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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 20 серпня 2019 року
USD 2517.5684 EUR 2795.2562 RUB 3.7797 / AU 377471.62 AG 4320.15 PT 209713.45 PD 367061.47

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: 
«Дуже важливо 
не зупинятися, 

продовжувати те, 
що вже зроблено. 

Освіту й надалі 
слід лишати у 
пріоритеті».

Уважність полегшує 
подорож

КОРДОН. Важливим елементом перетину кордону залишається 
безпека, зокрема запобігання незаконному переміщенню заборо-
нених предметів та речей. На цей період припадають спроби пере-
везення зброї та схожих на неї предметів: муляжів, театральних і кі-
нореквізитів тощо. Зазвичай такі предмети перевозять для участі 
в різноманітних фестивалях, реконструкціях історичних подій, зма-
ганнях. Тому Держприкордонслужба звертається до подорожніх із 
проханням ретельно готуватися до таких поїздок. Для запобігання 
можливим негативним наслідкам і затримкам на кордоні слід неу-
хильно додержуватися законодавства України щодо переміщення 
через кордон зброї, повідомляє пресслужба відомства. 

Організаторів різних фестивалів, історичних реконструкцій тощо 
у відомстві просять завчасно повідомляти Держприкордонслужбу 
й Державну фіскальну службу про необхідність переміщення через 
державний кордон зброї, її муляжів або відповідного реквізиту, що 
її імітує. Це дасть змогу своєчасно отримати фахову консультацію 
й уникнути проблем під час подорожі.

3,84 млрд грн
спрямував цього року Кабінет 

Міністрів на підтримку програми «Нова 
українська школа»

ОЧЕВИДНЕ — НЕЙМОВІРНЕ. Жителі Скотаревого на Черкащині 
зробили перші кроки, щоб перетворити своє село на казку

Майбутнє творять 
власними руками

Прем’єр-міністр про увагу уряду до розвитку галузі  
й зростання ролі вчителя у виховному процесі

3 4
БЕЗПЕЧНІ ВЕРШИНИ

В Україні поєднуються мовні 
ситуації Ірландії, Білорусі та 
Каталонії, вважає американський 
дослідник української та 
білоруської мов Курт Вулгайзер

ОСНОВА ДЕРЖАВНОСТІ

Відродження 
обсерваторії на горі 
Піп Іван сприятиме 
не лише науковцям, 
а й туристам
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Мільярд доларів товарообігу — лише початок 
СПІВПРАЦЯ. Ратифікація угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем  
буде пріоритетом номер один новообраного Кнесету  

Михайло ЮРЧЕНКО 
для «Урядового кур’єра» 

Два десятиліття на українську 
землю не ступала нога глави 

уряду Держави Ізраїль. Цю статис-
тику перервав візит Біньяміна Не-

таньягу. Після офіційної церемонії 
зустрічі й переговорів лідерів країн 
у їхній  присутності було підписа-
но кілька українсько-ізраїльських 
двосторонніх документів. В.о. міні-
стра аграрної політики і продоволь-
ства Ольга Трофімцева та Надзви-

чайний і Повноважний посол Дер-
жави Ізраїль в Україні Джоел Лі-
он підписали Меморандум про вза-
єморозуміння між Міністерством 
аграрної політики та продоволь-
ства і Міністерством сільського гос-
подарства та розвитку сільських 

територій Держави Ізраїль щодо 
співпраці в галузі сільського госпо-
дарства.

Надзвичайний і Повноважний 
посол України у Державі Ізраїль 
Геннадій Надоленко та його ізра-
їльський колега Джоел Ліон підпи-

сали угоду між Міністерством осві-
ти і науки та Міністерством осві-
ти Держави Ізраїль про сприян-
ня вивченню мови іврит у закладах 
освіти України та вивченню 
української мови в ізраїль-
ських закладах освіти. 2
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оголошення

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

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до Правил (договірних умов)об-

слуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій 
формі в АТ «УКРСИББАНК», які розміщені для ознайомлення на сайті https://my.ukrsibbank.com 
та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий 
кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями (надалі — Прави-
ла), наступних змін, а саме:

1. Викласти п.6.6. – 6.8. Правил в наступній редакції:
6.6. Формат надання інформації про звільнених Співробітників

№ 
п/п

ПІБ фізичної особи Ідентифіка-
ційний номер 

платника  
податків  

фізичної особи

Дата  
звільнення  
(формат 

ДДММРРРР)

Номер карткового рахункуПрізвище 
(кирилиця)

Ім’я  
(кирилиця)

По-батькові 
(кирилиця)

 40 символів 40 символів 40 символів 10 символів дата 29 літерно-цифрових 
символів

       
6.7. Формат електронної відомості розподілу заробітної плати та/або інших виплат

Дата заповнення 
документа  

(дд.мм.рррр.)

Порядковий 
номер* Тип операції

Номер картрахунку* 

(29 літерно- 
цифрових символів)

Сума  
операції* Валюта*(грн) Оператор

       

* - Поля обов’язкові до заповнення Клієнтом.
6.8. Формат надання інформації про співробітників, щодо яких Клієнт подає клопотання  

про зміну рівня/зміну Тарифного плану
Перелік співробітників, яким необхідно змінити рівень/змінити Тарифний план 

№ 
п/п

ПІБ фізичної особи Ідентифікаційний 
номер платника 

податків  
фізичної особи

Номер  
карткового  

рахунку

Діючий 
Тарифний план

Новий 
Тарифний план*Прізвище 

(кирилиця)
Ім’я  

(кирилиця)
По-батькові 
(кирилиця)

40 символів 40 символів 40 символів 10 символів
29 літерно-
цифрових-
символів

21 символ 21 символ

* - У разі бажання Клієнта перевести Тарифний план на сплату за його щорічне обслуговування за рахунок Клієнта 
без зміни рівня Тарифного плану, вказується діючий рівень Тарифного плану.

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому 
виданні, а саме:  20.08.2019 р.

Датою початку дії змін до Правил  є 20.08.2019 р.
В.о. заступника Голови Правління — Начальника Юридичного департаменту О. В. Полянчук

Оголошення
орендодавця – Управління адміністративними будинками Державного управління справами  

про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
п/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, 
назва, юридична 

адреса, контактний 
телефон)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Наймену-

вання
Реєстровий 

номер майна
Місцезна-
ходження

об’єкта 
оренди

Загальна 
площа, м2

Вартість  
майна 

за неза-
лежною 
оцінкою

Максималь-
но можли-
вий строк 

оренди

Мета  
викорис-

тання

1 Державне 
управління 
справами

21714657, Управ-
ління адміністра-
тивними будин-

ками Державного 
управління справа-
ми, 01220, м. Київ,
вул. Банкова, 11,
(044) 255-73-52

Нерухоме 
майно – 
частина 

нежитло-
вого при-
міщення

21714657.95.
ААААЛК040

м. Київ, 
вул. Банко-

ва, 11, 
корп. 1, 

частина хо-
лу на 1-му 

поверсі 

1 34470,00 2 роки 
11 місяців

Розміщен-
ня каво-

вого  
автомата

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Ки-
їв, вул. Банкова, 11, корп. 1, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, тел. 255-73-
52, 255-76-31. Заяви подаються у конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезна-
ходження об’єкта оренди.

У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди від-
повідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Каховський міськрайонний суд Херсонської 
області у зв’язку з розглядом кримінального 
провадження за обвинуваченням Іоргова Ми-
коли Васильовича, 27.01.1981 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258 ч. 3 КК України, ви-
кликає обвинуваченого — Іоргова Миколу Ва-
сильовича. Судове засідання відбудеться 29 
серпня 2019 року о 09.00 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської облас-
ті, вул. Мелітопольська, 172, каб. № 27. Явка 
обвинуваченого є обов’язковою. 

Суддя Г. В. Подіновська

Київською обласною радою прийнято рі-
шення від 25 липня 2019 р. № 624-29-VII «Про 
реорганізацію (перетворення) Комунального 
закладу «Київський обласний шкірно-венеро-
логічний диспансер» (код ЄДРПО 05492249) 
в комунальне некомерційне підприємство Ки-
ївської обласної ради «Київський обласний 
шкірно-венерологічний диспансер» та призна-
чено комісію з реорганізації на чолі Лобанова 
Геннадія Феодосійовича.

Заяви кредиторів приймаються протягом 
двох місяців з дня оприлюднення повідомлен-
ня за адресою: 04107, м. Київ, вул. Багговутів-
ська, 1.

Втрачене 

посвідчення дитини 

з багатодітної сім’ї  

№ 018540 від 12 

листопада 2013 р.  

на ім’я Філоненко 

Вадим Максимович,  

дата народження 

30.11.2003 р., 

вважати недійсним.

Святошинський районний суд міста Киє-
ва викликає як обвинуваченого Сумуліді Ми-
колу Георгійовича для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42017010000000193 відносно Сумуліді Ми-
коли Георгійовича, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
та повідомляє, що підготовче судове засідан-
ня відбудеться 04.09.2019 року о 09 год. 15 хв. 
в приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилян-
ська, 142, зал судових засідань № 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду ого-
лошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя В.О. Жмудь

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне проваджен-
ня № 1-кп/761 /783/2019 за обвинуваченням Ти-
хонова А.В. у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч.2 ст.28 ст.112, ч. 3 ст. 15 п.п.5,6,8,11,12 
ч.2 ст.2 ст. 115, ч.2 ст.28, ч. 1 ст.263, ч.2 ст.28,  
ч. 1 ст.263, ч. 1 ст.258-3 КК України, згідно Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22017000000000217 від 07.06.2017.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться: 
03.09.2019 о 08 год. 30 хв. в приміщенні Шевченків-
ського районного суду м. Києва за адресою: 03680, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 513 каб.

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 П.Л. Слободянюк 

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Няньчура Сергія Миколайо-
вича (к/n № 4201710000000061), обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України для розгляду кримінального проваджен-
ня та повідомляє, що судовий розгляд по суті від-
будеться: стосовно Няньчура С.М. — 02.09.2019 р. о 
15 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 142.

Няньчур С.М. повідомляється про те, що ухвалою 
суду від 23.01.2.019р. прийнято рішення про здій-
снення стосовно нього спеціального судового про-
вадження.

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 Новик В.П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинува-
ченого Антонєнкова Олександра Сергійовича для розгляду кримі-
нального провадження з дозволом на здійснення спеціального су-
дового провадження, внесеного до ЄРДР за № 22017011000000012 
відносно Антонєнкова Олександра Сергійовича, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідо-
мляє, що підготовче судове засідання відбудеться 02.09.2019 о 16 
год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань 
№ 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Новик В.П.
Втрачене свідоцтво на право керування вітрильним судном 

Диплом № 46/2011 від 31.03.2011 р. на ім’я Колобов Іван Васи-
льович, 

вважати недійсним.

 У провадженні Жовтневого район-
ного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, пр. Металургів, 31, м. Ма-
ріуполь) знаходиться кримінальне про-
вадження № 242/2528/18 відносно Фе-
ноги Сергія Васильовича за ч. 1 ст. 258-
3 КК України.

Обвинувачений Фенога Сергій Васи-
льович, 29.10.1980 р.н., який є громадя-
нином України, зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, вул. 
Вільнюська, буд. 11, кв. 61, викликаєть-
ся для участі у розгляді справи, який 
відбудеться 03 вересня 2019 року об 
11:00 годині у приміщенні суду за адре-
сою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, 
каб. 11.

Суддя П.І. Папаценко

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22018050000000094 (номер справи 
1-кп/243/178/2019) за обвинуваченням Фартуха Сер-
гія Олександровича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Гончарова А. О. викликає обвинува-
ченого Фартуха Сергія Олександровича, який про-
живає адресою: Донецька область, м. Миколаїв-
ка, провулок Незалежності, будинок № 8, квартира  
№ 4 у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
28 серпня 2019 року о 10 годині 40 хвилин, у залі су-
дового засідання № 13.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Захисниками обвинуваченого Фартуха С. О., в кри-
мінальному провадженні — адвокат Кінько Володи-
мир Миколайович, який зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. 50-років СРСР, 
будинок № 53, квартира № 63 тел. 066-007-01-33, 067-
703-07-07, та Пікулін Роман Миколайович, який за-
реєстрований за адресою: м. Слов’янськ, абонент-
ська скринька № 11, тел. 099-290-03-33.

Суддя А.О. Гончарова

Святошинський районний суд міста Ки-
єва викликає як обвинувачених: 

БЕРЕЩАНСЬКОГО Юрія Віталійовича 
(к/п № 42016000000002469), 

ІЩЕНКА Василя Івановича  
(к/п № 42016000000002629),  

ОСТАПОВУ Катерину Андріївну  
(к/п №42016000000002132), 

САВЧЕНКО Світлану Борисівну  
(к/п № 42016000000000204),

МЯЗГОВА Леоніда Олексійовича  
(к/п № 42016000000002778), 
обвинувачених у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України для роз-
гляду кримінального провадження та по-
відомляє, що судовий розгляд по суті від-
будеться:

— стосовно САВЧЕНКО С.Б. — 
02.09.2019 р. о 12.30 год.

— стосовно ОСТАПОВОЇ К. А. — 
03.10.2019 р. о 16 год. — (стадія судових 
дебатів!)

— стосовно ІЩЕНКА В.І. — 20.09.2019 р. 
о 12 год. — (стадія судових дебатів!)

— стосовно МЯЗГОВА Л.О. — 
04.09.2019 р. о 09 год.,

— стосовно БЕРЕЩАНСЬКОГО Ю.В. — 
12.09.2019 р. о 09 год.

в приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Жилянська, 142, каб. 6-а (або зал 
№ 3)

У разі неявки обвинувачених до су-
ду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинувачених в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя С.І. Дячук

Артемівський міськрайонний суду До-
нецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає 
кримінальне провадження за обвинува-
ченням Малєєвої 3інаїди Іванівни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по даному криміналь-
ному провадженню викликається до су-
ду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Ми-
ру, 5, кім. 315) для участі у розгляді спра-
ви: Малєєва Зінаїда Іванівна 08.09.1964 
р.н. (яка зареєстрована та мешкає: Доне-
цька область, м. Вуглегірськ, вул. Калініна, 
104 ) на 05 вересня 2019 року на 10 годи-
ну 30 хвилин.

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л. А. Радченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Банкова,буд.39а) розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Рисова-
ного Романа Олександровича, 26 червня 1987 року народження, уродженця с. Зелене По-
кровського району Донецької області, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Гір-
ник, вул. Некрасова, буд. 41, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

28 вересня 2017 року ухвалою Добропільського міськрайонного суду Донецької області по 
даній справі призначено підготовче судове засідання на 13 листопада 2017 року о 13:00 год.

13 листопада 2017 року проведення підготовчого судового засідання відкладене 
на 13 грудня 2017 року о 10:00 год.

13 грудня 2017 року проведення підготовчого судового засідання відкладене
на 12 січня 2018 року.

12 січня 2018 року проведення підготовчого судового засідання відкладене 
на 05 лютого 2018 року о 10-00 год.

05 лютого 2018 року підготовче судове засідання не відбулося, було відкладено
 на 20 березня 2018 р. на 10:00 год.

20 березня 2018 року підготовче судове засідання не відбулося, було відкладено 
на 19 квітня 2018 р. на 10:00 год.

19 квітня 2018 року підготовче судове засідання не відбулося, було відкладено 
на 22 червня 2018 р. на 10:00 год.

22 червня 2018 року підготовче судове засідання не відбулося, було відкладено 
на 16 серпня 2018 року на 13:00 год.

16 серпня 2018 року проведення підготовчого судового засідання відкладене 
на 18 жовтня 2018 року на 11:00 год.

Проведення підготовчого судового засідання, призначеного на 18 жовтня 2018 року, 
відкладене на 29.11.2018 року на 11:00 год.

29 листопада 2018 року проведення підготовчого судового засідання відкладене 
на 28 січня 2019 року на 13:00 год.

28.01.2019 року підготовче судове засідання не відбулося, було відкладено 
на 03 квітня 2019 року на 09:00 год.

03.04.2019 року підготовче судове засідання не відбулося, було відкладено 
на 22 травня 2019 року на 09:00 год.

22.05.2019 року проведення підготовчого судового засідання відкладене 
на 03 вересня 2019 року на 10:00 год.

Обвинувачений Рисований Роман Олександрович, 26 червня 1987 року народження, ви-
кликається на 03 вересня 2019 року о 10:00 год. у підготовче судове засідання до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет №15, за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Банкова, 39А, як обвинувачений для участі у розгляді кримінальної справи за обвинувачен-
ням Рисованого Романа Олександровича, 26 червня 1987 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Левченко A.M., судді Любчик В.М., Хандурін В.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області вул. Банкова, буд. 39А) розгля-
дає кримінальне провадження (справа № 221/702/19) за обвину-
ваченням Виноградської Людмили Миколаївни, 05 грудня 1975 
року народження, уродженки м. Добропілля Донецької області, у 
вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 
110 Кримінального кодексу України.

Обвинувачена Виноградська Людмила Миколаївна, 05 грудня 
1975 року народження, що мешкала за останньою відомою су-
ду адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Пархоменко, 
буд. 8, кв. 2, викликається на 04 вересня 2019 року о 14 год. 00 
хв. до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, 
кабінет № 14, для участі у підготовчому судовому засіданні по за-
значеному кримінальному провадженню. 

Головуючий суддя Любчик В.М.

В провадженні Жовтневого районного суду 
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримі-
нальне провадження відносно Бургуненка Воло-
димира Васильовича за обвинуваченням у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 115 ч. 1, ст. 15 ч. 2, ст. 115 ч. 2 КК 
України, який викликається для участі у розгляді 
кримінального провадження, яке відбудеться 03 
вересня 2019 року о 09. 30 годині в приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т. Металургів, 
31, каб. 19, 25.

Суддя П.І. Папаценко 

У провадженні Жовтневого районного суду 
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Пузіка 
Ігоря Вікторовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, який викликається для участі у розгля-
ді кримінального провадження, яке відбудеться 
30 серпня 2019 року о 09 год. 30 хв. в приміщен-
ні суду за адресою: м. Маріуполь, пр- т. Металур-
гів, 31, (каб. 11).

Суддя П.І. Папаценко

В провадженні Бердянського міськрайонно-
го суду Запорізької області знаходиться обвину-
вальний акт у кримінальному провадженні від-
носно Гаранжі Романа Володимировича у вчи-
ненні кримінального правопорушення (злочину), 
передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Гаранжа Ро-
ман Володимирович в підготовче судове засі-
дання, яке призначено на 16-00 год. 11 вересня 
2019 року та відбудеться в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду Запорізької області 
за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 
Запорізька область.   

Суддя  Білоусова О.М.
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АТ «РОДОВІД БАНК» 
номер лота: GL3N010473-GL3N010484, GL2N010485, 
GL3N010486-GL3N010501, GL6N010502, GL3N010503
Короткий опис активів 
(майна) в лоті
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договорами, укладеними з фізичними 
особами (із забезпеченням: 
іпотека та інше)

електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 01.10.2019
Час проведення  
відкритих торгів  
(аукціону)/електронного 
аукціону

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

Детальна інформація  
щодо лота

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/44101-
asset-sell-id-212457

Гостей із 14 областей зібрав  
«Слобожанський спас»

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

СВЯТО. Дощ трохи зава-
див, але настрій не зіпсував 
ні гостям з Києва, Вінниць-
кої, Волинської, Дніпропетров-
ської, Донецької, Запорізької, 
Кіровоградської, львівської, 
Миколаївської, Полтавської, 
Сумської, Харківської, Черні-
гівської областей, ні місцевим 
аматорам, які представили 
свої роботи на виставці сучас-
ного декору Ukrainian lounge 
zone, під час медового ярмар-
ку та свята хлібів. 

«Слобожанський спас» уже 
став традиційним, його прово-
дять на Сватівщині вдванадця-
те. «не випадково фестиваль 
відбувається саме на Сватів-
щині. Адже такого різнобарв’я 

національностей, традицій і 
культур не має жодна область, 
тільки наша луганщина, — за-
уважив очільник області Ві-

талій Комарницький, вітаючи 
учасників заходу. — Віковіч-
не прагнення українців до са-
мовизначення підтверджуєть-

ся тут, на Слобожанщині. А 
назва Сватове символізує од-
вічне прагнення українців до 
гуртування».

У Гелоні знайшли  
скіфське золото 
СКАРБИ НАЦІЇ.  На Полтавщині біля Котельви  
під час археологічних розкопок натрапили на артефакти 

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,  
«Урядовий кур’єр»

Найбільший інтерес ма-
ють зброя і золоті при-

краси. Надзвичайне відкрит-
тя зробили тиждень тому.  
Добре, що до такого багатства 
не дісталися чорні археологи. 
Повідомляли, що унікаль-
ну знахідку посилено охоро-
няє поліція. Артефакти не-
забаром передадуть до Хар-
кова, де їх відреставрують, а 
в тамтешньому університе-
ті вивчатимуть і тільки потім 
повернуть у Полтаву. 

Артефакти на могильнику 
Скоробір відкопала археоло-
гічна експедиція Харківсько-
го національного університе-
ту імені В.Н. Каразіна під ке-
рівництвом професора Іри-
ни Шрамко. Вона досліджує 
околиці Більська багато ро-
ків. До неї у цих місцях цим 
займався її батько, дослідник 
старовини.

Минулого сезону директор 
історико-культурного запо-
відника «Більськ» Ігор Ко-
рост розповідав «Урядовому 
кур’єру» про цікаві підсум-
ки роботи: «Ми викопали зо-
лоті бляшки, бронзове дзер-
кало із зображенням панте-
ри, шкіряний пасок із брон-
зовими виробами на ньому, 
елементи зброї, сагайдачний 
набір, прикрашений золоти-
ми пластинами, цілу грецьку 
амфору, глиняний горщик, 
останки людей і коня. Усім 
знахідкам близько 2,6 тися-
чі років».

У цьогорічній знахідці, за 
словами Ігоря Короста, інші 
речі. Тут є дзеркало, прикра-
си з жовтого металу, намисто. 
Усе це характерно для жіно-
чих поховань. Також знайде-
но речі, притаманні чолові-

чим похованням: акінак (ко-
роткий меч, яким користу-
валися перські воїни), сагай-
дачний набір з вістрями стріл 
і древка, вуздечка, деталі 
кінської упряжі тощо. Чима-
ло посуду, виробів із керамі-
ки. Унікальна таця, виробле-
на з піщанику.

Багато цінних артефак-
тів, зокрема золотих, на 
городищі свого часу від-
копав археолог з Полта-
ви Олександр Супруненко. 
Найвідоміші з них — золо-
та бляшка з обличчям дав-
ньогрецького бога вина і ве-
селощів Діоніса, датова-
на VI ст. до н. е. Усі знайде-
ні предмети науковці пе-
редають у музейні фонди, 
де є умови для зберігання. 
Тільки у фондах комуналь-
ної установи, яку очолює 
Ігор Корост, зберігають по-
над 12 тисяч археологічних 
знахідок, страхова ринко-
ва вартість яких, за деяки-

ми даними, становить по-
над мільйон доларів. 

Але ще більше скарбів ле-
жить у товщі спресованої 
за віки землі городища, яке 
батько історії Геродот вва-
жав однією зі столиць Скіфії 
містом Гелоном. І вже через 
це Більське городище уні-
кальне не тільки для нашої 
країни, а для всього світу. А 
ще під час Другої світової ві-
йни урочище Старобір дослі-
джували німці. Є дані, які під-
тверджують, що вони вивез-
ли звідси багато справді цін-
них, унікальних речей. 

Скіфське золото прива-
блювало людей завжди. Во-
но ніби магнітом притягує ту-
ристів. Це помітила місцева 
влада й намагається рекла-
мувати цей новий турист-
ський центр на мапі Полтав-
щини. У планах — будівни-
цтво готелів, доріг, об’єктів 
туристської інфраструктури. 
Уже відремонтували дорогу 

від Котельви до Більська. В 
обласному бюджеті на це пе-
редбачено чималі кошти. 

Цього року управління 
культури Полтавської об-
лдержадміністрації органі-
зувало тут музично-розва-
жальну феєрію за участі ор-
кестрів: Полтавського сим-
фонічного, камерного іме-
ні Дмитра Ахшарумова і на-
родних інструментів та Пол-
тавської обласної філармонії. 
Уже втретє на високому пра-
вому березі річки Ворскла, 
звідки відкриваються неймо-
вірні краєвиди на кілька де-
сятків кілометрів, провели 
Гелонфест, що має яскравий 
український колорит. Тут 
реконструктори із Запоріж-
жя в образах скіфів скакали 
на конях, змагалися у вправ-
ності володіння списами, ме-
чами, стрільбі з луків, грі на 
барабанах. Показали гостям і 
маленьку частину знайдених 
цими днями скіфських речей. 
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ТеМПеРAТУРA ПO OБлAСТяХ УКРAЇнИ 
нA 21 СеРПня

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13 +18 +27 +32 Черкаська +13 +18 +27 +32

Житомирська +13 +18 +27 +32 Кіровоградська +14 +19 +28 +33
Чернігівська +12 +17 +26 +31 Полтавська +14 +19 +27 +32
Сумська +12 +17 +26 +31 Дніпропетровська +15 +20 +30 +35
Закарпатська +13 +18 +27 +32 Одеська +16 +21 +30 +35
Рівненська +13 +18 +26 +31 Миколаївська +15 +20 +30 +35
Львівська +12 +17 +25 +30 Херсонська +17 +22 +30 +35
Івано-Франківська +12 +17 +26 +31 Запорізька +16 +21 +30 +35
Волинська +13 +18 25 +30 Харківська +14 +19 +29 +34
Хмельницька +13 +18 +27 +32 Донецька +15 +20 +30 +35
Чернівецька +14 +19 +26 +31 Луганська +14 +19 +30 +35
Тернопільська +13 +18 +26 +31 Крим +17 +22 +27 +32
Вінницька +13 +18 +27 +32 Київ +15 +17  +29 +31

Укргiдрометцентр

«Дикий мед» припав  
до вподоби ласунам 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СОЛОДКИЙ СПАС.  Упродовж двох днів у селищі Зноб-
новгородське Середино-Будського району на Сумщині тривав 
щорічний екологічний фестиваль «Дикий мед», у якому взяли 
участь не тільки місцеві пасічники та шанувальники солодкого 
продукту, а й численні гості із сусідніх районів та міст.

За словами організаторів, крім традиційних заходів з популяри-
зації меду та продукції бджільництва, фестиваль знайомив учас-
ників із туристичним та культурно-мистецьким потенціалом міс-
цевої громади, популяризував можливості розвитку зеленого ту-
ризму, налагоджував ділові зв’язки між бджолярами різних регіо-
нів для обміну досвідом та подальшої співпраці.

Зноб-новгородська селищна оТг розташована на півночі Сум-
щини, вона найвіддаленіша від обласного центру. Але тільки ге-
ографічно, бо тамтешня територія активно інтегрована в загаль-
нообласні процеси, має помітний вплив на економіку, славиться 
тим, що місцеві підприємства і підприємці  виробляють екологічно 
чисту продукцію, в чому мали змогу переконатися учасники фес-
тивалю. До слова, він пройшов утретє і здобуває дедалі більше 
прихильників і шанувальників меду, зокрема дикого.

Реставратори із Запоріжжя в ролі господарів  
фестивалю скіфів

Одна із цінних знахідок 
давнього скіфського золота

Під час свята гостей та учасників вразив виступ 
Луганського обласного козачого кінного театру
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