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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО РАЗУМКОВ:
«Упевнений, що в п’ятницю, 
згідно з розкладом, міністр 

фінансів Оксана Маркарова 
представлятиме  
проєкт бюджету  
у Верховній Раді».

Переговори 
розпочнуться вчасно 

ТРАНЗИТ ГАЗУ. Тристоронні переговори між Єврокомісією, 
Україною та РФ щодо транзиту російського газу європейським 
споживачам територією України відбудуться у четвер, 19 верес-
ня. Про це на брифінгу в Брюсселі заявила речниця Євроко-
місії Анна-Кайса Ітконен. «Поточний контракт на транзит газу 
добігає кінця наприкінці цього року, тож 19 вересня, в четвер, 
у Брюсселі відбудуться тристоронні переговори під головуван-
ням віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефчовича за учас-
ті України й Росії. По обіді відбудеться зустріч із пресою, тож 
нам варто дочекатися поновлення переговорів для отримання 
подальшої інформації», — цитує Укрінформ слова речниці ЄК.

Вона не стала коментувати спекуляції російських ЗМІ, що 
Україна, яка прийняла європейські правила газового ринку, ні-
бито буде зобов’язана продовжувати транзит російського газу 
до Європи навіть без чинної угоди з Газпромом. «Треба доче-
катися результатів переговорів. Ідеться про транзит, анбанд-
лінг, взаємопоєднання мереж, ціноутворення — учасники ма-
ють намір обговорити всі ці питання», — сказала Анна-Кай-
са Ітконен.

160 будівель 
отримали сертифікати 

енергоефективності у серпні. Це вдвічі 
більше, ніж у липні цього року. Загалом 

таких будівель уже понад 530 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Це перший варіант документа, 
до якого після перегляду макропоказників можуть внести зміни

Уряд вніс проєкт 
держбюджету-2020  
до Верховної Ради

Голова Верховної Ради про логічний розвиток 
бюджетного процесу
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ПоГлЯД НА ПРоБлЕМУ

Унікальне держпідприємство 
«ЧорноморНДІпроект» 
переживає нині не найкращі  
часи і потребує 
загальнодержавної підтримки

Обласний центр 
Закарпаття відзначив 
100 років з часу 
офіційного вживання 
назви Ужгород

юВІлЕй
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Ринок землі: за і проти
АГРАРНА ПолІТИКА. Підсумки соціологічного дослідження свідчать, що значна кількість опитаних 
побоюються невизначеності, бо досі не знають, яку модель ринкового обігу земель їм запропонують

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Недавно фонд «Демократич
ні ініціативи» імені Ілька 

Кучеріва провів у Києві кру
глий стіл щодо запровадження 
ринку землі. На ньому презен

тували результати соціологіч
ного дослідження, проведеного 
спільно з Українським центром 
економічних і політичних дослі
джень імені Олександра Разум
кова.

Результати дослідження пред
ставила директор Фонду «Демо

кратичні ініціативи» Ірина Бе
кешкіна. Вона одразу заува
жила: відповідь буде різною 
залежно від того, як звучати
ме запитання. Наприклад, як
що запитати прямо, чи можна 
продавати землю, то більшість 
однозначно заперечуватиме. 

Бо землю вони сприймають як 
частину національного надбан
ня, ототожнюючи її з Батьків
щиною.

Ірина Бекешкіна називає це 
стереотипом, що свідомо фор
мується багато років, бо комусь 
це, мовляв, дуже вигідно. Втім, 

є й інші стереотипи, що свідомо 
формуються конкретно зараз, 
бо так вигідно вже іншим.

Це зокрема стосується пер
шого питання опитування: «Чи 
може людина, яка володіє 
землею, мати право її про
дати?»
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Галецький Федір Олександро-

вич, 30.05.1995 р.н., останнє відоме місце про-
живання: вул. Хіміків, буд. 34, кв. 1, м. Калуш Ка-
луського району Івано-Франківської області, на 
підставі ст. 258-3 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 04.10.2019 р. на 11 год. 00 хв. до Іва-
но-Франківського міського суду Івано-Франків-
ської області за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Грюнвальдська, буд. № 11, 2 поверх, зал 21, 
для розгляду кримінального провадження про 
обвинувачення Галецького Федора Олександро-
вича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 ч. 1 КК України.

Cуддя Н.І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне провадження за 

обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володимировича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Якімчука Олександра Володими-
ровича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Крем-
лівський, 79, у судове засідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійсню-
ється в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 30 вересня 2019 року о 14 год. 00 хв. у при-
міщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше судо-
вий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом. 

Суддя О.В. Ільяшевич

Святошинський районний суд міста Києва викликає як по-
терпілого: Карпенка Олександра Миколайовича (к/п № 
12012000000000029) у кримінальному провадженні за обвину-
ваченням Шепелева Олександра Олександровича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, 
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 
289 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання 
відбудеться 27 вересня 2019 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні 
Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Жилянська, 142, каб. 23-а.

У разі неявки потерпілого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю потерпілого.

Суддя Л.Г. Косик

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Куку-
рекіна Костянтина Васильовича, 09.04.1977 року народження (останнє 
відоме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Леніна, 31,), 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 27 вересня 2019 року о 13 год. 45 хв. 
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Ко-
легаєвої С.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/508/2019 за обвинуваченням Базазієва 
Лентуна Романовича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно Єдиного держвано-
го реєстру досудових розслідувань за № 42016010000000194 від 05.09.2016 
року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче судо-
ве засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 26 
вересня 2019 року о 09:30 год. у приміщенні Шевченківського районного су-
ду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваче-
ну Романову Любов Владиславівну, яка обвинувачується у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 23 вересня 2019 року об 11:30 годи-
ні в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О.В. Жежера

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
Усім зацікавленим особам та кредиторам
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛУ СЕРВІС» 

(ідентифікаційний код: 35480202) (далі — «Товариство») повідомляє 
про зменшення статутного капіталу Товариства у зв’язку з виходом 
ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД (DARNITSA GROUP LIMITED) зі складу учас-
ників Товариства. Новий розмір статутного капіталу Товариства скла-
дає 355,74 гривень.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
Усім зацікавленим особам та кредиторам
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛУКОН» (іден-

тифікаційний код: 35480197) (далі — «Товариство») повідомляє про 
зменшення статутного капіталу Товариства у зв’язку з виходом ДАРНИ-
ЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД (DARNITSA GROUP LIMITED) зі складу учасників То-
вариства. Новий розмір статутного капіталу Товариства складає 355,74 
гривень.

Втрачене посвідчення учасни-
ка ліквідації  наслідків аварії  
на Чорнобильській АЕС у 1986 р. 
категорії 2 серії А № 137611 від 
04.03.1995 р., видане Київською 
облдержадміністрацією на ім’я 
Купріяновича Олександра Сер-
гійовича, 

вважати недійсним.

У зв’язку з втратою  

вважати печатку № 4  

ТОВ «ТК ЛІБРЕЙЛ»,  

код ЄДРПОУ 41068112, 

недійсною.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення Повторного аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:
Лот № 374567 Квартира №4, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 602,9 кв.м, за адресою: Київська обл., Обухів-

ський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №4
Початкова ціна продажу: 3 656 056,25 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 365 605,63 грн.
Лот № 374569 Квартира №1, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 392,9 кв.м, за адресою: Київська обл., Обухів-

ський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №1.
Початкова ціна продажу: 2 532 240,40 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 253 224,04 грн.
Лот № 374571 Квартира №6, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 392 кв.м, за адресою: Київська обл., Обухів-

ський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №6
Початкова ціна продажу: 2 532 490,15 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 253 249,02 грн.
Лот № 374572 Квартира №3, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 613,5 кв.м, за адресою: Київська обл., Обухів-

ський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №3
Початкова ціна продажу: 3 726 265,54 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 372 626.55 грн.
Лот № 374573 Квартира №5, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 472,8 кв.м, за адресою:   Київська обл., Обухів-

ський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №5
Початкова ціна продажу: 3 028 232,19 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 302 823,22 грн.
Лот № 374578 Квартира №2, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 471,6 кв.м, за адресою: Київська обл., Обухів-

ський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №2
Початкова ціна продажу: 3 018 179,74 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 301 817,97 грн.
Лот № 374579 Квартира №5, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 517,6 кв.м, за адресою:
Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Старокиївська, буд. 140, квартира №5
Початкова ціна продажу: 3 156 552,54 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 315 655,25 грн
Лот № 374580 Земельна ділянка, заг.пл. 0,2311 га, К/Н:3223187700:04:005:0001 (цільове призначення: для ве-

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

Початкова ціна продажу: 410 000,00 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 41 000,00 грн.
Аукціон відбудеться 07.10.2019 року з 9:00 до 18:00 на сайті https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕ-

ТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигля-
ді з моменту оприлюднення інформації до 9:00 06.10.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 
06.10.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією 
звертатись за тел.: 044-331-17-21, 044-594-11-09.

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

Банку, а саме:
Лот № 374587 Житловий будинок, об’єкт жит-

лової нерухомості, заг.пл. 641,4 кв.м, житл. пл. 
— 111,4 кв.м та земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, 
К/Н:3223187700:04:005:0002, (для будівництва, об-
слуговування жилого будинку господарських буді-
вель та споруд), за адресою: Київська обл., Обухів-
ський р-н, с. Нові Безрадичі, вул. Піщана, буд. 1-в. 
та Київська обл., Обухівський р-н, с. Cтарі Безрадичі.  

Початкова ціна продажу: 4 705 106,22 грн (підля-
гає оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 470 510,62 грн.
Лот № 374593 Нежилі приміщення №1, 2, 3 (гру-

пи приміщень №153 (ЛІТЕРА А), заг.пл. 51,6 кв.м, за 
адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 10 

Початкова ціна продажу: 1 260 000,00 грн (підля-
гає оподаткуванню ПДВ).

Розмір гарантійного внеску:126 000,00 грн.
Аукціон відбудеться 07.10.2019 року з 9:00 до 

18:00 на сайті https://setam.net.ua. Організатор аук-
ціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, го-
дини роботи: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок 
в електронному вигляді з моменту оприлюднен-
ня інформації до 9:00 06.10.2019 року. Гарантійний 
внесок сплачується не пізніше 9:00 06.10.2019 року 
на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 
39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний 
ощадний банк України», МФО 322669. З приводу 
ознайомлення з майном та за більш детальною ін-
формацією звертатись за тел.: 044-331-17-21, 044-
594-11-09.

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-

сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Крючкова Віктора Миколайовича, 19.03.1971 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, Попаснянський район, смт Золоте-5, вул. Виробни-
ча, 26/16, за матеріалами кримінального провадження № 
607/11119/18, 1-кп/425/158/19, на підставі обвинувального 
акта відносно Крючкова В.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Крючкову В.М. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 27 верес-
ня 2019 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, 
вул. Миру, 34.

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

Cуддя В.В. Козюменська

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-

сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Ворошилова Геннадія Петровича, 05.04.1961 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Попаснянський ра-
йон, Луганська область, м. Гірське, вул. Гагаріна, 16/67, за 
матеріалами кримінального провадження № 408/2659/18-к, 
1-кп/425/375/19, на підставі обвинувального акта відносно 
Ворошилова Г.П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Ворошилову Г.П. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 25 верес-
ня 2019 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне,  
вул. Миру, 34.

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

Суддя В.В. Козюменська

Повідомлення про скасування  
довіреностей ВАТ «Радикал» 

Відкрите акціонерне товариство «Ра-
дикал» (ідентифікаційний код юридичної 
особи: 05757570, адреса: 02094, м. Ки-
їв, вул. Червоноткацька, будинок 61), по-
відомляє, що відповідно до статей 248-
249 Цивільного кодексу України скасовує 
всі довіреності, видані ВАТ «Радикал» до 
25.06.2019 року.

Згідно з наказом ВАТ «Радикал» №1 
від 26.06.2019 зазначені довіреності вва-
жати скасованими з 25.06.2019 року.

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

Лот № 364844 Квартири: №№ 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 
25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 54, заг.пл. 2 168 кв.м, за адресою: Київська обл., Богуславський р-н, м. Богуслав,  
вул. Комсомольська, буд. 11-а (одинадцять дефіс «а»)

Початкова ціна продажу: 8 381 661,79 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 838 166,18 грн.
Аукціон відбудеться 07.10.2019 року з 9:00 до 18:00 на сайті https://setam.net.ua. Ор-

ганізатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн — 
Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення ін-
формації до 9:00 грн. 06.10.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 
грн 06.10.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 
26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу 
ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією звертатись за тел. 044-
331-17-21, 044-594-11-09.

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

Лот № 374594 Майнові права на квартири: №№1, 102, 128, 13, 132, 143, 17, 24, 30, 
30-3, 31, 7, 90, 95, майнові права на машиномісця: №№10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 45, 5, 55, 56, 57, 58, 6, 65, 66, 69а, 69б, 7, 74а, 74б, 8, 81а, 9; 
майнові права на офіси: № 3,5; №4, №6,8; №7, заг.пл. 3 190,02 кв.м., за адресою: м. Ки-
їв, вул. Дніпровська набережна,1-Б 

Початкова ціна продажу: 44 357 408, 22 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 4 435 740,82 грн.
Аукціон відбудеться 07.10.2019 року з 9:00 до 18:00 на сайті https://setam.net.ua. Ор-

ганізатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн - Пт, 
9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформа-
ції до 9:00 06.10.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 06.10.2019 
року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 
в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з 
майном та за більш детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-
594-11-09.

Повістка про виклик обвинуваченої в підготовче  
судове засідання, по якому здійснюється спеціальне  

досудове розслідування
Обвинувачена Бєрежна Світлана Іванівна, 18.11.1974 

року народження, обвинувачена у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК 
України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання в порядку спеціаль-
ного судового провадження, яке відбудеться 30 верес-
ня 2019 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Біло-
водського районного суду Луганської області за адре-
сою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської об-
ласті для участі в судовому засіданні як обвинувачена.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 
139, 323 КПК України.

Cуддя Т.В. Кускова

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-

сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Гаврилішина Олексія Володимировича, 13.05.1976 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область,  
м. Приморськ, вул. Морська, 62/14, за матеріалами кримі-
нального провадження № 409/72/17, 1-кп/425/125/19, на під-
ставі обвинувального акта відносно Гаврилішина О.В. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Гаврилішину О.В. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 30 верес-
ня 2019 року о 08 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне,  
вул. Миру, 34.

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

Суддя Я.М. Синянська

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської облас-

ті при здійсненні судового провадження викли-
кає як обвинуваченого Лантрата Сергія Миколайовича, 
10.06.1975 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: Луганська область, м. Брянка, вул. Хмельниць-
кого, 6/8, за матеріалами кримінального провадження  
№ 607/7512/17, 1-кп/425/376/19, на підставі обвинувально-
го акта відносно Лантрата С.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Лантрату С.М. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 25 вересня 
2019 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34. Після опублікування оголошення в пресі обвинува-
чений вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя В.В. Козюменська

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-

сненні судового провадження викликає як обвинуваче-
ного Грібачова Віктора Миколайовича, 03.03.1961 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луган-
ська область, смт Станиця Луганська, вул. Тюлені-
на, 8, за матеріалами кримінального провадження  
№ 409/916/18-к, 1-кп/425/377/19, на підставі обвинувально-
го акта відносно Грібачова В. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Грібачову В.М. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 25 верес-
ня 2019 року о 09 год. 15 хв. у приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, 
вул. Миру, 34.

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

Суддя В.В. Козюменська
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 вЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +6 +11 +11 +16 Черкаська +6 +11 +13 +18

Житомирська +6 +11 +11 +16 Кіровоградська +7 +12 +14 +19
Чернігівська +6 +11 +11 +16 Полтавська +7 +12 +13 +18
Сумська +5 +10 +10 +15 Дніпропетровська +7 +12 +14 +19
Закарпатська +6 +11 +12 +17 Одеська +11 +16 +16 +21
Рівненська +5 +10 +10 +15 Миколаївська +10 +15 +16 +21
Львівська +4 +9 +10 +15 Херсонська +11 +16 +16 +21
Івано-Франківська +5 +10 +11 +16 Запорізька +9 +14 +15 +20
Волинська +4 +9 +10 +15 Харківська +6 +11 +13 +18
Хмельницька +5 +10 +11 +16 Донецька +7 +12 +14 +19
Чернівецька +6 +11 +12 +17 Луганська +6 +11 +14 +19
Тернопільська +5 +10 +10 +15 Крим +11 +16 +17 +22
Вінницька +6 +11 +13 +18 Київ +8 +10  +13 +15
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Реконструкція 
Черкаського театру 
завершується

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПІСЛЯ ПОЖЕЖІ. Черкаські театрали з нетерпінням чекають від-
новлення приміщення обласного музично-драматичного театру ім. 
Т. Шевченка після того, як його зруйнував вогонь. Будівельні роботи 
тривають досить повільно: незабаром мине п’ять років відтоді, як во-
ни розпочалися. Фойє, зал для глядачів, інші приміщення з усіма ко-
мунікаціями після пожежі вже відновлено повністю. Як повідомив під 
час виїзної наради безпосередньо в реконструйованому приміщен-
ні за участі голови облдержадміністрації генеральний підрядник ди-
ректор ТОв «ПМ Арсенал» владислав Мамчур, перша черга робіт, 
які залишилося виконати, має бути завершена до середини грудня 
нинішнього року. На реконструкцію (її загальна вартість — понад 
158 мільйонів гривень) щороку спрямовували необхідну кількість ко-
штів, зокрема з обласного та міського бюджетів. Завершено обла-
штування опалення, монтаж електромереж, а також системи конди-
ціонування та водогону. Нині тривають внутрішні оздоблювальні ро-
боти, заміна підлоги на поверхах. На фінальній стадії й монтаж сис-
тем автоматичного пожежогасіння і автоматичного контролю вибу-
хонебезпечних концентрацій паливного газу. Коштом обласного бю-
джету вдалося придбати сценічне обладнання на 6,5 млн грн. Його 
встановлять на оновлену сцену, що й заплановано на наступний рік. 
Під час виїзної наради голова облдержадміністрації Ігор Шевченко 
обговорив з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком мож-
ливість співфінансування з бюджету міста облаштування прилеглої 
до театру території.

Лауреатами премії імені Коцюбинського 
стали вінничани

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. всеукраїн-
ська літературна премія імені 
Михайла Коцюбинського, за-
початкована на вінниччині у 
1981 році, — одна з найпочес-
ніших. Нею відзначають пись-
менників за високохудожні тво-
ри, які звеличують гуманістич-
ні ідеї. Цього року до сталих но-
мінацій «Художня література» і 
«Науково-популярна літерату-
ра» запровадили нову — «Ди-

тяча література». винагорода 
за кожну становить 20 тисяч 
гривень.

Загалом на розгляд журі на-
дали майже 50 книжок 43 ав-
торів із різних областей нашої 
країни. Надіслав свій твір і пись-
менник зі Словаччини. важли-
во, що не лише члени журі, а й 
краяни мали нагоду ознайоми-
тися з книжками номінантів. Це 
можна було зробити на вистав-
ці, яка майже місяць приймала 
відвідувачів у вінницькій облас-
ній науковій бібліотеці імені Ті-

мірязєва, а також під час тра-
диційних читань авторів перед 
громадськістю.

Переможців визначали у два 
етапи. Спочатку обирали по три 
кращих у кожній номінації, а по-
тім — з-поміж них. Зрештою 
перемогли вінничани: у номі-
нації «Художня література» — 
вікторія Гранецька зі збіркою 
оповідань «Reality Show/Magic 
Show», у номінації «Науково-
популярна література» — Ірина 
Зелененька (посібник-хресто-
матія з вивчення сучасної поезії 

Поділля «Подільські божищі»), 
у номінації «Дитяча література» 
— Олена вітенко (збірки віршо-
ваних творів для дітей «Роз-
долля», «Оберу професію» та 
«Намалюю Україну»).

Премію лауреатам вручать у 
вівторок, 17 вересня, під час за-
ходу з відзначення 155-ї річни-
ці від дня народження Михайла 
Коцюбинського. З наступного 
року розмір премії збільшиться 
на 5 тисяч гривень по кожній но-
мінації. Таке рішення ухвалили 
на засіданні журі.

У Радивилові — етнорезиденція «Ладомирія»
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

НАРОДНИЙ КОСТЮМ. Етнорезиден-
ція «Ладомирія» (м. Радивилів на Рівнен-
щині) стала учасником унікального проєк-
ту, який реалізують за підтримки Україн-
ського культурного фонду. вона для тих, 
хто хоче мати власну справу та використо-
вувати у своїй творчості етнічні національ-
ні мотиви.

Завдяки керівникові Центру досліджен-
ня та відродження волині володимиру 
Дзьобаку рівняни вже не раз були учасни-
ками Дня традиційного українського кос-
тюма, де й виступали моделями. відтак 
із нетерпінням чекали на щось новеньке. 
Цього разу актори Рівненського обласно-
го музично-драматичного театру занури-
ли глядачів у колоритну атмосферу укра-
їнських звичаїв і традицій.

Разом із етнорезиденцією «Ладомирія» 
відкрили ще й Музей одягу великої воли-
ні — його відтворили за зразками, які по 
крупинках збирали, як кажуть, з бабусиної 
скрині. Ось так і перетворилися приміщен-
ня колишньої меблевої фабрики на справ-
жню галерею традиційного українсько-
го одягу. Тут уже побували доктор мис-
тецтвознавства Олена Никорак і канди-
дат мистецтвознавства Тетяна Куцир. Па-
ні Олена прочитала цикл лекцій про ткани-
ни, які використовували для виготовлення 
традиційних автентичних костюмів, а па-
ні Тетяна — про одяг Опілля і Бойківщини.

Оновлене приміщення 
театру незабаром 
прийматиме глядачів

Службова песотерапія  
для малих вихованців «Сонечка»

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

ЧОТИРИЛАПІ РЕАБІЛІТО-
ЛОГИ. Лабрадор Террі має 
відповідні навички і чималий 
досвід пошуку ретельно за-
маскованих зброї, боєприпа-
сів чи вибухівки. вівчарка во-
кер завдяки іншим унікальним 
здібностям вміє відшукати лю-
дину, хоч би де та перебува-
ла. Але цього дня згадані та ін-
ші чотирилапі помічники полі-
цейських Донеччини випробу-
вали себе ще й у ролі лікарів-
реабілітологів для малих паці-
єнтів. Це відбулося під час від-
відин вихованців маріуполь-
ського дитячого будинку «Со-
нечко» кінологічного центру 
Головного управління Націо-
нальної поліції України в Доне-
цькій області. 

Не секрет, що один із мето-
дів позитивного впливу на лю-

дей через натренованих псів 
каністерапію (песотерапію) 
дедалі частіше використову-
ють, щоб заспокоїти пацієнта, 
сконцентрувати чи допомогти 
йому краще запам’ятовувати 
нову інформацію. 

врахувавши цей досвід, ке-
рівники обласної поліції вирі-
шили організувати для малих 
земляків дуже цікаве і водно-
час корисне дозвілля. Над-
то що у згаданому дитбудин-
ку виховують дітей-сиріт із по-
рушеннями розвитку, слуху 
та мовлення, які більш ніж ін-
ші ровесники потребують ува-
ги, приязні й позитивних емо-
цій. І саме спілкування мале-
чі із симпатичними і розумни-
ми службовими псами має до-
помогти їм отримати яскраві 
враження. 

Юні гості кінологічного цен-
тру із захопленням стежили 
за вмілими діями чотирилапих 

правоохоронців, які злагодже-
но працювали разом із кіноло-
гами. А ще керівник кінологіч-
ного центру Леонід Котов роз-
повів малюкам про особли-
вості кожного із псів, з якими 
вони встигли заприятелювати. 

Цього дня вихованці «Соне-
чка» поспілкувалися з поліцей-
ськими-вибухотехніками, а ті 
не тільки вручили їм подарун-
ки, а й нагадали про головні 
правила безпеки поводження з 
невідомими предметами. 

Діти були в захваті від зустрічі зі службовими псами

Разом із етнорезиденцією 
«Ладомирія» відкрили ще й Музей 
одягу Великої Волині
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