-
шим побратимам на фронті, перш 
за все, що ми про них пам`ятаємо, 
готові до них приєднатися пліч-о-
пліч кожного дня», — цитує УНІАН 
слова члена Ради ветеранів АТО 
при Міністерстві у справах ветера-
нів, члена оргкомітету Антона Ко-
лумбета.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Згідно Рішення єдиного учасника № 07-08-
19 ТОВ «КОМПЛЕКТБІЛДІНГ» від 07.08.2019 р. 

прийнято рішення щодо припинення  
Товариства з обмеженою відповідальністю 

«КОМПЛЕКТБІЛДІНГ» 
(49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 
вул. М. Грушевського, будинок 10, офіс 5, код 
ЄДРПОУ: 39716707) шляхом його ліквідації у 

добровільному порядку. Головою ліквідаційної 
комісії призначено Локоть Олесю Русланівну. 
Заяви кредиторів приймаються протягом двох 
місяців від дня публікації даного оголошення.

Оголошення
щодо продажу активів (майна) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

GL24N09985 Легковий седан NISSAN ALMERA 2005 року випуску, номер кузова SJNBAAN16UO457057, но-
мер державної реєстрації ВН7718АЕ, інв. №014780 та основні засоби в кількості 79 одиниць.

Дата проведення відкритих торгів                29.08.2019
(аукціону)/електронного аукціону   

Електронна адреса для доступу до відкритих      www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/       Точний час початку проведення відкритих торгів
електронного аукціону                (аукціону)/електронного аукціону по кожному 
                  лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale 
Детальна інформація щодо лота               http://www.fg.gov.ua/assets-selling

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Каракай Ольга Вікторівна, 6 серпня 1970 року 

народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3  
ст. 323 КПК України викликається Артемівським міськрайон-
ним судом Донецької області для участі в статусі обвинуваченої 
в підготовчому судовому засіданні кримінального провадження  
№ 42017050000000787 від 27 вересня 2017 року за обвинувачен-
ням Каракай Ольги Вікторівни у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбу-
деться в залі судових засідань приміщення суду за адресою: До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 20 серпня 2019 року  
о 10 год. 30 хв. Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваче-
ної за викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Н. М. Погрібна

На розгляді Лисичанського міського суду Луганської області головуючого судді Березіна А.Г. знаходить-
ся кримінальне провадження № 1-кп/415/163/19 (ЄУН 423/362/18) за обвинуваченням Чернишова Геннадія 
Борисовича, 27 січня 1952 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України, по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Чернишов Геннадій Борисович викликається Лисичанським міським судом Луганської 
області у судове засідання у зазначеному кримінальному провадженні, яке відбудеться 19 серпня 2019 року 
об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань Лисичанського міського суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце 
розгляду справи належним чином. У разі неявки обвинуваченого кримінальне провадження буде розгляда-
тися за його відсутності в порядку спеціального судового провадження.

Судове засідання по спеціальному судовому про-
вадженню у кримінальному провадженні відносно 
Іваненка Андрія Олеговича, який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України  
(в редакції від 18.04.2013 року) відбудеться о 14.00 год.  
5 вересня 2019 року в приміщенні Бердянського 
міськрайонного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 
64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 5 вересня 2019 ро-
ку о 14 годині 00 хвилин викликається Іваненко Ан-
дрій Олегович. 

Суддя Троценко Т. А. 

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне про-
вадження відносно Юхимука Руслана Степановича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 
ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 263 КК України. Об-
винувачений у кримінальному провадженні Юхимук Руслан 
Степанович (зареєстрований за адресою: Луганська область, 
Кремінський район, м. Кремінна, вул. Тітова, 7/1) викликаєть-
ся на 20 серпня 2019 року об 11.00 годині до суду, каб. № 312,  
для участі в розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в 
його відсутності. 

Суддя Н. М. Погрібна 

Були втрачені документи на ім’я Міщенко Валерій Михайлович на 
судно FOUR Winns F244 з бортовим номером «UA 1296 КV». У зв’язку з 
вищевикладеним 

вважати документи недійсними. 

Судновий білет, виданий на судно TRACKER, бортовий реєстраційний 
номер УЛА-1177к, регістровий № 3-160291 на ім’я Грек Валерій Олек-
сандрович, у зв’язку з втратою

вважати недійсним.

Після смерті 16.04.2019 року  
ПОПОВА ЮРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА,  

1961 р.н., відкрилася спадщина, нотаріусом заведено спадкову справу.
Спадкоємцям померлого звертатись до нотаріуса за адресою:  

м. Харків, вул. Максиміліанівська, 6; тeл. (057) 7142790.

Інформація 
про проведення конкурсу з відбору пропозицій 

щодо будівництва житла для військовослужбовців  
та членів їх сімей на земельних ділянках,  

що належать до земель оборони
1. Замовник:
1.1. Найменування: Міністерство оборони України;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. Місцезнаходження: Повітрофлотський про-

спект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. Найменування предмета конкурсу: від-

бір пропозицій щодо будівництва житла для вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей на земель-
ній ділянці площею 0,8005 га, кадастровий номер 
3221455300:03:007:0129 за адресою: Київська об-
ласть, Васильківський район, Глевахівська селищ-
на рада.

3. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
3.1. Місце: 03049, м.Київ, вул. Генерала Геннадія 

Воробйова (колишня назва — Курська), 13а, Голо-
вне квартирно-експлуатаційне управління Збройних 
Сил України;

3.2. Подання: термін — до 12:00 16.09.2019, кім-
ната 422 (будівля 63/5);

3.3. Розкриття: час і дата — о 14:30 16.09.2019, 
кімната 302.

4. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календар-
них днів.

5. Посадові особи Замовника, уповноважені 
здійснювати зв’язок з учасниками: Кутляєва Ната-
лія Валеріївна, Логін Роман Андрійович, тел./факс: 
(044) 2711260, (044) 2711298, gkeu-8@ukr.net.

6. Детальна інформація та конкурсна документа-
ція стосовно проведення конкурсу з відбору пропо-
зицій щодо будівництва житла для військовослуж-
бовців та членів їх сімей на зазначеній земельній ді-
лянці розміщується на веб-сайті Міністерства оборо-
ни України: www.mil.gov.ua, Розділ «Державні заку-
півлі» —  Оголошення.

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: GL16N09979
Короткий опис активів 
(майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для 
доступу до відкритих
торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкри-
тих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

05.09.2019

Час проведення 
відкритих торгів 
(аукціону) /електронного 
аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону) /електрон-
ного аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація 
щодо лота: 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/43866-asset-sell-
id-209688

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні судового засідання  

в порядку спеціального судового провадження. 
Обвинувачений Ладцев Володимир Борисович, 

29.04.1963 р.н., проживає за адресою: м. Одеса,  
вул. Далекосхідна, буд. 20, кв. 3, відповідно до ви-
мог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання, що відбудеться 23 серпня 2019 року  
о 10.30 годині в залі судових засідань № 130 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судових за-
сіданнях як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя Д. В. Осіік

Інформація 
про проведення конкурсу з відбору пропозицій 

щодо будівництва житла для військовослужбовців  
та членів їх сімей на земельних ділянках,  

що належать до земель оборони
1. Замовник:
1.1. Найменування: Міністерство оборони України;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. Місцезнаходження: Повітрофлотський про-

спект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. Найменування предмета конкурсу: від-

бір пропозицій щодо будівництва житла для вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей на земель-
ній ділянці площею 0,0821 га, кадастровий номер 
7410100000:02:008:0185 за адресою: Чернігівська 
область, м. Чернігів.

3. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
3.1. Місце: 03049, м.Київ, вул. Генерала Геннадія 

Воробйова (колишня назва — Курська), 13а, Голо-
вне квартирно-експлуатаційне управління Збройних 
Сил України;

3.2. Подання: термін — до 12:00 16.09.2019, кім-
ната 422 (будівля 63/5);

3.3. Розкриття: час і дата — о 14:30 16.09.2019, 
кімната 302.

4. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календар-
них днів.

5. Посадові особи Замовника, уповноваже-
ні здійснювати зв’язок з учасниками: Кутляєва На-
талія Валеріївна, Логін Роман Андрійович, тел./
факс: (044) 2711260, (044) 2711298, gkeu-8@ukr.net.

6. Детальна інформація та конкурсна документа-
ція стосовно проведення конкурсу з відбору пропо-
зицій щодо будівництва житла для військовослуж-
бовців та членів їх сімей на зазначеній земельній ді-
лянці розміщується на веб-сайті Міністерства оборо-
ни України: www.mil.gov.ua, Розділ «Державні заку-
півлі» — Оголошення.

Інформація 
про проведення конкурсу з відбору пропозицій 

щодо будівництва житла для військовослужбовців  
та членів їх сімей на земельних ділянках,  

що належать до земель оборони
1. Замовник:
1.1. Найменування: Міністерство оборони України;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. Місцезнаходження: Повітрофлотський про-

спект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. Найменування предмета конкурсу: від-

бір пропозицій щодо будівництва житла для вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей на земель-
ній ділянці площею 0,0753 га, кадастровий номер 
7410100000:02:013:0166  за адресою: Чернігівська 
область, м. Чернігів, просп. Миру, 149б.

3. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
3.1. Місце: 03049, м.Київ, вул. Генерала Геннадія 

Воробйова (колишня назва — Курська), 13а, Голо-
вне квартирно-експлуатаційне управління Збройних 
Сил України;

3.2. Подання: термін — до 12:00 16.09.2019, кім-
ната 422 (будівля 63/5);

3.3. Розкриття: час і дата — о 14:30  16.09.2019, 
кімната 302.

4. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календар-
них днів.

5. Посадові особи Замовника, уповноваже-
ні здійснювати зв’язок з учасниками: Кутляєва На-
талія Валеріївна, Логін Роман Андрійович, тел./
факс: (044) 2711260, (044) 2711298, gkeu-8@ukr.net.

6. Детальна інформація та конкурсна документа-
ція стосовно проведення конкурсу з відбору пропо-
зицій щодо будівництва житла для військовослуж-
бовців та членів їх сімей на зазначеній земельній ді-
лянці розміщується на веб-сайті Міністерства оборо-
ни України: www.mil.gov.ua, Розділ «Державні заку-
півлі» — Оголошення.

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

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни у складі  

Національної інвестиційної ради
1. На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 21 червня 

2019 року  № 423 «Питання Національної інвестиційної ради»:
1) увести до персонального складу Національної інвестиційної ради та-

ких осіб:
Девід ЛІВІНГСТОН — головний виконавчий директор корпорації 

«Citigroup Inc.» по роботі з країнами Європи, Близького Сходу та Африки 
(Сполучені Штати Америки) (за згодою)

Хіроші MIKITAHI — голова правління та виконавчий директор компанії 
«Rakuten Inc.» (Японія) (за згодою)

Джеймі МІЛЛЄР — старший віце-президент, фінансовий директор ком-
панії «General Electric» (Сполучені Штати Америки) (за згодою);

2) затвердити у персональному складі Національної інвестиційної ра-
ди таких осіб:

ГОНЧАРУК Олексій Валерійович — Заступник Керівника Офісу Прези-
дента України

ПРИСТАЙКО Вадим Володимирович — Заступник Керівника Офісу Пре-
зидента України;

3) вивести зі складу Національної інвестиційної ради Джеймса Коулза.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
9 серпня 2019 року
№588/2019

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Порядок проведення огляду  
розвідувальних органів України

Відповідно до частини четвертої статті 27 Закону України «Про національну без-
пеку України» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Затвердити Порядок проведення огляду розвідувальних органів України (дода-
ється, для службового користування).

Розглядаючи ці скарги заявників, Європейський суд нагадав, що при вста-
новленні того, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у ро-
зумінні статті 3 Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вва-
жається дуже впливовим чинником та може становити порушення як само по 
собі, так і в сукупності з іншими недоліками. Посилаючись на свою попередню 
практику, Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі умови триман-
ня заявників під вартою були неналежними та що у них не було ефективного 
засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами і констатував порушен-
ня статей 3 та 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2.  Оголошує заяви прийнятними;
3.   Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення статей 3 та 13 Кон-

венції у зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою;
4.  Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявни-

кам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в на-
ціональну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

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

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

УТОЧНЕННЯ
В опублікованому в «Урядовому кур’єрі» №148 від 6 серпня 2019 року по-

відомленні Державної регуляторної служби України вийшла помилка: в  абза-
ці «Виконання цього рішення передбачало підготовку Міністерством аграрної 
політики та продовольства України проекту акта про акта про внесення змін до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541 «Деякі пи-
тання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без грома-
дянства» та подання у встановленому Законом України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» порядку на пого-
дження до уповноваженого органу не пізніш як за п’ять робочих днів до закін-
чення строку його виконання» слід читати «Виконання цього рішення перед-
бачало підготовку Міністерством освіти і науки України проекту акта про вне-
сення …», далі за текстом.

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної 
безпеки і оборони України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
9 серпня 2019 року
№589/2019

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 червня 2019 р. № 692 
Київ

Про внесення зміни до пункту 111  
Положення про Державну службу  

України з питань праці
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 111 Положення про Державну службу Украї-

ни з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  
від 11 лютого 2015 р. № 96 (Офіційний вісник України, 2015 p., № 21,  
ст. 584; 2017 р., № 69, ст. 2083; 2019 р., № 32, ст. 1146), замінивши в абза-
ці першому слово «двох» словом «трьох».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «ПЕТРОВ І КОРОСТИЛЬОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF PETROV AND KOROSTYLYOV v. UKRAINE)
(заява № 19591/18 та № 19596/18)

Стислий виклад рішення від 11 липня 2019 року
На момент подання заяви до Європейського суду заявники тримались під 

вартою у Державній установі «Дніпропетровська установа виконання пока-
рань (№ 4)». Один із заявників продовжує триматись під вартою у зазначе-
ній державній установі.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявни-
ки скаржилися за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання їх під вар-
тою та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юри-
дичного захисту.
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У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/978/2018 за обвинуваченням Хакім-
зянова Ігоря Євгеновича за ч.1 ст.258-5 КК України, згідно Єдиного дер-
жавного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000357 від 
15.08.2014 року, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального су-
дового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 27.08.2019 
року о 14 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. № 511, в яке 
викликається обвинувачений Хакімзянов Ігор Євгенович, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Уборевича, буд. 17, кв. 17.

Суддя О.А. Голуб

У класі, де вчитель ліс
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. Рівно пів століт-
тя тому у Велико-Бобрицькому 
лісництві Краснопільського ра-
йону на Сумщині створили од-
не з перших шкільних лісництв 
в Україні, яке нині називають 
«Дружба». Готуючись до відзна-
чення ювілейної дати, юні лісів-
ники за підтримки місцевого лі-
сового господарства відкрили 
«Лісову школу», до якої можуть 
долучитися всі охочі — і школя-
рі, й дорослі.  

За словами лісничого Вели-
ко-Бобрицького лісництва Ігоря 
Козловського, клас просто неба 
пропонує розмаїту програму для 
кожного, хто сюди завітає. Крім 
одержання різнобічної інформа-
ції, можна опанувати ази лісової 
науки, долучитися до практич-
ної роботи у розсаднику — взя-
ти заступ і попрацювати під ору-
дою професійних лісівників.

А що вже краса тут — не пе-
реказати! Пташині рулади, та-
ємниче шумовиння верховіть, 
зелені шати, що сягають небес. 

Саме на цьому масиві б’є цілю-
ще джерело Образ. Це унікаль-
на природна перлина, воно ніко-
ли не замерзає і завжди дарує 

чисту цілющу воду. Є тут і ден-
дропарк, біля якого завжди зу-
пиняються екскурсанти і де роз-
ташувалася «Лісова школа». 

Одне слово, в лісовому класі 
ніколи не буває порожньо, бо в 
ньому головний учитель — його 
величність Ліс. 

Його величність кавун!
СВяТО. У місті Гола Пристань, що на Херсонщині,  
відбувся традиційний літній фестиваль солодкої ягоди

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

16 років поспіль у Голій 
Пристані проходить 

всеукраїнський фестиваль 
«Український кавун — со-
лодке диво». Цьогоріч свя-
то відбулося раніше, ніж за-
звичай, адже й сезон смугас-
тих розпочався раніше. Уже 
з початку серпня на при-
лавках магазинів з’явилася 
улюблена українцями ягода 
з херсон ських баштанів. До 
того ж за помірними цінами 
та високої якості. А на фес-
тивалі кавуни продавали за 2 
гривні за кілограм. З поля їх 
можна придбати за ціною від 
60 копійок до гривні за кіло. 

Унікальний фестиваль що-
року проходить за підтрим-
ки Інституту південного ово-
чівництва та баштанництва 
Української академії аграр-
них наук, що з 1969-го пра-
цює в Голій Пристані. Не ви-
падково це місто вважають 
кавуновим центром, а місце-
ві ягоди мають надзвичайні 
смакові та лікувальні якості. 
Звідси з пристані вирушають 
багатотонні баржі, заванта-
жені голопристанським ка-
вуном. Як повідомили «УК» 
в компанії «НІБУЛОН», уже 
17—19 серпня до Києва при-
йдуть баржі з херсонськими 
кавунами, аби кияни до Дня 
Незалежності посмакували 
смугастиками.

Фестиваль «Український 
кавун — солодке диво» — 
своєрідний підсумок баштан-
ного сезону, під час якого гос-
ті розважаються, а науковці 
та фермери з’ясовують при-
чини вдалого чи не дуже вро-
жаю. За висновками спеціа-

лістів, цей рік був вдалим для 
баштанних культур, тож їх 
очікують чимало та за при-
вабливими цінами. У програ-
мі фестивалю відбулися ви-
ставка-ярмарок, дегустація, 
продаж у великому асорти-
менті баштанних культур та 
іншої сільськогосподарської 
продукції, концертно-розва-
жальна програма, ігри, кон-
курси, майстер-класи. Та-
кож пройшли конкурси на 
найкращий кавун-карвінг та 
найбільші вирощені у 2019 
році кавун, диню й гарбуз.

А ще гостей заходу при-
гощали різноманітними хо-
лодними напоями, осно-
вою яких став кавун. До ре-
чі, приготувати їх у домаш-
ніх умовах зовсім несклад-
но. Так, наприклад, для ка-
вунового фрешу необхідно 
змішати в блендері м’якоть 
ягоди, лимон, м’яту і лід, а 
кавунове мохіто готують з 
лимоном, лаймом, додаван-
ням води, медом та м’ятою.  

Звісно, найочікуванішим 
дійством на святі став кон-
курс із визначення найбіль-
шого баштанного короля. 
Ним виявився красень у 31,8 
кілограма, якого виростили  
у фермерському господар-
стві «Фаворит» (м. Гола При-
стань). І хоча за вагою він не 
перевищив рекорду одно-
го з минулих років у 43 кіло-

грами, цей показник непо-
ганий. До речі, саме це фер-
мерське господарство здобу-
ло всі три призових місця за 
вагою кавунів. Найбільший 
гарбуз затягнув на 34,3 кіло-
грама, а диня — на шість кі-
лограмів.  Учасники конкур-
су отримали призи, а всі гос-
ті свята — справжнє смакове 
задоволення.
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У Славському —  
славний табір

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ДИТЯЧЕ ЛІТО. У селищі Славське, яке славиться своїми 
туристичними принадами, розпочався всеукраїнський моло-
діжний табір «Джерела порозуміння». Тут зібралися понад 
100 молодих людей, які представляють різні етнічні спільноти 
з 15 областей України — кримські татари, литовці, болгари, 
євреї, угорці, роми, греки, румуни, грузини, вірмени, азербай-
джанці і, звичайно, українці. Вони знайомлять ровесників зі 
своїми традиціями, святами, а також відомими в історії нашої 
держави особистостями. Фінансову підтримку надають Між-
народний фонд «Відродження» і Міністерство молоді та спор-
ту України.

— Тут зібралися діти, які є майбутнім держави та закладати-
муть основу розвитку політичної нації, — сказала виконавчий 
директор громадської організації «Конгрес національних гро-
мад України» Тетяна Мураткіна. — Але це не просто дозвіл-
ля під час літніх канікул. Табір є простором дружності та безпе-
ки, в якому кожен учасник може знайти можливості для розви-
тку своєї особистості, розкрити свій потенціал, бути почутим і 
зрозумілим.

Для табірників влаштовують спортивні змагання, прогулянки 
на свіжому повітрі, студії-гуртки з образотворчого мистецтва, 
хореографії, співів. Для них діє театральна студія, інтелекту-
альні ігри, кіноклуб. Досвідчені фахівці навчають дітей основ 
медичної допомоги, а також медіаграмотності, мистецтва ве-
дення дискусій.  

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +15 +20 +26 +31 Черкаська +15 +20 +28 +33

Житомирська +12 +17 +25 +30 Кіровоградська +15 +20 +29 +34
Чернігівська +14 +19 +27 +32 Полтавська +13 +18 +28 +33
Сумська +15 +20 +28 +33 Дніпропетровська +13 +18 +30 +35
Закарпатська +13 +18 +20 +25 Одеська +15 +20 +30 +35
Рівненська +11 +16 +20 +25 Миколаївська +15 +20 +30 +35
Львівська +11 +16 +19 +24 Херсонська +15 +20 +29 +34
Івано-Франківська +12 +17 +23 +28 Запорізька +15 +20 +28 +33
Волинська +11 +16 +17 +22 Харківська +13 +18 +30 +35
Хмельницька +14 +19 +25 +30 Донецька +14 +19 +29 +34
Чернівецька +13 +18 +24 +29 Луганська +12 +17 +30 +35
Тернопільська +13 +18 +22 +27 Крим +15 +20 +30 +35
Вінницька +15 +20 +30 +35 Київ +18 +20  +28 +30

Укргiдрометцентр

У лісовій школі є всі умови для навчання на свіжому повітрі

Творчий майстер-клас з вирізання по кавуну привернув 
увагу багатьох гостей заходу

Розваги з головним 
героєм кавуном 
об’єднали і старих, 
і малих
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