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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВІЛЬЯМ ТЕЙЛОР:
«Санкцій проти Росії 

недостатньо, оскільки 
протягом цього часу 
ми не побачили, щоб 

росіяни залишили 
Донбас чи Крим».

Легалізувати анексію 
Криму не вдасться 

ПОЗИЦІЯ. Українська делегація, яка влаштувала демарш на на-
раді ОБСЄ у Варшаві 17 вересня, залишивши в повному складі за-
сідання через висловлювання проросійських представників про ні-
бито російську належність Криму, вирішила продовжити участь у 
нараді. Демарш дав змогу мобілізувати українських партнерів, по-
відомляє Укрінформ. На підтримку територіальної цілісності Украї-
ни виступили представники США, Канади, деяких країн ЄС разом 
зі Словаччиною, яка наразі головує в ОБСЄ, Швейцарії та Грузії.

«Реагуючи на присутність і активність так званих представників 
кримських громадських активістів та кримських ЗМІ, підконтроль-
них Російській Федерації, на щорічній нараді ОБСЄ з проблемати-
ки людського виміру у Варшаві представництво Президента Укра-
їни в Автономній Республіці Крим звернулося із запитом до про-
куратури АР Крим, щоб надати належну правову оцінку ситуації», 
—  написав у фейсбуці постійний представник Президента України 
в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич. Прокуратуру за-
кликано встановити, як кримські експерти потрапили на таке пред-
ставницьке зібрання. 

370 000 
громадян, які боронили незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність 

України, отримали статус  
учасника бойових дій 

ТОРГІВЛЯ. Легальні постачальники заморської побутової 
техніки знають рецепти боротьби з контрабандою  
цих товарів

Сага про білий  
і чорний імпорт

Тимчасовий повірений у справах США в Україні про 
ймовірність запровадження нових заходів у разі 
подальшого загострення імперських амбіцій РФ 
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Одному з найбільших 
бюджетоутворювальних 
підприємств України — 
Крюківському вагонобудівному  
заводу — виповнилося 150 років

мАШИНОБУДУВАННЯ

Постанова Кабінету Міністрів України  
«Про відокремлення діяльності  
з транспортування природного газу  
та забезпечення діяльності оператора  
газотранспортної системи»
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Чи ПТУ — школа робітничих професій?
ПОГЛЯД. На Житомирщині, як і загалом в Україні, профтехосвіта стала такою собі валізою 
без ручки, яку ні нести, ні викинути

Віктор ШПАК, 
«Урядовий кур’єр»

Колись на кожному потужно-
му промисловому підприєм-

стві переймались підготовкою ква-
ліфікованих робітників, створю-

ючи для цього власні кузні кадрів. 
Нині велетні всесоюзного значен-
ня, якими були на Житомирщи-
ні «Хімволокно», завод верстатів-
автоматів, льонокомбінат, «Пром-
автоматика», залишились лише у 
пам’яті людей. Тож прив’язані до 

цих виробництв ПТУ стали ру-
диментами, що мали змінити своє 
призначення, аби не зникнути з 
освітнього простору.

Понад десятиріччя тому керів-
ництво Служби зайнятості у Жи-
томирській області звернулось до 

очільників місцевої облдержадмі-
ністрації і Житомира по підтримку 
в отриманні згоди на перепрофі-
лювання одного з численних ПТУ 
в Міжрегіональний центр навчан-
ня безробітних робітничим профе-
сіям. Відповіддю стала відмова, бо, 

мовляв, у місті та області зайвих 
закладів освіти немає. 

Ситуація кардинально зміни-
лась, коли в 2016 році профтехос-
віту примусово передали на 
утримання місцевих бюд-
жетів. 
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас‑
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо‑
ва, №157) розглядає кримінальне провадження № 233/1930/17 
за обвинуваченням Новікова М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5  
ст. 191 КК України, Морозова В.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 
ст. 191 КК України за відсутності обвинуваченого (іn аbsentia) в 
порядку спеціального судового провадження. Обвинувачені Но‑
віков Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., останнє відоме місце 
проживання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь 
Володимирович, 07.10.1966 р.н., останнє відоме місце прожи‑
вання: м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 88а/10, викликаються 
до суду на 09.00 год. 04 жовтня 2019 року (корп. № 2, каб. №18), 
для участі у судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

В провадженні Костянтинівського міськрайонно‑
го суду Донецької області перебуває обвинуваль‑
ний акт по кримінальному провадженню, внесе‑
ному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за  
№ 22016150000000026 від 28.04.2016 року відносно 
Єремєєва Петра Валерійовича у вчиненні криміналь‑
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258‑3 
КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра 
Валерійовича в судове засідання на 03 жовтня 2019 
року о 09 годині 30 хвилин, яке відбудеться у при‑
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

В провадженні Дружківського місько‑
го суду Донецької області, вул. Енгельса,  
№ 45, знаходиться кримінальне провадження  
№ 1‑кп/229/90/2019 відносно обвинувачено‑
го Шост Юрія Джимовича, 04 серпня 1981 року 
народження, за ст. 258‑3 ч. 1 КК України, заре‑
єстрованого за адресою: Донецька обл., м. До‑
нецьк, вул. Кочубея, буд. 60.

Суд викликає обвинуваченого Шост Юрія 
Джимовича для розгляду кримінального прова‑
дження на 03 жовтня 2019 року о 13:20, яке від‑
будеться в залі № 4 на 1 поверсі.

Суддя О. М. Грубник

В провадженні Дружківського місько‑
го суду Донецької області, вул. Енгельса, 
№45, знаходиться кримінальне провадження  
№ 1‑кп/229/107/2019 відносно обвинувачено‑
го Сверчкова Сергія Костянтиновича, 11 травня 
1986 року народження, за ст. 258‑3 ч. 1 КК Укра‑
їни, проживаючого за адресою: Донецька обл.,  
м. Єнакієве, вул. Первомайська, буд. 14, кв. 66.

Суд викликає обвинуваченого Сверчкова Сер‑
гія Костянтиновича для розгляду кримінально‑
го провадження на 03 жовтня 2019 року о 13:00, 
яке відбудеться в залі № 4 на 1 поверсі.

Суддя О. М. Грубник

Святошинський районний суд міста Києва викли‑
кає як обвинувачену Удовіну Ольгу Максимівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за №42016010000000251 відносно Удовіної 
Ольги Максимівни, обвинуваченої у вчиненні зло‑
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові‑
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть‑
ся 02.10.2019 р. о 17.00 год. в приміщенні Свято‑
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо‑
шення вважається належним повідомленням, а кри‑
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут‑
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово‑
го провадження. 

Суддя Оздоба М. О.

Святошинський районний суд міста Києва ви‑
кликає як обвинуваченого Бріцина Михайла Ми‑
хайловича для розгляду кримінального прова‑
дження з дозволом на здійснення спеціально‑
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за 
№ 22017011000000018 відносно Бріцина Михай‑
ла Михайловича, обвинуваченого у вчиненні злочи‑
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові‑
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть‑
ся 30.09.2019 о 12 год. 30 хв. в приміщенні Свято‑
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань 
№ 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо‑
шення вважається належним повідомленням, а кри‑
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут‑
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо‑
вого провадження.

Суддя Бандура І. С.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 
годині 00 хвилин 30 вересня 2019 року в приміщен‑
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31‑А, 
каб. № 601, обвинуваченого Хабарова Андрія Юрі‑
йовича, 18 лютого 1971 року народження, в рамках 
кримінального провадження № 12016100100014310, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду‑
вань 10 листопада 2016 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо‑
шення вважається належним повідомленням, а кри‑
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут‑
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо‑
вого провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Святошинський районний суд міста Києва ви‑
кликає як обвинувачену Соколову Ірину Олек‑
сандрівну для розгляду кримінального прова‑
дження з дозволом на здійснення спеціально‑
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000004015 відносно Соколової Ірини 
Олександрівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, 
що судове засідання відбудеться 30.09.2019 р. о 10 
год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районно‑
го суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилян‑
ська, 142, зал судових засідань № 5. 

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо‑
шення вважається належним повідомленням, а кри‑
мінальне провадження буде здійснюватися за відсут‑
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово‑
го провадження.

Суддя Бандура І. С.

Банківський сектор знову зростає
ФІНАНСИ. 16 вересня 2019 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) 
опублікувало свій 26-й рейтинг надійності банківських депозитів на основі публічної інформації. 
До нього за підсумками другого кварталу 2019 року увійшли 59 із 64 банків, за якими агентство 
проводило моніторинг. Усі чотири банки за участі держави в капіталі перше півріччя 2019 року 
завершили з прибутком, найкращі результати, як і торік, має ПриватБанк

Андрій НІКІТІН,  
директор Рейтингового 
агентства «Стандарт-

Рейтинг» (Україна), 
для «Урядового кур’єра»

Стабільно високі позиції 
в рейтингу посідав При‑

ватБанк. За перше півріччя 
2019‑го він показав прибуток 
у сумі 18,289 млрд грн і чистий 
процентний дохід понад 9,825 
млрд грн. Ситуація в Ощадбан‑
ку й Укрексімбанку була тро‑
хи гіршою, проте жоден із цих 
державних банків не випав із 
групи з найвищою оцінкою на‑
дійності переважно завдяки 
підтримці свого акціонера — 
держави Україна.

Традиційно перше місце в 
рейтингу надійності банків‑
ських депозитів посів Райф‑
файзен Банк Аваль. За пер‑
ше півріччя 2019 року банк 
отримав 2,383 млрд грн чисто‑
го прибутку. На 01.07.2019 ро‑
ку частка NPL у його кредит‑
ному портфелі становила всьо‑
го 7,94%, що в рази менше від 
середньоринкового показника 
рівня NPL у кредитному порт‑
фелі банків.

Стабільно на третій позиції в 
рейтингу надійності ТАСКОМ‑
БАНК. Як і раніше, це єди‑

ний банк з українським капі‑
талом у ТОП‑3 фінустанов з 
найнадійнішим рівнем депо‑
зитів. За даними НБУ, за пер‑
ше півріччя 2019‑го ТАСКОМ‑
БАНК отримав прибуток роз‑
міром 123,276 млн грн, чис‑
тий процентний дохід становив  
652 млн грн, а чистий комісій‑
ний дохід — 218,38 млн грн. Та‑
кож станом на 01.07.2019 ро‑
ку ситуація з NPL‑активами у 
кредитному портфелі банку бу‑
ла значно кращою, ніж у серед‑
ньому в банківській системі: їх 
частка становила 15,51%.

Уже понад рік у десятку лі‑
дерів рейтингу входить Глобус 
Банк. За даними НБУ, в першо‑
му півріччі 2019‑го йому вдало‑
ся знизити частку NPL до 9,2% 
(нагадаємо, що на початок 2019 
року рівень NPL у кредитно‑
му портфелі банку становив 
10,46%). Чистий прибуток бан‑
ку за другий квартал 2019 ро‑
ку — 41,919 млн грн, а чистий 
процентний дохід — 60,598 млн 
грн.

Посилив свої позиції в рей‑
тингу Банк Альянс, посів‑
ши дев’яту сходинку в рейтин‑
гу. Темпи фінансового зростан‑
ня банку істотно вищі за інших 
у банківській системі: за даними 
НБУ, чисті активи сягнули рів‑

ня 2987,946 млн грн (+873,779 млн 
грн з початку року), дозволивши 
банку піднятися на 31‑шу пози‑
цію за вказаним показником (був 
38‑м на початок року). Прибу‑
ток у першому півріччі становив  
25,777 млн грн, а чистий процент‑
ний дохід — 75,510 млн грн. Банк 
забезпечив приріст власного ка‑
піталу на 6,43% з початку року, 
частка поганих кредитів у порт‑
фелі, як і раніше, вкрай низька 
— всього 2,16%.

Уже традиційно замикає 
ТОП‑10 банків з найнадійні‑
шим рівнем депозитів Форвард 
Банк. З огляду на спеціалізацію 
банку на кредитуванні фізич‑
них осіб рівень NPL агентство 
оцінило як прийнятний. За да‑
ними НБУ, чистий процентний 
дохід банку за перше півріччя 
2019 року становив 127,951 млн 
грн, а прибуток після оподатку‑
вання — 31,41 млн грн. За пер‑
ше півріччя 2019‑го Форвард 
Банк наростив власний капітал 
на 13,05%.

Банківська система України 
відновила зростання. Як і рані‑
ше, агентство очікує збільшен‑
ня масштабів роботи банків, 
зростання кредитування у 2019 
році і зменшення кількості бан‑
ківських банкрутств порівняно 
з іншими роками.

ТОП-17 банків з найвищим рівнем рейтингу 
надійності депозитів

№  
п/п Назва банку Рівень рейтингу 

депозитів

Підсумкова 
рейтингова оцінка 

у балах

1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ rd.1 (pi) 10,0072
2 ПІРЕУС БАНК МКБ rd.1 (pi) 9,9767
3 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 9,8410
4 КРЕДОБАНК rd.1 (pi) 9,7792
5 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 9,6920
6 АЛЬФА-БАНК rd.1 (pi) 9,5232
7 ГЛОБУС rd.1 (pi) 9,2929
8 УКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 9,1372
9 БАНК АЛЬЯНС rd.1 (pi) 9,0073

10 ФОРВАРД rd.1 (pi) 9,0045
11 ІДЕЯ БАНК rd.1 (pi) 8,9118
12 ПРОКРЕДИТ БАНК rd.1 (pi) 8,7117
13 ІНДУСТРІАЛБАНК rd.1 (pi) 8,7100
14 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 8,2503
15 ПРАВЕКС-БАНК rd.1 (pi) 8,0982
16 УКРЕКСІМБАНК rd.1 (pi) 7,8712
17 МОТОР-БАНК rd.1 (pi) 7,6376

Джерело: дані Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг»
Примітка:  Оцінку банківських депозитів варто сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт‑Рейтинг» (Україна) про на‑

дійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбання банківських послуг або вкла‑
дення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. 
Диференціацію рейтингової оцінки проведено відносно середніх значень числових факторів, які взято до 
уваги під час оцінювання. Рівень рейтингу визначається не місцем в таблиці, а рейтинговою оцінкою. У разі 
розбіжності даних НБУ із даними квартального звіту банку перевагу надавали квартальним звітам НБУ. По‑
рівнюючи результати рейтингів за перший квартал і перше півріччя 2017 року, 9 місяців 2017 року, за 2017 
рік, а також за перший квартал та перше півріччя 2018 року, варто враховувати, що рейтинги розраховува‑
ли за методикою, до якої вносили зміни у лютому та травні 2017 року, також змінювався формат надання 
банками публічної інформації через Web‑сайт НБУ. Рейтинг розраховували за підсумками другого кварталу 
2019 року. Однак якщо агентству ставало відомо про будь‑які важливі фактори, які впливають на депозити 
банку аж до 9 вересня 2019 року, ці фактори враховували під час аналізу.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об‑
винуваченого Джамілова Айдера Шевкетовича, що 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судо‑
ве засідання, яке відбудеться 26 вересня 2019 року 
об 11:30 годині в приміщенні Оболонського район‑
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тим‑
ошенка, 2‑Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче‑
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе‑
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра‑
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає об‑
винуваченого Котовського Юрія Олексійовича, що 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судо‑
ве засідання, яке відбудеться 25 вересня 2019 року 
об 11:30 годині в приміщенні Оболонського район‑
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тим‑
ошенка, 2‑Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче‑
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе‑
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра‑
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КГІК України.

Суддя О. В. Жежера

Святошинський районний суд міста Києва викли‑
кає як обвинуваченого: КАШИРІНА АЛЛІКА ВІКТОРО‑
ВИЧА (к/п № 42015020420000194), у вчиненні кри‑
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України та повідомляє, що під‑
готовче судове засідання відбудеться 30.09.2019 ро‑
ку о 10 год. 40 хв. в приміщенні Святошинського ра‑
йонного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Жилянська, 142, каб. 23‑а.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо‑
шення вважається належним повідомленням, а кри‑
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут‑
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо‑
вого провадження.

Суддя Л. Г. Косик

Оболонський районний суд м. Києва викликає об‑
винуваченого Авдєєва Максима Петровича, що об‑
винувачується у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан‑
ня, яке відбудеться 25 вересня 2019 року об 11:00 
годині в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2‑Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче‑
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе‑
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра‑
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера
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Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Лу‑

ганської області (Луганська область, смт Новоайдар, 
вул. Миру, буд. 38), знаходиться кримінальне прова‑
дження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000148 від 
27.06.2017 року за обвинуваченням Фролова Вадима 
Вік торовича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258‑3 КК України.

Ухвалою від 29.07.2019 року колегією суддів Новоай‑
дарського районного суду Луганської області ухвалено 
здійснення спеціального судового провадження у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської 
області Мартинюк В. Б. викликає обвинуваченого Фро‑
лова Вадима Вікторовича, 24.10.1970 р.н., який зареє‑
стрований за адресою: Луганська область, Станично‑Лу‑
ганський район, с. Красна Талівка, вул. Промениста, буд. 
15, у судове засідання, яке відбудеться 01.10.2019 року о 
10‑00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська об‑
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запо‑
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз‑
гляд, призначає дату нового судового засідання і вжи‑
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд 
також має право постановити ухвалу про привід обви‑
нуваченого та/або ухвалу про накладення на нього гро‑
шового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 
та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове про‑
вадження.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне‑

цької області перебуває кримінальне провадження за обви‑
нуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олексан‑
дрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче‑
них ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якім‑
чука Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2  
ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області ви‑
кликає обвинуваченого Якімчука Олександра Володими‑
ровича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме заре‑
єстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлів‑
ський, 79, в судове засідання з розгляду кримінального про‑
вадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2  
ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в поряд‑
ку спеціального судового провадження, яке відбудеться 07 
жовтня 2019 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Доне‑
цька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений по‑
винен повідомити суд про причини неявки інакше судовий 
розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за 
його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю‑
дження обвинувачений вважається належним чином озна‑
йомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Токмацький районний суд Запорізької області ви‑
кликає обвинувачених Малову Катерину Валеріїв‑
ну, 27.02.1980 р.н. (зареєстроване місце проживан‑
ня: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, місце фак‑
тичного проживання: м. Донецьк, вул. Текстильни‑
ків, 11, кв. 21) та Павленко Катерину Олександрів‑
ну, 17.04.1986 р.н. (зареєстроване місце проживан‑
ня:   м. Донецьк, вул. Топчієва, 70, місце фактично‑
го проживання: м. Донецьк, проспект Ленінський, 
1а, кв. 47) у підготовче судове засідання для здій‑
снення спеціального судового провадження у кри‑
мінальному провадженні № 22017060000000053 від 
16.06.2016 (справа № 296/10126/17) за обвинува‑
ченням Малової К. В. та Павленко К. О. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258‑3 КК України, яке відбудеться 17.10.2019 р. 
о 10‑00 год. в залі судового засідання за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 
28. У разі неявки обвинувачених Малової К.В. та Пав‑
ленко К. О. кримінальне провадження буде здійсню‑
ватися за їх відсутності. Колегія суддів: головуючий 
суддя Коваленко П. Л., судді: Курдюков В. М., Нові-
кова Н.В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя 
Донецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 
6) розглядає кримінальне провадження відносно Горді‑
єнка Тараса Івановича, 04 липня 1972 року народження, 
за обвинуваченням у скоєнні кримінальних правопору‑
шень, передбачених ч. 1 ст. 258‑3; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 15, 
ч. 2 ст. 258 КК України, Швець Олени Костянтинівни, 20 
січня 1970 року народження, за обвинуваченням у ско‑
єнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258‑3 КК України, Лифенка Олексія Володимировича, 
16 серпня 1972 року народження, за обвинуваченням у 
скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258‑3 КК України. Обвинувачені:

Гордієнко Тарас Іванович, останнє відоме місце про‑
живання якого: Донецька область, місто Донецьк, вули‑
ця Чернігівська, 6, квартира 38,

Швець Олена Костянтинівна, останнє відоме місце 
проживання якої: Донецька область, місто Донецьк, ву‑
лиця Новоросійська, 17 (гуртожиток),

Лифенко Олексій Володимирович, останнє відоме 
місце проживання якого: Донецька область, місто До‑
нецьк, вулиця Крута, 10,

викликаються для участі у розгляді вказаного кримі‑
нального провадження на 01 жовтня 2019 року о 09‑00 
годині, кабінет № 204, другий поверх.

У випадку неможливості прибуття обвинувачені пови‑
нні повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у їх відсутність на підставі документів, 
які є в матеріалах справи.

Cуддя Шиян В. В.

Інформація про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 

залучені до проведення незалежної оцінки 
майна, що відбувся 13.09.2019 в Департаменті 
комунальної власності, земельних та майнових 

відносин облдержадміністрації 
Частина нежилого приміщення загальною пло‑

щею 14,3 кв. м, яка складається з приміщення № 6, 
у загальнобудинковому користуванні приміщення  
№№ 8, 12 площею 9,4 кв. м, за адресою: проспект 
Гвардійський, будинок 43, місто Сєвєродонецьк, Лу‑
ганська область — ФОП Сорокін С. В. на таких умо‑
вах: вартість послуг — 2400,00 грн, термін виконан‑
ня робіт — 3 календарні дні.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об‑
винувачену Лемешко Аллу Сергіївну у вчиненні зло‑
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під‑
готовче судове засідання, яке відбудеться 26 верес‑
ня 2019 року о 10:00 годині в приміщенні Оболон‑
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. М. Тимошенка, 2‑Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче‑
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе‑
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого ‑— статтею 325 КПК Укра‑
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя Жежера О. В.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Лу‑

ганської області знаходиться кримінальне прова‑
дження № 433/947/16‑к за обвинуваченням Скорбен‑
ка Дениса Миколайовича у вчиненні злочину, перед‑
баченого ч. 1 ст. 258‑3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297‑5, 323 КПК України, 
Марківський районний суд Луганської області ви‑
кликає Скорбенка Дениса Миколайовича в підготов‑
че судове засідання, яке відбудеться 02 жовтня 2019 
року о 13 годині 00 хвилин у залі судових засідань 
Марківського районного суду Луганської області за 
адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марків‑
ського району Луганської області, 92400.

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

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій‑
сненні судового провадження викликає як обвинувачено‑
го Кормушкіна Ігоря Валерійовича, 11.12.1979 року на‑
родження, зареєстрованого за адресою: Луганська об‑
ласть, м. Луганськ, квартал Южний, буд. 6‑а, кв. 102, за 
матеріалами кримінального провадження № 433/1172/18, 
1‑кп/425/115/19, на підставі обвинувального акта від‑
носно Кормушкіна І. В. за ч. 1 ст. 258‑3, ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Кормушкіну І. В. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 07 жов‑
тня 2019 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Рубіжансько‑
го міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіж‑
не, 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 в суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області — судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кри‑
мінальне провадження № 426/346/16‑к стосовно Козьякова 
Сергія Юрійовича, 23.09.1982 року народження, обвинува‑
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258‑3 КК України. Обвинувачений Козьяков С. Ю. 
мешкає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, площа 
Героїв ВВВ, За.

На підставі ст.ст. 323, 297‑5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Козьякова Сергія 
Юрійовича, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
01 жовтня 2019 року о 09‑30 год. в залі Сватівського район‑
ного суду Луганської області, що розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50‑ річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко С. О.,  
Попової О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області — судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кри‑
мінальне провадження № 426/15231/18 стосовно Щипачова 
Артура Володимировича, 08.03.1971 року народження, об‑
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.109, 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258‑3 КК України. Обвинувачений Щи‑
пачов Артур Володимирович проживає за адресою: м. Лу‑
ганськ, вул. Коцюбинського, буд. 27, кв. 471.

На підставі ст.ст. 323, 297‑5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Щипачова Арту‑
ра Володимировича у підготовче судове засідання, яке від‑
будеться 01 жовтня 2019 року о 12‑00 год. в залі Сватівсько‑
го районного суду Луганської області, що розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50‑річчя Пере‑
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Половинки В. О.,  
Юрченко С. О. 

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій‑
сненні судового провадження викликає як обвинувачено‑
го Лиманського Івана Сергійовича, 27.05.1992 року наро‑
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Алчевськ, вул. Леніна, 58/11, за матеріалами криміналь‑
ного провадження № 607/13230/18, 1‑кп/425/198/19, на під‑
ставі обвинувального акта відносно Лиманського І. С. за ч. 1  
ст. 258‑3 КК України.

Обвинуваченому Лиманському І.С. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 04 жовтня 
2019 року о 09 год. 20 хв. в приміщенні Рубіжанського місь‑
кого 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 Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій‑
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Сикала Вадима Петровича, 23.04.1976 року народження, за‑
реєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, 
вул. Радіщева, буд. 29а, кв. 2, за матеріалами кримінально‑
го провадження № 428/7944/18, 1‑кп/425/402/19, на підставі 
обвинувального акта відносно Сикала В. П. за ч. 1 ст. 258‑3 
КК України.

Обвинуваченому Сикалу В.П. необхідно прибути до підго‑
товчого судового засідання, яке відбудеться 07 жовтня 2019 
року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми‑
ру, 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

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама‑
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає справу №242/4715/15‑к (про‑
вадження №1‑кп/234/116/19) по кримінальному провадженню, внесе‑
ному до ЄРДР за № 22017050000000424 за обвинуваченням Байрачно‑
го Василя Івановича у вчиненні кримінального правопорушення, перед‑
баченого ч. 1 ст.258‑3 КК України.

Обвинувачений Байрачний Василь Іванович, 29.08.1955 року наро‑
дження, викликається на 24 вересня 2019 року о 15‑00 годині до суду, 
каб. № 14, для участі у розгляді справи. 

Головуючий суддя Бакуменко А. В.

КАТП 1728 м. Рівне оголошує закупівлю контейнерів для збору твер‑
дих побутових відходів (ДК 021:2015 код ЄЗС 44610000‑9 Цистерни, ре‑
зервуари, контейнери та посудини високого тиску) на суму 810 000,00 
грн.:

— оцинковані контейнери для роздільного збору твердих побутових 
відходів, сітка 1,1 м3 — 37 од.,

— оцинковані контейнери для твердих побутових відходів 1,1 м3 з 
плоскою пластиковою кришкою (кришка в кришці) — 53 од.

Просимо зацікавлених осіб брати участь у закупівлі.

Кремінський районний суд Луганської області, що розташований 
за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викли‑
кає Корнієвського Аркадія Юрійовича як обвинуваченого в судове за‑
сідання в кримінальному провадженні № 426/18968/17, провадження  
№1‑кп/414/162/2019 стосовно Корнієвського Аркадія Юрійовича, у вчи‑
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258‑3, ч. 5  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438, ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. З  
ст. 262, ч. 2 ст. 146 КК України, яке відбудеться  07 жовтня 2019 року о 
10 годині 00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Повідомлення
щодо оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту 

документу державного планування —  
«Внесення змін до генерального плану селища міського типу  

Калинівка Васильківського району Київської області»
Документ державного планування є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для об‑

ґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.
Розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громад‑

ських та приватних інтересів.
Документ державного планування визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального 

призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично‑дорожньої та 
транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та насе‑
лення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, а також послі‑
довність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Документ державного планування визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або 
об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання 
планувальних обмежень (санітарно‑захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської ді‑
яльності в їх межах, які визначені законодавством України.

До сфери охоплення СЕО документа державного планування відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка документа державного планування здійснюється для території населеного пункту в ме‑
жах, визначених чинним генеральним планом селища міського типу Калинівка Васильківського району Київської області 
— Товариством з обмеженою відповідальністю «Інститут територіального планування» від 04.09.2019 року.

Заяву про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування — «Внесення 
змін до генерального плану селища міського типу Калинівка Васильківського району Київської області» оприлюднено на 
офіційному веб‑сайті Калинівської селищної ради Васильківського району (kalynivskarada.gov.ua), газетах «Життя і слово» 
та «Урядовий кур’єр» з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.

Початок громадських обговорень 13.09. 2019 року.
Термін громадських обговорень 15 днів.
Спосіб участі громадськості — подання у письмовій формі зауважень та пропозицій, громадські слухання.
Інформацію щодо Заяви про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного плану‑

вання — «Внесення змін до генерального плану селища міського типу Калинівка Васильківського району Київської облас‑
ті» можна отримати у Калинівській селищній раді за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт Кали‑
нівка, вул. Центральна, 57, тел.: (04571)4‑11‑30.

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки проекту документа держав‑
ного планування — «Внесення змін до генерального плану селища міського типу Калинівка Васильківського району Київ‑
ської області» подаються до Калинівської селищної ради за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт 
Калинівка, вул. Центральна, 57, тел.: (04571)4‑11‑30, е‑mail: kalinovkapossovet@ukr.net.  

Відповідальна особа – Кострубіцька Альона Миколаївна.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня публікації.

Святошинський районний суд міста Києва викли‑
кає як обвинуваченого Півня Артема Миколайовича  
(к/п № 42016200350000049), обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Укра‑
їни для розгляду кримінального провадження та повідо‑
мляє, що судовий розгляд по суті відбудеться: стосовно 
Півня A. M. — 30.09.2019 р. о 10 год 00 хв., в приміщен‑
ні Святошинського районного суду міста Києва за адре‑
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

Півень A. M. повідомляється про те, що ухвалою суду 
від 10.04.2019 р. прийнято рішення про здійснення сто‑
совно нього спеціального судового провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен‑
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину‑
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П.

Токмацький районний суд Запорізької облас‑
ті викликає обвинуваченого Коршунова Віктора Іго‑
ровича, 30.04.1989 р.н. (місце проживання: Доне‑
цька область, Старобешівський район, м. Кальмі‑
уське, вул. Циса, 18) у судове засідання для здій‑
снення спеціального судового провадження у кри‑
мінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 
№ 22017260000000004 від 16.02.2017 (справа  
№ 727/10219/18) за обвинуваченням Коршунова В. І. 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед‑
баченого ч. 1 ст. 258‑3 КК України, яке відбудеться 
18.10.2019 року о 10‑00 годині в залі судового за‑
сідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинувачено‑
го Коршунова В. І. кримінальне провадження буде здій‑
снюватися за його відсутності. Колегія суддів: голо-
вуючий суддя Коваленко П. Л., судді Курдюков В. М.,  
Новікова Н. В.

Святошинський районний суд міста Києва викли‑
кає як обвинуваченого Антоновича Анатолія Анатолі‑
йовича (к/п № 42016020420000095) у вчиненні кри‑
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України та повідомляє, що під‑
готовче судове засідання відбудеться 30.09.2019 ро‑
ку об 11 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Жилянська, 142, каб. 23‑а. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо‑
шення вважається належним повідомленням, а кри‑
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут‑
ністю обвинуваченого  в порядку спеціального судо‑
вого провадження.

Суддя Л. Г. Косик

Токмацький районний суд Запорізької області ви‑
кликає обвинувачену Катюху Олександру Володими‑
рівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстроване місце прожи‑
вання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42) у судове засідання для здійснення спеціаль‑
ного судового провадження у кримінальному про‑
вадженні № 2201605010000000113 від 01.06.2016 
(справа № 328/2893/17) за обвинуваченням Катю‑
хи О. В. у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258‑3 КК України, яке відбу‑
деться 17.10.2019 року о 14‑00 годині в залі судово‑
го засідання за адресою: Запорізька область, м. Ток‑
мак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвину‑
ваченої Катюхи О. В. кримінальне провадження буде 
здійснюватися за її відсутності. Колегія суддів: голо-
вуючий суддя  Коваленко П. Л., судді Новікова Н. В., 
Курдюков В. М.
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У Сєверодонецьку юні «тигренята» розповіли 
про здобутки

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПЕРЕМОЖЦІ ТА ОДНО-
ДУМЦІ. Колектив Сєверодо-
нецького клубу східних бойо-
вих та оздоровчих систем — 
це насамперед коло друзів, які 
пов’язані спільними захоплен-
нями й справами. Так кажуть 
вихованці клубу — майстер 
спорту України Артур Чер-
нов та Софія Цилік. Нещодав-
но Артур став чемпіоном сві-
ту з кікбоксингу ISKA у розділі 
фул-контакт. Три медалі євро-
пейської першості з кікбоксин-
гу ISKA — у Софії Цилік. За-
галом лише упродовж минуло-
го навчального року вихован-
ці клубу здобули 145 медалей 

різного рівня: 57 золотих, 36 
срібних і 52 бронзові.

За словами заслуженого 
тренера України Андрія Сер-
біна, клуб створено тридцять 
років тому. Нині то вже навіть 
комплекс роботи з дітьми та 
підлітками. Тут півтора десятка 
груп, де займаються понад 200 
учнів. З літа 1991 року на ба-
зі клубу діє табір бойових мис-
тецтв «Тигреня», і багато хто з 
вихованців, якщо потрапив у 
складні життєві умови, відпочи-
ває та проходить спортивну ре-
абілітацію там безкоштовно. Ді-
ють тут і курси з вивчення ки-
тайської мови, адже виявилося, 
що на сході України багато лю-
дей бажають знати мову й куль-
туру Піднебесної.

Роми мають талант до малярства
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. У престижній 
картинній галереї, що в зам-
ку «Паланок» у Мукачеві, від-
крито виставку художньої шко-
ли ROM-ART. Це творчий звіт 
талановитих учнів Тиберія Йо-
наша, тут близько 80 найкра-

щих робіт, створених за останні 
три роки. Саме стільки часу іс-
нує творче об’єднання, до якого 
входять здебільшого діти ром-
ської національності.

Гостей зустрічають майстер-
но виконані пейзажі, натюрмор-
ти, портрети. Сповнені етнічно-
го колориту, вони відобража-
ють елементи побуту, культури 

представників цієї національ-
ності — однієї з найпоширені-
ших на Закарпатті.

Представлено й твори Тибе-
рія Йонаша. випускник Ужго-
родського коледжу мистецтв 
імені Адальберта Ерделі, він 
неодноразово брав участь 
у виставках і в Україні, і за її 
межами. Пан Тиберій ром за 

національністю, тож допомагає 
розкритися талантам своїх од-
ноплемінників із Мукачева й ін-
ших населених пунктів Закар-
паття. 

в унікальній художній школі 
міста над Латорицею пан Тибе-
рій навчає своїх вихованців різ-
них малярських технік, викла-
дає малюнок, композицію, жи-
вопис. Чимало його учнів вияв-
ляють особливі здібності до ма-
лярства, спростовуючи поши-
рену думку, начебто роми здат-
ні лише до музики, співів і тан-
ців. 

виставка, що відбувається за 
підтримки міжнародного фонду 
«відродження», далеко не пер-
ша в історії ROM-ART. Однак 
нині уперше буде представлено 
художній каталог учнів цієї шко-
ли. Його надрукували завдяки 
згаданому благодійному фон-
ду, за кошти якого юні ромські 
художники мають також олівці, 
пензлі, фарби, папір, полотно, 
рамки й інші речі, необхідні для 
творчості. 

У картинній галереї замку 
«Паланок» із ромським верні-
сажем можна буде ознайомлю-
ватися два тижні.

У Миколаєві з’явилося 
українське сафарі 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ГАРНА НОВИНА. До Дня міста та 118-ї річниці заснування 
Миколаївського зоопарку тут відкрили вольєри для нових меш-
канців — двох жирафів Нуру та Логана, яких доставили з Чехії. 
Уперше за свою історію зоопарк зможе продемонструвати міс-
тянам і гостям жирафів Ротшильда. Будівництво комплексу для 
цих красенів почалося 2014 року з акції «Тату, хочу жирафа». 
На зібрані кошти замовили проєкт вольєру. Протягом кількох 
років тривало будівництво сучасних комфортних вольєрів для 
жирафів, які стали одними з найкращих у Європі. 

Як зазначає директор зоопарку володимир Топчий, багато 
часу знадобилося для перемовин з колегами з інших зоопар-
ків світу про доставку жирафів. На здійснення мрії від початку 
розроблення проєкту до появи тварин у Миколаєві пішло п’ять 
років.  Міський голова Олександр Сєнкевич привітав містян із 
чудовою подією. «Зараз ми познайомимося з найвищими горо-
дянами, які вже отримали документи на постійне проживання 
в Миколаєві, — зазначив він. — Я радий, що в цієї ідеї було ба-
гато «батьків», адже результат чудовий. Дякую людям, які до-
лучилися до реалізації задуму, а також дбайливому керівнико-
ві володимиру Топчому, адже завдяки його зусиллям наш зоо-
парк стає кращим».  Поки що довгошиї красені перебувають у 
зимовому вольєрі, щоб адаптуватися до нової домівки. 

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
pm

g.
ua

Ф
от

о 
на

да
в 

ав
то

р

Про здобутки розповіли вихованці клубу майстер спорту 
України Артур Чернов та Софія Цилік. Поруч — друг  
і улюблений тренер Андрій Сербін

Учні школи ROM-ART і її керівник Тиберій Йонаш готуються до виставки

Скарби на власному городі
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ЗНАХІДКИ. Навряд чи споді-
вався віталій Сергієнко, житель 
села Благодатного на Черка-
щині, знайти на власному горо-
ді якийсь скарб. він, як завше, 
обробляв грядку. Раптом ло-
пата вперлася в щось тверде. 
Спочатку здалося, що то зви-
чайний камінь.

весь у землі предмет не од-
разу привернув увагу городни-
ка. Але ось заблищала на сон-
ці ще одна річ, дрібніша, схожа 
на хрестик. Так і є! А перший 
знайдений скарб виявився ко-
зацькою люлькою. Довго роз-
дивлявся знахідки віталій Ана-
толійович, разом з односельця-
ми милувався ними. А потім від-
віз їх до обласного краєзнавчо-
го музею. Незабаром вони по-

сядуть там гідне місце в одній із 
його експозицій.

Та віталій Сергієнко не єди-
ний щасливчик. Черкащанин 
Тимофій Назаренко також на 
власній ділянці виявив недав-
но цілий короб зі старовинни-
ми церковними книгами. Як 
розповіла заступниця дирек-
тора з наукової роботи облас-
ного краєзнавчого музею Тетя-
на Григоренко, ця знахідка ду-
же цінна, книги справді дуже 
давні, приблизно XVII — поча-
ток XVIII століття.

Оскільки вони довго проле-
жали в землі, погано зберегли-
ся й потребують реставрації. Ці-
каво, що серед них є друкова-
ні і рукописні. Як вважають фа-
хівці музею, це копії старовин-
них видань. Науковець, який 
досліджує тему старообрядни-
ків, розповів: одна з книг нале-

жала колись міщанину старо-
обрядцю Саві Жиліну, про що 
свідчить його підпис. Ще один 
із рукописів створено 1646 ро-
ку, а переписував його з оригі-
нального видання житель Нов-
города-Сіверського.

Хто ще був власником цих 
фоліантів, як вони збереглися 
до наших днів та багато інших 
загадок ще належить розгада-
ти дослідникам. Після рестав-
рації знахідки стануть доступ-
ними для відвідувачів музею.

Черкащину справедливо 
вважають краєм скарбів. Під-
земна спадщина не обмежена 
однією культурою чи періодом: 
в області тисячі археологічних 
пам’яток доби палеоліту, неолі-
ту, трипілля, бронзи, скіфських 
часів, Київської Русі, козаччини. 
Є тут чимало місць, де у ХVІІІ—
ХІХ століттях розташовувалися 

маєтки князів і графів. Тому ар-
хеологія час від часу вистрілює 
дивовижними знахідками.

Як розповів місцевий крає-
знавець Борис Юхно, про скар-
би Шевченкового краю упер-
ше заговорили понад сто ро-
ків тому. У двох приканівських 
селах — Сахнівці та Мартинів-
ці — з інтервалом у 9 років то-
ді знайшли пів кілограма золо-
тих зливків, давньогрецькі зо-
лоті монети й діадему з інкрус-
тацією. А срібний скарб, зна-
йдений 1909 року, селяни роз-
глядали з великим подивом, 
адже на пластинах із піктогра-
мами, якими була оздоблена 
скринька, виднілися фігурки 
людей у… космічних шоломах. 
На жаль, ці піктограми втраче-
но, що, однак, не завадило зна-
хідці потрапити до найвідомі-
ших шедеврів України.

Новий мешканець зоопарку Нуру сміливо позує перед 
камерами
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