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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО РАЗУМКОВ:
«Ми маємо показати 

результативність 
роботи. І довести, 

що можемо й будемо 
працювати єдиною 

командою: Президент, 
Верховна Рада і 

Кабінет Міністрів».

Другорядних напрямів 
бути не може 

УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ. Із представниками Руху ветеранів 
України зустрілися Прем’єр-міністр Олексій Гончарук і міністр у 
справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб Оксана Коляда. Темою зацікавленої розмови 
стало об’єднання соціальних груп, довкола яких було зосереджено 
роботу двох колишніх міністерств — у справах ветеранів і тимчасо-
во окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

«Зустріч вийшла максимально відвертою та щирою, нам вдалося 
довести пріоритетність проблем і потреб ветеранів та внутрішньо пе-
реміщених осіб для уряду, — цитує слова Олексія Гончарука депар-
тамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Ка-
бінету Міністрів. — Мушу визнати, проблема глибша, ніж ми прогно-
зували спочатку. Але впевнений, ми знайдемо необхідні механізми. 
Дам доручення Мінфіну, Мін’юсту, Мінветеранів та Мінсоцполітики 
максимально швидко провести робочі наради з цього питання. Ду-
маю, рішення знайдемо. Головне, що є розуміння позицій».

61,83 млрд грн
становив залишок коштів на єдиному 

рахунку Держказначейства на початок 
осені. Це майже в 1,3 раза більше,  

ніж місяць тому 

ГАРЯЧІ РЕФОРМИ. Уряд оперативно звільнятиме 
неефективних державних менеджерів, які обстоювали  
власні, а не державні інтереси 

Шанс на втілення 
обіцяних змін

Голова Верховної Ради про зусилля парламенту задля 
законодавчого забезпечення реформ
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Цьогоріч уперше два десятки 
дівчат вступили до Київського 
військового ліцею імені Івана 
Богуна, де нарівні з хлопцями 
вчитимуться захищати Батьківщину 

В ОДНОМУ СТРОЮ

Унікальний та єдиний в 
Україні ДНДІ ВС ОВТ потребує 
більш послідовної та дієвішої 
підтримки Міністерства оборони 
і Генерального штабу ЗСУ
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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук: 
«Починаємо працювати!»
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Новий склад уряду ставить амбітні, але цілком реальні завдання

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Після завершення наради 
Президента з керівництвом 

Верховної Ради, Кабінету Міні-
стрів і силових структур уряд зі-
брався на перше засідання у но-
вому складі. Наголосивши, що го-
ловним пріоритетом діяльнос-

ті цей склад Кабміну обрав еко-
номічне зростання, його глава 
Олексій Гончарук нагадав про ці-
лі й тактичні завдання, окресле-
ні Президентом, які відтепер слід 

реалізовувати. Адже саме еконо-
мічне зростання — це фактично 
відповідь на більшість проблем у 
державі. Тому, за його словами, 
українська економіка за п’ять ро-

ків має зростати на 5% у 2020 році 
й по 7% кожного наступного. А це 
має стимулювати до ство-
рення не менш як мільйон 
нових робочих місць. 2
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оголошення

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

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува‑
ченого Михайлова Миколу Петровича, 23.09.1959 р.н. (зареєстроване 
місце проживання: Донецька обл., смт Старобешеве, просп. Донецький, 
18, кв. 6) у судове засідання для здійснення спеціального судового про‑
вадження у кримінальному провадженні № 2201705010000000224 від 
08.07.2017 (справа № 328/921/18) за обвинуваченням Михайлова М. П. 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258‑3 
КК України, яке відбудеться 12.09.2019 року о 14‑00 годині в залі судо‑
вого засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володи‑
мирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Михайлова М. П. криміналь‑
не провадження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів: 
головуючий суддя Коваленко П. Л., судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

 Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 19.02.1991 р.н., заре‑
єстрований за адресою: Донецька область, Покровський (Красноар‑
мійський) район, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, 25 у вчиненні кри‑
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258‑3 КК України, 
відповідно до вимог ст.ст. 297‑5, 323 КПК України викликається в су‑
дове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке від‑
будеться 19.09.2019 року о 09‑00 год. до Якимівського районного су‑
ду Запорізької області (Запорізька область, смт Якимівка, вул. Пушкі‑
на, 25 тел. (06131)6‑13‑20)), для участі у судовому засіданні як обви‑
нувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбаченні 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвину‑
ваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258‑3 та  
ч. 2 ст. 258‑5 Кримінального кодексу України Замуруєва Віталія Валентиновича, 11 
січня 1975 року народження, уродженця міста Алчевська Луганської області, який 
проживає в місті Луганську по вулиці Переяславська, буд. 44 і по вулиці Коцюбин‑
ського, буд. 6, кв. 65, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 09 вересня 
2019 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного 
суду за адресою: м.Тернопіль, вул.Котляревського, 34 (очікувати на 2‑му поверсі). 

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Замуруєва В. В. в підготовче судове засідання 
оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого.

Суддя Л. Базан  

Здолбунівський районний суд Рівненської області (м. Здолбунів, вул. Не‑
залежності, 10) викликає в підготовче судове засідання на 12 годину 00 хви‑
лин 13 вересня 2019 року та на 10 годину 00 хвилин 27 вересня 2019 року 
обвинуваченого Зарембо Андрія Анатолійовича, 11 березня 1988 року наро‑
дження, уродженця м. Сургут Тюменської області Російської Федерації, за‑
реєстрованого вул. Волинської Дивизії, буд. 31, кв. 62, м. Рівне, Рівненської 
області, Україна, останнє відоме місце перебування вул. Чехова, 49, м. Сур‑
гут Тюменської області Російської Федерації у кримінальному провадженні 
№ 12012190080000136 відносно Зарембо Андрія Анатолійовича у вчиненні 
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‑
ним з її змістом.

Суддя І. М. Мичка

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебу‑
ває кримінальне провадження відносно Єгорова Сергія Вікторовича, 
16.05.1957 року, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору‑
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідання викликається Єгоров 
Сергій Вікторович, 16.05.1957 року народження, обвинувачений у вчи‑
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 10 вересня 2019 року о 12:30 год. в приміщен‑
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Максима Кривоноса, 25, каб. 26, під головуванням судді Педенко А. М.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належ‑
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про‑
вадження. 

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: GL32N011365-GL32N011370; GL22N011364, 
GL22N011375-GL22N011376

Короткий опис активів (майна) в лоті: Основні засоби, нерухомість
Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

19.09.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих 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/ 
118‑delta/44273‑asset‑sell‑id‑214803,  
44266‑asset‑sell‑id‑214792

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе‑
тровської області по кримінальному провадженню 
1‑кп/185/52/19, справа № 185/10195/16‑к за обвину‑
ваченням Колоса Володимира Анатолійовича у вчи‑
ненні кримінального правопорушення, передбачено‑
го ч. 1 ст. 258‑3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кри‑
мінальному провадженню призначено за адресою: 
вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград Дніпропетров‑
ська область.

Обвинувачений Колос Володимир Анатолійович 
викликається для участі в підготовчому судовому 
засіданні, призначеному на 09 вересня 2019 року о 
15.00 годині, у приміщенні Павлоградського місь‑
крайонного суду Дніпропетровської області, який 
знаходиться за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвину‑
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Н. Г. Самоткан

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
Дубровицьким районним судом Рівненської об‑

ласті 13 червня 2017 року без відповідача розгля‑
нуто цивільну справу № 560/429/17 за позовом Пу‑
блічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«Приватбанк» до Бурлака Олега Петровича про стяг‑
нення заборгованості.

Даним рішенням позов Публічного акціонерно‑
го товариства комерційного банку «Приватбанк» за‑
доволено. З повним текстом рішення відповідач мо‑
же ознайомитися, звернувшись до канцелярії Дубро‑
вицького районного суду за адресою: м. Дубровиця, 
вул. Миру, 2а, Рівненської області.

Суддя Оборонова І. В.

Усім зацікавленим особам та кредиторам

Повідомляємо, що 19 серпня 2019 року ТОВАРИ‑

СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІТ‑

СТРОЙПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ: 34873867) прийня‑

то рішення про виділення нової юридичної особи з 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕЛІТСТРОЙПРОЕКТ», якій за розподільчим балан‑

сом буде передано частину майна, прав та обов’язків 

ТОВ «ЕЛІТСТРОЙПРОЕКТ».

Повістка про виклик 
Відповідно до вимог ст. 297‑5, 323 КПК України, обви‑

нуваченій Туркіній Ларисі Василівні, 29.10.1977 р.н., за‑
реєстрованій за адресою: Одеська область, Кілійський 
район, м. Вилкове, вул. Сонячна, 6, кв. 31, тимчасово 
проживала за адресою: м, Одеса, вул. Затонського, 24/3, 
кв. 126 необхідно з’явитися в судові засідання, які відбу‑
дуться 09.09.2019 року об 11 годині 00 хвилин за адре‑
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський район‑
ний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик суду передбаче‑
ні статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви‑
нуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

В провадженні Бобровицької нотаріальної контори 

Чернігівської області знаходиться спадкова справа 

№ 519/2011, заведена після смерті Павлуцької Марії 

Якимівни, померлої 26 серпня 2011 року. Прохання 

спадкоємців в найкоротший термін з’явитись в но‑

таріальну контору, яка знаходиться за адресою: Чер‑

нігівська область, м. Бобровиця, вул. Горького, 24 А, 

для встановлення кола спадкоємців та складу спад‑

кового майна.

 «ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє про втрату бланків суворої звітності полісів  ОСЦПВВНТЗ  в кількості 30 
(тридцять) шт. Вважати недійсними наступні номери бланків:

АМ4240092 АМ8073199‑АМ8073200
АМ4240238 АМ8398849
АМ4245060 АМ4449025‑АМ4449030

АМ4245284‑АМ4245285 АМ4449381
АМ4020093‑АМ4020094 АМ4561761‑АМ4561762

АМ4554072 АМ4561766
АМ4554080 АМ4561769‑АМ4561770
АМ5006356 АМ8073432

АМ5006358‑АМ5006359 АО0682008
АМ8050728

Мінфін оголошує відбір банків  
для участі у спільному Проекті України та Європейського інвестиційного 

банку в аграрній галузі

Міністерство фінансів України оголошує відбір комерційних банків для участі у спільному проек‑
ті України та Європейського інвестиційного банку «Основний кредит для аграрної галузі — Україна» 
(Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 28.12.2015, ратифікована Законом України від 20.09.2016 
р.№1530‑VIII).

Банки, які будуть відібрані для участі у Проекті, зможуть отримати довгострокові кредитні ресур‑
си, загальний обсяг яких складає 400 мільйонів євро, з метою подальшого кредитування підприємств 
аграрного сектору економіки України (зернових та олійних культур, рибних господарств (у тому чис‑
лі аквакультур)).

Для участі у Проекті банк‑претендент повинен відповідати вимогам, що затверджені постановою Ка‑
бінету Міністрів України від 10.07.2019 №606 «Питання реалізації спільного з Європейським інвести‑
ційним банком Проекту «Основний кредит для аграрної галузі — Україна», та надати офіційний лист 
за підписом уповноваженої особи із зазначенням очікуваного обсягу фінансування в рамках Проекту 
разом з документами, перелік яких затверджено вищезазначеною постановою КМУ.

Згадані вимоги разом з валютно‑фінансовими умовами Проекту також розміщені для ознайомлен‑
ня на сайтах Міністерства фінансів України (http://www.minfin.gov.ua) та Укрексімбанку (http://www.
eximb.com).

Документи у запечатаному конверті подаються за адресою: Україна, 04071 м. Київ, вул. Межигір‑
ська, 11, тел.: (044) 277‑54‑82, 277‑54‑33; до уваги: Департаменту міжнародних фінансових проектів. 

Одночасно електронні копії усіх документів у форматі PDF необхідно направити на електронну по‑
штову скриньку: Agriapex@hq.eximb.com. Розмір одного повідомлення не повинен бути більше 10 Мб.

Звертаємо увагу, що участь будь‑якого банку у Проекті вимагає погодження Європейського інвес‑
тиційного банку, тому уся інформація та документація, надані претендентами, будуть доступними ЄІБ.

Банки, що відповідатимуть критеріям та отримали погодження ЄІБ, будуть поінформовані Міністер‑
ством фінансів України щодо подальших заходів, спрямованих на укладення з ними відповідних угод 
про субфінансування.

Отримати додаткову інформацію можливо, звернувшись за тел. (044) 247‑89‑65 або ел. поштою: 
Agriapex@hq.eximb.com.

ОГОЛОШЕННЯ  
про скликання XVII позачергового з’їзду  

суддів України
XVII позачерговий з’їзд суддів України відповідно 

до рішень Ради суддів України від 21 червня 2019 ро‑
ку № 28 та від 02 серпня 2019 року № 43 відбудеть‑
ся 29-30 жовтня 2019 року у приміщенні Конгрес‑ 
холу готелю «Президент» за адресою: м. Київ, вул. 
Госпітальна, 12. На обговорення буде запропонова‑
но питання:

— Про обрання трьох суддів Конституційного Су‑
ду України;

— Про обрання двох членів Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України;

— Інформація органів суддівського самовряду‑
вання/врядування про їх діяльність.

Рада суддів України

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебувас кримінальне провадження відносно 
Брикало Тетяни Вікторівни, 19.11.1969 р.н., обвинуваче‑
ної у вчиненні кримінального правопорушення, передба‑
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідання викли‑
кається Брикало Тетяна Вікторівна, 19.11.1969 року на‑
родження, обвинувачена у вчиненні кримінального пра‑
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 10 вересня 2019 року об 11‑40 год. в примі‑
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре‑
сою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 9, під 
головуван ням судді Курової О. І.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважа‑
ється належним повідомленням, а кримінальне прова‑
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче‑
ної в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки‑
єва перебуває кримінальне провадження відносно Рога‑
чова Дмитра Миколайовича, 09.06.1976 року, обвинува‑
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе‑
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідання викли‑
кається Рогачов Дмитро Миколайович, 09.06.1976 ро‑
ку народження, обвинувачений у вчиненні кримінально‑
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра‑
їни, яке відбудеться 10 вересня 2019 року о 10‑30 год. 
в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 9,  
під головуванням судді Курової О. І.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вва‑
жається належним повідомленням, а кримінальне про‑
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува‑
ченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки‑
єва перебуває кримінальне провадження відносно Федо‑
ренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 року, обвинуваче‑
ної у вчиненні кримінального правопорушення, передба‑
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідання виклика‑
ється Федоренко Евеліна Робертівна, 03.09.1972 року на‑
родження, обвинувачена у вчиненні кримінального пра‑
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 10 вересня 2019 року о 12‑00 год. в приміщен‑
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під головуванням  
судді Педенко А. М.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення вважа‑
ється належним повідомленням, а кримінальне прова‑
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче‑
ної в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик в суд обвинуваченої
В провадженні Марківського районного суду Луган‑

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 433/1869/17 стосовно Степіної Олени Сергіївни, обвину‑
ваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258‑3 КК 
України.

На підставі ст.ст. 314, 297‑5, 323 КПК України Марківський 
районний суд Луганської області викликає Степіну Олену 
Сергіївну в підготовче судове засідання, яке відбудеться 16 
вересня 2019 року о 13 годині 00 хвилин у залі судових за‑
сідань Марківського районного суду Луганської області за 
адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського 
району Луганської області, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Рукас О. В., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Повістка про виклик в суд обвинуваченої
В провадженні Марківського районного суду Луган‑

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 417/6970/18 стосовно Шпак Валентини Володимирів‑
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297‑5, 323 КПК України Марківський 
районний суд Луганської області викликає Шпак Валентину 
Володимирівну в підготовче судове засідання, яке відбу‑
деться 17 вересня 2019 року об 11 годині 00 хвилин у за‑
лі судових засідань Марківського районного суду Луганської 
області за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Мар‑
ківського району Луганської області, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Рукас О. В., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Перша павлоградська державна нотаріальна 
контора повідомляє, що 13.08.2018 року помер‑
ла МИРОНОВА ЛІДІЯ СТЕПАНІВНА, 26.12.1938 ро‑
ку народження, яка була зареєстрована до смер‑
ті за адресою: вулиця Верстатобудівників, буд.  
№ 2, кв. № 47, місто Павлоград, Дніпропетров‑
ська область, яка залишила заповіт, посвідчений 
29.01.2013 року за № 2‑29 Першою павлоградською 
держнотконторою, згідно якого заповідала на ім’я 
ЛОГВІНОВОЇ ІРИНИ СТЕПАНІВНИ, 11.04.1964 року 
народження все своє майно.

Просимо громадянку ЛОГВІНОВУ ІРИНУ СТЕПА‑
НІВНУ, 11.04.1964 року народження, звернутися до 
Першої павлоградської державної нотаріальної кон‑
тори за адресою: місто Павлоград, вулиця Харків‑
ська, буд. 114, Дніпропетровська область.

Втрачену довідку про взяття на облік юри‑

дичної особи —  

ТОВ «ПРОФ‑АГРО‑ТРАНС» 

(код за ЄДРПОУ 42039339, 

платник ПДВ 420393310042) номер 646, 

видану Національною комісією,  

що здійснює державне регулювання  

у сфері ринків фінансових послуг,  

згідно розпорядження 

№ 848 від 14.05.2019,  

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

До уваги акціонерів ПРАТ «КЕРАМЕТ»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМЕТ» (ідентифікаційний 
код — 13508852, місцезнаходження: 04119, місто Київ, Шевченківський ра‑
йон, вулиця Деревлянська, будинок 8 (далі — «Товариство»), повідомляє 
про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі — 
«Загальні збори»), які відбудуться 14.10.2019 року об 11.00 годині за адре‑
сою: 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, офіс ПРАТ «КЕРАМЕТ».

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічиль-

ну комісію у складі: Савченка Артема Олександровича.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів та затвердження регла‑

менту Загальних зборів.
Проект рішення: 
1) Обрати Головою Загальних зборів — Молчанова Геннадія Абдурахма-

новича, секретарем Загальних зборів — Сипало Марину Анатоліївну.
2) Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:
 - час для доповідей — до 10 хвилин;
 - час для виступів по питанню порядку денного — до 3 хв.,
 - питання до доповідача та виступаючих та відповіді на них — до 5 хв.,
 - загальний час проведення зборів: від 1,5 до 2 годин без перерви;
- порядок голосування: з використанням бюлетенів для голосування.
3. Затвердження передавального акта, складеного в наслідок перетворен‑

ня ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ», ідентифікацій‑
ний код — 13508852, та надання відповідних повноважень.

Проект рішення: 
3.1. Затвердити передавальний акт від 01 жовтня 2019 р. щодо переда-

чі майна, всіх прав та обов’язків від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КЕРАМЕТ» до його правонаступника — ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАМЕТ», що створюється в результаті перетворен-
ня. Передавальний акт складено Головою Комісії станом на 01.10.2019 р. 
відповідно до вимог ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» та  
ст. 105 Цивільного кодексу України після завершення строку заявлення кре-
диторами своїх вимог до ПРАТ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» (який завершив-
ся 13.10.2019 р.).

3.2. Уповноважити наступних осіб для підписання передавального акту:
a) Передає від ПРАТ «КЕРАМЕТ» — Голова Комісії з припинення Бублей 

Володимир Володимирович, який діє на підставі рішення позачергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства від 31.07.2019 р.

b) Приймає від ТОВ «КЕРАМЕТ» — Бублей Володимир Володимирович.
c) Особам, уповноваженим на підписання передавального акта, засвідчи-

ти свої підписи нотаріально.
3.3. Уповноважити Голову Загальних зборів Молчанова Геннадія Абдурах-

мановича та Секретаря Загальних зборів Сипало Марину Анатоліївну підпи-
сати протокол позачергових загальних зборів ПРАТ «КЕРАМЕТ» з питань, 
що визначено вище, та засвідчити свої підписи нотаріально.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачер‑
гових загальних зборах акціонерів, — 08.10.2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 
14.10.2019 року з 10.00 до 10.50 години за місцем проведення загальних 
зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що по‑
свідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів — документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати 
участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись 
цим:

‑ керівник акціонера‑юридичної особи — витяг із Єдиного державного ре‑
єстру юридичних осіб, фізичних осіб‑підприємців та громадських форму‑
вань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юри‑
дичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надан‑
ня керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах 
Товариства;

‑ представник акціонера за довіреністю — оформлену згідно з чинним за‑
конодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь 
та голосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на 
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право учас‑
ті на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість сво‑
го представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників 
загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідо‑
мивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора, або взяти 
участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних збо‑
рах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той 
представник, довіреність якому буде видана пізніше. 

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або 
згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть звернутися за 
електронною поштовою адресою Товариства:  km@keramet.com.ua, або за 
адресою: 04119, місто Київ, вулиця Деревлянська, 8, офіс ПРАТ «КЕРАМЕТ», 
юридичний відділ. В день проведення зборів акціонери та їх представники 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, в місці проведення зборів. Особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами — особа, яка обрана Голо‑
вою Комісії з припинення (далі — «Голова Комісії»), генеральний директор 
ПРАТ «КЕРАМЕТ» — Бублей Володимир Володимирович, контакті дані: тел.  
050 326 06 88, lawyer@keramet.com.ua, юридичний відділ. 

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів управління 
Товариства — не пізніше ніж за 7 днів, до дня проведення загальних зборів. 
Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням 
Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування 
акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товари‑
ства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з 
проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту 
порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодав‑
ством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх 
пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та 
роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку ден‑
ного акціонери можуть звертатися до особи, яка обрана Головою Комісії  — 
Генерального директора — Бублей Володимира Володимировича за наведе‑
ним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведен‑
ня  позачергових загальних зборів, складеним станом на 14.10.2019 року, 
загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 23 480 000  
штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 23 352 800 
штук.

Адреса веб‑сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до 
кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інфор‑
мація, передбачена чинним законодавством України: http://keramet.com.ua/
news_id_704.html.

Телефон для довідок: 050 326 06 88.
Наглядова рада

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Звольського Вади‑
ма Володимировича, 1964 р. н., як обвинуваченого у кримінальному прова‑
дженні № 296/4949/18 по обвинуваченню у вчиненні кримінального право‑
порушення за ч. 1 ст. 258‑3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Покатілова О. Б. в судове засідання, що відбудеться 10 вересня 2019 ро‑
ку о 16.30 год. та у судове засідання, що відбудеться 18 вересня 2019 року 
о 16.30 год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Делієва Сергія Сер‑
гійовича, 02.12.1994 р. н. як обвинуваченого у кримінальному проваджен‑
ні № 296/8734/18 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопору‑
шення за ч. 1 ст. 258‑3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді  
Покатілова О. Б. в судові засідання, що відбудуться 10 вересня 2019 року 
о 15‑30 год. та 02 жовтня 2019 року о 10.30 год. в приміщенні Корольовсько‑
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова. 

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бардашевського Ві‑
ктора Володимировича та Бардашевського Олега Вікторовича як обвинува‑
чених у кримінальному провадженні № 296/12587/15‑к по обвинуваченню 
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258‑3, ч. 2 ст. 260 КК 
України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у судові засідання, що від‑
будуться 27 вересня 2019 року о 16‑00 год. та 15 жовтня 2019 року о 09.30 
год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адре‑
сою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинувачених в судове засідання обов’язкова. 

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Михайлова Володи‑
мира Петровича, 26.03.1956 р. н., проживаючого у м. Донецьку по вул. Крас‑
нознаменній, буд. №125, як обвинуваченого у кримінальному провадженні 
№ 296/1787/18 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень 
за ч. 1 ст. 258‑3, ч.2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Аксьонова 
В. Є. в судові засідання, розгляд яких призначено на 16 вересня 2019 р. о 17 
год. 00 хв. та 02 жовтня 2019 р. о 16 год. 00 хв. в приміщенні Корольовсько‑
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор‑
ний, 1, зал 2‑К (каб. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бурлаку Олексан‑
дра Максимовича, 18.02.1977 р. н., як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/1955/16‑к за ч. 1 ст. 258‑3 КК України, в судові засідан‑
ня під головуванням судді Аксьонова В. Є., які відбудуться 25 вересня 2019 
року о 14 год. 30 хв. та 03 жовтня 2019 року о 09 год. 30 хв., в приміщен‑
ні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал 2‑К (каб. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Мельника Іго‑
ря Васильовича, 04.11.1972 р. н., уродженця смт Нижня Кринка, м. Ма‑
кіївка Донецької обл., як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/6759/17 1‑кп/296/142/19 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258‑3, ч.2 ст. 260 КК України, під го-
ловуванням судді Аксьонова В. Є. в судові засідання, що відбудуться 24 ве‑
ресня 2019 р. о 16 год. 30 хв. та 02 жовтня 2019 р. на 09 год. 30 хв. в примі‑
щенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою м. Жито‑
мир, майдан Соборний, 1, зал 2‑К (каб. №106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Чернораєва Віта‑
лія Борисовича, 11.06.1960 р. н., як обвинуваченого у кримінальному про‑
вадженні № 296/3193/19 1‑кп/296/508/19 у вчиненні кримінальних право‑
порушень за ч. 1 ст. 258‑3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді  
Шимон Л. C. в судові засідання, що відбудеться 17.09.2019 року о 10 год. 
45 хв. та 01.11.2019 року о 16 год. 00 хв. в приміщенні Корольовського ра‑
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
зал № 5‑к.

Явки обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кримінальне про‑
вадження № 712/1822/16‑к відносно Геліконової З. В. за ч. 1 ст. 258‑3, 
ч. 2 ст. 110 КК України за відсутністю обвинуваченої в порядку спеці‑
ального судового провадження. Обвинувачена Геліконова Зоя Вікто‑
рівна, 20.06.1962 року народження, зареєстрована за адресою: м. Чер‑
каси, вул. Боженка, 5, кв. 29 викликається в судове засідання, яке від‑
будеться 11 вересня 2019 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за 
адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал № 1.

Cуддя С. М. Бащенко

До уваги 
приватного підприємства «ВІ АЙ ПI ДЕПАРТАМЕНТ»  

(ідентифікаційний код юридичної особи 33508037), товариства з 
обмеженою відповідальністю «АКЦЕПТ ОНЛАЙН» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 40429394), товариства з обмеженою відповідальністю  

«ПРО ЗАКУПІВЛІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40328577)  
та приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР 

АСБОУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34507830)
За результатами розгляду справи №143‑26.13/127‑18 про вчинен‑

ня приватним підприємством «ВІ АЙ ПI ДЕПАРТАМЕНТ», товариством 
з обмеженою відповідальністю «АКЦЕПТ ОНЛАЙН», товариством з об‑
меженою відповідальністю «ПРО ЗАКУПІВЛІ» та приватним підприєм‑
ством «ІНФОРМАЦІЙНО‑КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР АСБОУ» порушен‑
ня, передбаченого частиною третьою статті 6 та пунктом 1 статті 50 За‑
кону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антикон‑
курентних узгоджених дій, Антимонопольний комітет України прийняв 
рішення від 20 червня 2019 року № 442‑р.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному вебсай‑
ті Aнтимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) в розді‑
лі «Головна — Рішення та розпорядження — Інформація про рішен‑
ня та рекомендації Антимонопольного комітету України» 03.07.2019.

Ця інформація розмішена на підставі абзацу п’ятого частини першої 
статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Державне управління справами оголошує конкурс  
на посаду директора Державної наукової установи 

«Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 
медицини» Державного управління справами

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково‑технічну ді‑
яльність», Положення про Державне управління справами в редак‑
ції, затвердженій Указом Президента України від 17 грудня 2002 року  
№ 1180, постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 ро‑
ку № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника держав‑
ної наукової установи» та враховуючи Статут Державної наукової уста‑
нови «Науково‑практичний центр профілактичної та клінічної медици‑
ни» Державного управління справами, затверджений Розпоряджен‑
ням Керівника Державного управління справами від 12 квітня 2017 ро‑
ку № 104, оголошується конкурс на посаду директора Державної на‑
укової установи «Науково‑практичний центр профілактичної та клініч‑
ної медицини» Державного управління справами (вул. Верхня, буд. 5, 
м. Київ, 01014).

1. Найменування підприємства: Державна наукова установа «Науко‑
во‑практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Держав‑
ного управління справами.

2. Місцезнаходження підприємства: м. Київ, вул. Верхня, буд. 5.
3. Строк подання документів на участь у конкурсі, зазначених у 

пункті 6: протягом двох місяців з дня опублікування оголошення.
4. Адреса, за якою здійснюється прийом документів, та контактна 

інформація: 01220, м. Київ, вул. Банкова, буд. 11, Державне управлін‑
ня справами. 

Телефон для довідок: (044) 255‑64‑84, електронна пошта: kra@dus.
gov.ua.

5. Інформація про дату проведення виборів: інформація про дату, 
час і місце проведення виборів буде оприлюднена виборчою комісією 
не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів на 
офіційному сайті Державної наукової установи «Науково‑практичний 
центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління 
справами  (www.clinic.gov.ua).

6. Перелік документів, що подаються претендентами поштою:
1) заява про участь у конкурсі на ім’я Керівника Державного управ‑

ління справами С. БОРЗОВА, в якій зазначається інформація про за‑
стосування або незастосування до претендента обмежень, установле‑
них частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково‑
технічну діяльність»;

2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 см;
3) автобіографія;
4) копії документів про вищу освіту, науковий ступінь і вчене звання;
5) довідка про проходження попереднього (періодичного) пси‑

хіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведен‑
ня обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, за‑
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 
2000 року № 1465;

6) довідка про наявність або відсутність судимості;
7) інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні правопорушення;
8) копія паспорта, засвідчена претендентом;
9) копія трудової книжки;
10) письмова згода на обробку персональних даних.
Копії документів, які подаються претендентом (крім паспорта), ма‑

ють бути засвідчені в установленому порядку. 
7. Вимоги до претендента: кандидат на посаду керівника держав‑

ної наукової установи повинен вільно володіти державною мовою, ма‑
ти науковий ступінь доктора медичних наук або доктора філософії за 
спеціальністю «Медицина» і стаж роботи на посадах наукових праців‑
ників та/або науково‑педагогічних працівників не менше 10 років і на 
керівних посадах у галузі освіти і науки та/або охорони здоров’я не 
менше 5 років. Кандидатом на посаду не може висуватися особа у ви‑
падках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про 
наукову і науково‑технічну діяльність».

Підготовку та безпосереднє проведення виборів директора установи 
організовує Державна наукова установа «Науково‑практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» Державного управління спра‑
вами  відповідно до Методичних рекомендацій щодо особливостей об‑
рання керівника державної наукової установи, затверджених постано‑
вою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рів‑
не, вул. Шкільна, 1) перебуває кримінальне провадження №22017180000000003 
(номер провадження 1‑кп/569/602/18, справа № 569/19392/17) про обвинувачен‑
ня Козійчука Ігора Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе‑
редбаченого ч. 1 ст. 253‑3 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов Сергій Вален-
тинович викликає обвинуваченого Козійчука Ігора Миколайовича, 24.08.1984 ро‑
ку народження, громадянина України, уродженця смт Клесів Сарненського ра‑
йону Рівненської області, останнє місце реєстрації Рівненська область, Сарнен‑
ський район, смт Клесів, вул. Мічуріна, буд. 3, кв. 29 у судове засідання на 10 ве‑
ресня 2019 року о 09 год. 00 хв.; 17 вересня 2019 року о 09 год. 00 хв.; 23 верес‑
ня 2019 року о 16 год. 00 хв.

Судові засідання призначені та відбудуться в приміщенні Рівненського місько‑
го суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) в залі судових засідань №16.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рів‑
не, вул. Шкільна, 1) перебуває кримінальне провадження №12014120000000196 
(номер провадження 1‑кп/329/17, справа №569/1031/17) про обвинувачення  
Сича Івана Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче‑
ного ч. 4 ст. 368 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Євген Івано-
вич викликає обвинуваченого Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., громадя‑
нина України, уродженця с. Кисоричі Рокитнівського району Рівненської облас‑
ті, без визначеного місця реєстрації та проживання, остання реєстрація за адре‑
сою: Рівненська область, Рокитнівський район, смт Рокитне, вул. Радянська, 18‑А 
у судове засідання, яке визначено судом та призначено до судового розгляду на 
таку дату: 10 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв. та відбудеться в приміщенні Рів‑
ненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання №21.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 вЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8 +13 +20 +25 Черкаська +10 +15 +20 +25

Житомирська +7 +12 +20 +25 Кіровоградська +11 +16 +22 +27
Чернігівська +8 +13 +20 +25 Полтавська +11 +16 +22 +27
Сумська +8 +13 +20 +25 Дніпропетровська +12 +17 +25 +30
Закарпатська +8 +13 +20 +25 Одеська +14 +19 +24 +29
Рівненська +7 +12 +19 +24 Миколаївська +13 +18 +25 +30
Львівська +6 +11 +18 +23 Херсонська +14 +19 +26 +31
Івано-Франківська +7 +12 +19 +24 Запорізька +13 +18 +26 +31
Волинська +7 +12 +19 +24 Харківська +13 +18 +25 +30
Хмельницька +8 +13 +19 +24 Донецька +13 +18 +25 +30
Чернівецька +8 +13 +19 +24 Луганська +10 +15 +23 +28
Тернопільська +8 +13 +19 +24 Крим +14 +19 +25 +30
Вінницька +9 +14 +20 +25 Київ +10 +12  +22 +24
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Металевий гонщик  
у місті спідвею

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

СКУЛЬПТУРА. Перед входом на рівненський мототрек, який 
бачив тисячі захопливих видовищ, уболівальників зустрічає 
пам’ятний знак «Скульптура спідвеїста». Рівне відзначає 60-річ-
чя цього драйвового виду спорту.

У місті складно знайти сім’ю, яка не асоціювала б себе з ко-
гортою вболівальників і хоч раз не побувала на мототреку. Що-
правда, було це в 1970-ті, коли впевнено перемагав наш услав-
лений чемпіон віктор Трофимов. Його, на жаль, уже немає се-
ред нас, а ось його ретромотоцикл залишився і став знахідкою 
для скульптора. 

Одним словом, ювілейний рік — потужний поштовх для від-
родження цього унікального виду спорту. На замовлення Клубу 
вболівальників рівненського спідвею, який очолює Сергій Голо-
вня, скульптор Тарас Бурик виготовив пам’ятний знак. Уболіваль-
ники, серед яких Рівненський міський голова володимир Хомко, 
самі зібрали кошти на спідвеїста з металу і пластику.  Його вага 
— 350 кілограмів. 

Урочисте відкриття відбулося в День Рівного. До слова, в юві-
лейний для спідвею рік уже відбулися престижні турніри. Щойно 
завершився у Рівному особистий чемпіонат Європи серед юніо-
рів, а 29 вересня відбудеться міжнародний турнір «Кубок закрит-
тя сезону». Рівняни вірять, що місто поверне собі колишню сла-
ву міста спідвею.
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Юні луганці на роверах відвідали  
11 замків України

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ВЕЛОПОХІД. Канікули мож-
на проводити з великою ко-

ристю, особливо якщо ста-
ти членом гуртка юних турис-
тів Луганського обласного цен-
тру дитячо-юнацького туриз-
му і краєзнавства. Саме ту-

ристи-велосипедисти із цього 
гуртка здійснили великий по-
хід на захід: проїхали терито-
рією Львівської та Тернопіль-
ської областей. Учасники по-

дорожі не тільки виявили силу 
та витривалість, а й відвідали 
11 замків середньовіччя, серед 
яких Свірзький, Підгорецький, 
Олеський, Золочівський, Зба-
разький, Кременецький, Ска-
латський, фортеця у Старому 
Селі та багато інших об’єктів 
вітчизняної спадщини.

За словами методиста Лу-
ганського обласного центру ди-
тячо-юнацького туризму і кра-
єзнавства Олександра верте-
ленко, це був  спортивний ве-
лосипедний похід 2 катего-
рії складності. він відбувався в 
межах участі у всеукраїнських 
змаганнях зі спортивних ту-
ристських походів серед учнів-
ської та студентської молоді. 

А керівник гуртка Лугансько-
го обласного центру дитячо-
юнацького туризму і краєзнав-
ства Олексій Лабунський додає, 
що хоч погода не сприяла на-
шим мандрівникам, не завади-
ла хлопцям подолати на велоси-
педах 423 кілометри.
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13-річна Вероніка грає  
на 13 музичних інструментах

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ФЕНОМЕН. Скільки вероні-
ка пам’ятає себе, стільки й на-
солоджувалася звуками музи-
ки. А коли підросла, дуже захо-
тіла грати на музичних інстру-
ментах. Спочатку це була гітара. 
У цьому допоміг Анатолій До-
вгань з місцевого будинку куль-
тури, який, побачивши неабиякі 
здібності дівчинки, давав їй уро-
ки. Скоро гітарні струни  зазву-
чали під пальцями вероніки так 
природно, ніби вона володіє ін-
струментом уже не один деся-
ток років. 

Далі пробувала все: фортепі-
ано, скрипку, саксофон, сопіл-
ку, акордеон. У кожному інстру-
менті знаходила для себе щось 
нове. З учителем Жашківської 
дитячої музичної школи, керів-
ником зразкового дитячого ан-
самблю гармоністів Іваном Су-
хим познайомилася на дитячо-
му конкурсі. Іван Іванович одра-
зу примітив незвичайну дівчин-
ку. Дізнавшись від мами, що 

вероніка оволоділа вже багать-
ма інструментами, запропону-
вав спробувати повчитися й на 
гармоніці. Хоч живе в Тально-
му, вже багато разів приїжджа-
ла до Жашкова, щоб удоскона-
лити своє вміння. Іван Іванович 
ученицею задоволений: «веро-
ніка — це справжній феномен. 
Їй неодмінно потрібно розвива-
ти свої здібності».  

До акордеона в неї ставлен-
ня особливе. Якось почувши йо-
го чисте звучання, закохалася в 
цей блискучий інструмент. Праг-
нучи розгадати його таїну, не-
забаром взяла до рук і… біль-
ше не випускає. Під її чутливими 
пальцями кружляє вальс, пуль-
сує жаром танго, на поріг рветь-
ся шалений чардаш. вона зли-
лася з акордеоном у єдине ціле, 
поринувши у світ музичних фан-
тазій. Саме такою побачили її 
недавно учасники регіонально-
го конкурсу мистецтв «Світ та-
лантів Черкащини-2019», який 
відбувся у с. Червона Слобо-
да. Дует у складі викладача-ба-
яністки Тетяни Караюз та учени-

ці-акордеоністки вероніки Швед 
здобув тоді гран-прі. Сама веро-
ніка розповідає, що, поринаючи 
у світ звуків, вона немов відри-
вається від землі й летить назу-
стріч прекрасному вітру.

Сказати, що все дається ве-
роніці легко, без жодних зусиль, 
не можна, зауважує мама Оль-
га. Багато корисного дали ді-
вчинці заняття із професійними 
педагогами. Безкінечні етюди — 
вправи для розвитку різних ви-
дів виконавської техніки стали 
важливою складовою її навчан-
ня. Але навіть мама не перестає 

дивуватися: звідки в неї стільки 
працездатності, наполегливос-
ті? Поступово ускладнюючи му-
зичний матеріал, юна музикант-
ка доводить до досконалості на-
вички, набуті під час роботи над 
етюдами.  

Удома в 13-річної вероніки ці-
лий арсенал музичних інстру-
ментів. Добре володіючи кож-
ним із тринадцяти, вона міркує, 
як освоїти черговий, чотирнад-
цятий. А потім — і п’ятнадцятий. 
Світ музики, як і всесвіт, безкі-
нечний. Який інструмент обере 
цього разу?

Міській школі на Донеччині присвоять ім’я  
Василя Стуса

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

УШАНУВАННЯ. Загально-
освітній школі №8 у Крама-
торську на Донеччині присво-
ять ім’я українського поета і 
політв’язня, замордованого в та-
борах за Уралом, Героя України 
(посмертно) василя Стуса. Досі 
у промисловому місті під час де-
комунізації василя Стуса вша-
нували, перейменувавши на йо-
го честь вулицю Соціалістичну. 
А нині ініціативу втілюють у жит-
тя після звернення жителів міста 

і педагогів школи й попередньо 
організованих громадських слу-
хань. 

Таку активність ізнизу під-
тверджують уже оприлюднені 
проєкти відповідних рішень Кра-
маторських міського виконкому 
та міської ради. 

«Для увічнення пам’яті пись-
менника василя Стуса, вра-
ховуючи проведення громад-
ських слухань, звернення жите-
лів Краматорська та клопотан-
ня трудового колективу ЗОШ 
№8 від 17 квітня 2019 року», — 
йдеться у документах.    

Життя і творчість василя 
Стуса тісно пов’язані з Донеч-
чиною, де він сформувався як 
непересічний поет і особис-
тість. Із срібною медаллю за-
кінчив міську середню школу 
№265, а потім історико-філо-
логічний факультет педагогіч-
ного інституту (нині Донецький 
національний університет імені 
василя Стуса). Згодом працю-
вав учителем української мо-
ви та літератури в одній зі шкіл 
Горлівки, підземним робітни-
ком донецької шахти «Жов-
тнева», літературним редакто-

ром українського випуску об-
ласної газети «Соціалістичний 
Донбас». 

Шкода тільки, що пам’ятні 
місця, пов’язані з василем Сту-
сом, тривалий час перебува-
ють під окупацією проросій-
ських незаконних збройних 
формувань. У Донецьку оку-
панти зняли барельєф, вста-
новлений свого часу біля входу 
до приміщення філологічного 
факультету Донецького націо-
нального університету, вже не 
працюють музеї василя Стуса 
в Донецьку та Горлівці.

Під вправними пальцями юної музикантки народжується 
чарівна музика

Погода не сприяла, але туристи 
подолали усі перешкоди
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