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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАРОШ ШЕФЧОВИЧ:
«Переконаний: прогрес 

у тристоронніх 
переговорах з транзиту 

газу територією України 
дасть чіткий позитивний 

сигнал ринку і 
споживачам 
напередодні 

зимового сезону».

І жнуть, і сіють 
ЖНИВА-2019. У десяти областях аграрії розпочали збирати 

цукрові буряки. На площі 12 тисяч га, або 6% прогнозу, їх зібра-
но 558 тисяч тонн за урожайності 457,7 ц/га, повідомляє прес-
служба профільного міністерства.

А збиральну кампанію зернових проведено на площі 10,5 
мільйона га, або 69% прогнозу. Намолочено 41,6 мільйона тонн 
зерна. Зокрема зібрано: ранніх зернових і зернобобових куль-
тур — 39,3 млн тонн із площі 9,97 млн га, або 99,9% прогнозу; 
кукурудзи — 2 млн тонн із площі 338 тис. га, або 7% прогно-
зу; гречки — 49 тис. тонн із площі 36 тис. га, або 54% прогно-
зу; проса — 128 тис. тонн із площі 68 тис. га, або 76% прогнозу. 
Соняшник обмолочено на площі 3 млн га, або 52% прогнозу, і 
зібрано 5,8 млн тонн із середньою врожайністю 22,3 ц/га. Сою 
обмолочено на площі 593 тис. га, або 38% прогнозу, і зібрано 
1,4 млн тонн. Середня врожайність — 22,9 ц/га.

Водночас триває посів озимих. Ними засіяно 1,3 млн га, або 
17% прогнозу. Зокрема посіяно: озимої пшениці — 1,2 млн га, 
або 19% прогнозу; жита — 41 тис. га, або 34% прогнозу; озимо-
го ячменю — 46 тис. га, або 5% прогнозу.

150 тонн 
гуманітарної допомоги направив 
жителям тимчасово окупованих 

територій Донбасу Міжнародний комітет 
Червоного Хреста  

ДУХОВНЕ ЄДНАННЯ. Ті, хто долучався до культурно-мистецької 
програми «Український Схід», переконані в нагальній 
необхідності її продовження. Це важливий внесок  
у боротьбу за країну 

Бійці творчого 
фронту

Віцепрезидент Єврокомісії про оптимістичне 
налаштування ЄС на позитивний підсумок перемовин  

3 6
ТУРБОТА

У бізнес-середовища є 
надія, що до кінця року буде 
ухвалено законопроєкти, 
які вдосконалять 
адміністрування податків 

НА РОБОЧИЙ СТІЛ

У Вінницькій обласній дитячій 
клінічній лікарні запрацювало 
унікальне в нашій країні 
відділення екстреної медичної 
допомоги
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Це фото, зроблене під час одного з виступів перед захисниками, Тоня Матвієнко підписала так:  
«Найважчий мій виступ»             

Влада закликає не боятися ринку землі
ДОВГООЧІКУВАНА РЕФОРМА. Початок перетворень уряд запланував  
на 1 жовтня наступного року 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

Дозволяти чи ні? Продавати 
чи ні? Ці питання раз по раз по-
стають перед суспільством у пе-
ріоди зміни влади та її пріорите-

тів. Попри позитивні зрушення 
у психології власників і закор-
донний досвід, десь у глибині ду-
ші виринають елементи сумніву. 
Пошуку відповідей на непрості 
запитання, які ставить перед на-
ми анонсована урядом земельна 

реформа, було присвячено кон-
ференцію щодо реформи управ-
ління земельними відносина-
ми «Земля як фактор розвитку 
українського села».

Запропонована владою мо-
дель відкритого ринку землі 

передбачає, що купувати або 
продавати її зможуть лише на-
ші громадяни й вітчизняні ком-
панії. «Страшилки про китай-
ців, арабів чи інопланетян, які 
вивезуть нашу землю вагона-
ми, — це маячня», — запевняв 

учасників зібрання Президент 
Володимир Зеленський. А ши-
роке публічне обговорення та 
слушна аргументація сприяти-
муть розвіюванню кано-
нічних міфів і упередже-
них думок. 
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оголошення

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

СУДОВА ПОВІСТКА  
про виклик до суду у кримінальному 

провадженні
Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-

ласті викликає в судове засідання на 08.10.2019 на 
10-00 обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 
13.07.1983 року народження, зареєстрованого за 
адресою: с. Воєводське Арбузинського району Ми-
колаївської області, вул. Набережна, буд. 103, який 
мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаїв-
ської області, вул. Дружби народів, 6/18, для участі у 
розгляді кримінального провадження № 486/939/16-к  
по обвинуваченню Тофана Сергія Сергійовича у ско-
єнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2  
ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження від-
будеться в приміщенні Южноукраїнського міського 
суду за адресою: вул. Дружби народів, 3-«А», голо-
вуючим суддею Савіним О. І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дату та час для 
участі у розгляді даної справи.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити 
про неможливість з’явлення до суду.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбуван-
ня покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії 
закону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військо-
ві події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом 
тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі то-
що;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охо-
рони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю 
за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших 
близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлю-

ють з’явлення особи на виклик. Наслідки неприбут-
тя за викликом суду:

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 
323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 
324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК 
України,цивільного позивача, цивільного відповіда-
ча та їх представників — статтею 326 КПК України, 
свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — стат-
тею 327 КПК України. 

Адміністративною колегією Полтавського об-
ласного територіального відділення Антимо-
нопольного комітету України 11.07.2019 року  
прийнято розпорядження № 66/34-рп/к про початок 
розгляду справи № 66-15/34-19 за ознаками пору-
шення законодавства про захист від недобросовіс-
ної конкуренції з боку товариства з обмеженою від-
повідальністю «Полтава люкс 2017» (ідентифікацій-
ний код 41365232). У зв’язку з неможливістю вручи-
ти копію розпорядження відповідачу, з повним тек-
стом розпорядження можна ознайомитись в Полтав-
ському обласному територіальному відділенні Анти-
монопольного комітету України за адресою: м. Пол-
тава, вул. Зигіна, 1, кім. 320.

Крім того, Полтавським обласним територіальним 
відділенням Антимонопольного комітету України в 
межах розгляду справи № 66-15/34-19 на юридич-
ну адресу ТОВ «Полтава люкс 2017» була направле-
на вимога про надання інформації від 08.07.2019 р. 
№ 66-02/1689.

У зв’язку з неможливістю вручити зазначену ви-
могу про надання інформації з повним текстом ви-
мог можна ознайомитись на офіційному веб-сайті 
Антимонопольного комітету України (http://www.
amc.gov.ua).

ПрАТ «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПА-
НІЯ» повідомляє, що у зв’язку із втратою бланків договорів/по-
лісів страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів, вважати недійсними наступні 
бланки полісів:
АС/8377825, АЕ/8238815, АВ/0318991, АВ/0318992, АВ/0318995, 
АВ/0318996, АВ/0318999, АВ/0319000, АЕ/3848526, АЕ/6271233, 
АС/8376791, АЕ/2509407, АЕ/251168, АЕ/2511372, АЕ/2511407, 
AІ/6385332, АІ/6385356, АІ/6385369, АІ/6385372, АІ/6380869, 
AІ/6380870, АІ/6385329, АІ/6385330, АІ/6380856, АІ/6380868, 
АІ/4029215, АІ/4029241, АІ/4028795, АІ/4028809, АІ/4028813, 
АІ/4029204, АІ/4028794, АІ/4027555, АІ/4027558, АІ/4027805, 
АІ/4027225, АІ/4027263, АІ/4027388, АІ/4027390, АІ/4026378, 
АІ/4026386, АІ/4026387, АІ/4026027, АІ/4026041, АІ/4026050, 
АІ/4026088, АІ/4026089, АІ/4026100, АВ/5084818, АВ/5084827, 
АВ/5083185, АВ/5083186, АВ/5083196, АВ/5083207, АВ/5079934, 
АВ/5078066, АВ/5078636, АВ/5077693, АВ/5077745, АВ/5078063, 
АВ/4987966, АВ/4985505, АВ/4983518, АВ/4982281, АС/3816662, 
АВ/5085353, АІ/7718511, АЕ/8238774, АЕ/8238780, АІ/4027360, 
АІ/4027361, АІ/9652519, АІ/9652520, АІ/9652518, АВ/5084630, 
АС/0060527, АІ/7778700, АВ/1146422, АВ/1142475, АС/8375558, 
АС/0061005, АЕ/9478198, АЕ/9478199, АІ/4026738, АВ/5081862, 
АІ/8591200, АІ/6494310, АІ/6494332, АС/8378297, АВ/0318539, 
АІ/7398169, АВ/5076544, АВ/4986017, АВ/4986040, АВ/4983451, 
АВ/4983463, АВ/4983477, АВ/4983408, АВ/4983415, АВ/4983431, 
АВ/4983448, АС/3817002, АС/3813543, АС/3810248, АІ/8868536, 
АІ/8868540, АІ/8868541, АІ/8220602, АЕ/5272972, АІ/6490716, 
АІ/6492750, АЕ/7852979, АЕ/7852980, АЕ/7852973, АЕ/7852974, 
АЕ/7852975, АЕ/7852976, АЕ/7852977, АЕ/7852978, АЕ/7852971, 
АЕ/7852972, АВ/5085545.
(Наказ № 22 від 16.09.2019 р.)

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здій-
снюється процесуальне керівництво у кримінально-
му провадженні № 42014010000000048 за п. 3 ч. 2  
ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260 КК України.

Повідомляємо, що в рамках даного кримінально-
го провадження, за участь у діяльності на тимчасо-
во окупованій території АР Крим незаконного зброй-
ного формування «Самооборона Криму» та незакон-
не позбавлення волі Аметова Р.М., за попередньою 
змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, 
повідомлено про підозру наступним особам:

— Руденку Олександру Сергійовичу, 19.03.1986 р.н. 
(АР Крим);

— Скрипніку Євгену Володимировичу, 
29.03.1966 р.н. (Російська Федерація, м. Москва, 
вул. Московська, 3, кв. 20);

— Баглюку Олександру Миколайовичу, 28.07.1975 
р.н. (АР Крим).

Вказаним особам необхідно з’явитись 25.09.2019 
р. до прокуратури Автономної Республіки Крим 
(м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69) для проведення 
слідчих дій.

НКРЕКП інформує про визнання рішенням Окруж-

ного адміністративного суду м. Києва від 26.04.2019 

по справі № 826/3157/18 протиправною та нечинною 

постанови НКРЕКП від 07.11.2016 № 1953 «Про за-

твердження Змін до Кодексу газорозподільних сис-

тем», в частині підпунктів 1, 2, 3 ч. 1 змін до Кодексу 

газорозподільних систем.

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у 
справі №640/14165/19 за позовом AT «Полтаваобл-
енерго» про визнання протиправною та скасування 
постанови НКРЕКП від 12.07.2019 № 1426 «Про вне-
сення змін до постанови НКРЕКП від 11 грудня 2018 
року № 1840», підготовче засідання в якій призначе-
но на 10.10.2019 об 11:30 год. у приміщенні Окруж-
ного адміністративного суду м. Києва за адресою: м. 
Київ, вул. Велика Васильківська, 81-А, зал судового 
засідання № 214.

Прокуратурою АР Крим здійснюється процесу-
альне керівництво досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 12013130000000839 
від 10.09.2013 за підозрою Чиженка Володими-
ра Володимировича, 16.07.1955 р.н., у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 286 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши 
зібрані під час досудового розслідування докази до-
статніми для складання обвинувального акта, про-
курор або слідчий за його дорученням зобов’язаний 
повідомити підозрюваному, його захиснику, потер-
пілим, цивільним позивачам, їх захиснику про за-
вершення досудового розслідування та надання до-
ступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що 
у вказаному кримінальному провадженні зібрано 
усі необхідні докази для складання обвинувально-
го акта.

У зв’язку з цим інформуємо, що підозрюваний 
Чиженко Володимир Володимирович, 16.07.1955 
р.н., його захисник, потерпілі, цивільні позивачі Ша-
лівська Ольга Миколаївна, 12.02.1953 р.н., Шалів-
ський Юрій Васильович, 09.08.1952 р.н., та їх за-
хисники можуть ознайомитися з матеріалами кри-
мінального провадження з можливістю здійснен-
ня копіювання відповідно до вимог ч.ч. 2, 3 ст. 290 
КПК України.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо зазна-
ченим вище особам прибути разом із своїми захис-
никами до прокурора відділу прокуратури Автоном-
ної Республіки Крим Гонтаря Андрія Ігоровича за 
адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд. 24, каб. 406а, у 
період з 17.09.2019 по 26.09.2019 включно (з 09:00 
по 18:00) для проведення процесуальних дій, у то-
му числі ознайомлення з матеріалами кримінальних 
проваджень в порядку ст. 290 КПК України та про-
ведення процесуальних дій. 

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні

Кримінальне провадження № 11кп/824/1356/2019

  Київський апеляційний суд Кому: Януковичу В.Ф. 
  викликає Вас як обвинуваченого 
  на 11 год. 00 хв. 23  вересня 2019 року

Місцезнаходження/місце  
проживання:
04210, м. Київ, вул. Оболонська 
набережна, буд. 15,  
корпус 5, кв. 13

  за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., Горошин-
ського О.О., Байдика О.А., Сердюка В.А. і Федоренка І.Л., Білен-
ка Б.В. і Фозекош А.А. на вирок Оболонського районного суду міс-
та Києва від 24 січня 2019 року стосовно Януковича В.Ф. та за апе-
ляційними скаргами захисників Байдика О.А. та Фозекош А.А. на 
ухвали Оболонського районного суду міста Києва від 20 березня 
2019 року, якими в задоволенні заяви Байдика О.А. про виправлен-
ня описки та заяви Байдика О.А. та Фозекош А.А. про роз’яснення 
вироку суду першої інстанції відмовлено
  Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2 – А. Додатково просимо подати такі  

документи:
Документ, що посвідчує особу  
(паспорт)

Суддя Трясун Ю.Р. 
 Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі то-
що;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю 
за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Згідно з положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивіль-
ний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встанов-
леному цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про 
виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив 
про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свід-
ка може бути застосовано привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (непри-
буття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголо-
шення його у міждержавний та/або міжнародний розшук, є підставою для здійснення спеціально-
го досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України. 

Судове засідання по спеціальному судовому про-
вадженню у кримінальному провадженні відносно 
Іваненка Андрія Олеговича, який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України 
(в редакції від 18.04.2013 року) відбудеться о 09-30 
год. 28 жовтня 2019 року в приміщенні Бердянського 
міськрайонного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 
64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 28 жовтня 2019 ро-
ку о 09 годині 30 хвилин викликається Іваненко Ан-
дрій Олегович. 

Суддя Троценко Т. А.

Повідомляємо про прийняття Загальними Збора-

ми Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНЬЙОН ФІНАНС» (ідентифі-

каційний код 37026574) №10/01-19 від 10.09.2019 

року рішення про подання заяви про виключення 

ТОВ «КОМПАНЬЙОН ФІНАНС» з Державного реєстру 

фінансових установ.

Адміністративною колегією Полтавського облас-
ного територіального відділення Антимонопольно-
го комітету України 01.08.2019 року прийнято рішен-
ня № 66/9-рп/к у справі № 66-13-50/24-19 про пору-
шення законодавства про захист економічної конку-
ренції з боку ТОВ «Градбуд ЛТД» (ідентифікаційний 
код 41421658).

У зв’язку з неможливістю вручити зазначене рі-
шення у справі відповідачу з повним текстом рішен-
ня можна ознайомитись в Полтавському обласному 
територіальному відділенні АМКУ за адресою: вул. 
Зигіна, 1, кім. 320, м. Полтава.

ОГОЛОШЕННЯ 

для Чистової Наталії Дмитрівни

Золотоніська міська рада Черкаської області ста-

вить питання про відчуження частини нерухомого 

майна (будинку), яке знаходиться за адресою: м. Зо-

лотоноша, вул. Лікарняна, 25. Згідно архівних дові-

док, частина майна належить гр. Чистовій Н. Д.

У разі Вашої неявки буде проведено продаж спіль-

ної частки зазначеного майна з електронних торгів.

Полтавським обласним територіальним відділенням 

Антимонопольного комітету України направлена вимога 

про надання інформації від 14.08.2019 року № 66-02/1957 

до ФОП Бебик Д. С.

З повним текстом вимоги можна ознайомитись на сайті 

Антимонопольного комітету України  

(http://www.amc.gov.ua).

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Нє-
войту Віталія Олександровича, 02.05.1991 р.н. (місце проживання: Донецька 
обл., Волноваський район, с. Валер’янівка, вул. Шевченка, 7) у судове засідан-
ня у кримінальному провадженні № 1-кп/328/35/19 (справа № 161/5452/18), 
внесеному 19.08.2014 року до Єдиного державного реєстру досудових розслі-
дувань за № 12014050380001088 за обвинуваченням Нєвойти В.О. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
відбудеться 15.10.2019 року о 14-00 годині в залі судового засідання за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки об-
винуваченого Нєвойти В.О. кримінальне провадження буде здійснюватися за 
його відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Новікова Н. В., судді Кова-
ленко П. Л., Курдюков В. М.

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: GL18N011878-GL18N011838 (11 лотів)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

09.10.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукці-
ону) /електронного аукціону по кожному лоту вказуєть-
ся на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/44576-asset-sell-id-217380

Повістка 
11-кп/807/1366/19

Запорізький апеляційний суд викликає Варвашені Тетяну Мико-
лаївну як обвинувачену об 11:00 год. на 02.10.2019 р. за адресою:  
пр. Соборний, буд. 162, м. Запоріжжя, за апеляційною скаргою прокуро-
ра на вирок Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 
05.06.2019 року. Обов’язок — надати паспорт. Поважні причини неприбут-
тя на виклик суду вказані в ст. 138 КПКУ, наслідки неприбуття — в ст.ст. 
139, 323, 324, 325, 326, 327 КПКУ.

Суддя М. С. Тютюник

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіального 
відділення Антимонопольного комітету України 16.07.2019 року прий нято 
рішення № 66/7-рп/к у справі № 66-13-50/21-19 про порушення законодав-
ства про захист економічної конкуренції з боку ФОП Малика О.М. (іденти-
фікаційний номер 2618603457).

У зв’язку з неможливістю вручити зазначене рішення у справі відпові-
дачу з повним текстом рішення можна ознайомитись в Полтавському об-
ласному територіальному відділенні АМКУ за адресою: вул. Зигіна, 1, кім. 
320, м. Полтава. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК СВІДКА  
при здійсненні досудового розслідування

Свідку Кутепову Миколі Леонідовичу, 14.10.1967 р.н., який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Богдана Хмельниць-
кого, б.16, на підставі ст.ст. 133, 135-139 КПК України необхідно з’явитися 
30 вересня 2019 року до каб.117 СВ Краматорського ВП ГУ НП в Доне-
цькій області до старшого слідчого Прокоф’євої О.В. за адресою: Доне-
цька область, м. Краматорськ, вул. Академічна, 25, для проведення допиту 
як свідка по кримінальному провадженню №12019050390002619 по ст.356 
КК України.

Київський апеляційний суд повідомляє Рижову Ірину Володи-
мирівну про відкриття апеляційного провадження за апеляцій-
ною скаргою захисника обвинуваченої Рижової І. В. Тімашова А. С.  
на вирок Святошинського районного суду м. Києва від 11 липня 2019 року 
щодо Рижової Ірини Володимирівни у вчиненні кримінального правопору-
шення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України ухвалу про відкриття апеля-
ційного провадження та копію апеляційної скарги направлено захиснику 
Тімашову А. С. для вручення обвинуваченій Рижовій І. В.
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День народження Черкас: весело і креативно 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ДОЗВІЛЛЯ. День наро-
дження Черкас, яким випо-
внилося 733 роки, мало не зі-
псувала пожежа на пагорбі 
Слави. Однак черкащани зу-
міли відзначити його весело 
і креативно. Суху траву, яка 
через високу температуру за-
горілася на пагорбі Слави, по-
жежники оперативно погаси-
ли. Серед гостей традицій-
ного Дня міста були делега-
ції  міст-побратимів: Ферга-
ни (Узбекистан), Мозира (Бі-
лорусь), Руставі (Грузія), Ку-
шадаси (Туреччина) та Санта-
Рози (США). 

Цілий феєрверк розва-
жальних заходів, які організу-
вали для жителів і гостей Чер-
кас міська влада та громад-
ські організації, чергувався 
із серйозними на зразок ви-
ставки техніки ДСНС, краєз-

навчого квесту за участю сту-
дентської молоді, відкриття в 
зоопарку оновленої унікаль-
ної експозиції «Олені і зубри». 
Авторство експозиції нале-
жить архітекторам столич-
ної фірми, а особливість у то-
му, що її вибудувано за прин-
ципом занурення. Тобто відві-
дувачі можуть із розташова-
ного по периметру мосту за-
вдовжки 230 метрів з різних 
ракурсів спостерігати за тва-
ринами, які живуть в умовах, 
максимально наближених до 
природних. Для копитних (а 
це косулі, шляхетні та пля-
мисті олені, європейська лань 
і зубр) в Україні нічого схожо-
го раніше не будували. 

Проте розважальні захо-
ди, змагання та концерти ва-
били містян не менше. Тож 
вони залюбки брали участь 
у польотах на повітряних ку-
лях, забігах козацьких кошів, 
футбольних матчах, насоло-

джувалися музичними та ін-
шими культурними програма-
ми. Особливо гамірно й весе-
ло було на Замковому узвозі, 
де розгорнулися перегони на 
саморобних тачках «Крутий 
спуск». До цих веселих і вод-
ночас напружених змагань 
готувалися 18  команд. Цього 
року позмагатися з черкаща-
нами вирішили й кияни та жи-
телі Сміли. Переможців неор-
динарних змагань визначали 
самі глядачі. 

Команда комунального під-
приємства «Черкаська служ-
ба чистоти» виготовила свою 
машинку із старих сміттєвих 
контейнерів. Смілянсько-чер-
каська команда створила са-
моробну тачку у вигляді тан-
ка. Мета, яку поставили со-
бі ентузіасти, — не тільки пе-
ремогти в перегонах, а й до-
помогти важкохворому друго-
ві Сергієві Довганю, який по-
требує транс плантації печін-

ки. Команда черкаських ря-
тувальників зібрала свій тран-
спортний засіб з різного не-
потребу, попрацювавши кре-
ативно, чим привернула ува-
гу численної публіки. Пораду-
вали глядачів і організатори 
перегонів на раритетних за-
порожцях, яких готували до 
змагань студенти та викла-
дачі шести місцевих закладів 
освіти. веселе, розмаїте свя-
то черкащанам вдалося. Спо-
добалося воно й гостям. Ось 
що розповів представник де-
легації з американського міс-
та Санта-Роза Фред Птуха: 
«Уже не вперше відвідую Чер-
каси. Це дуже гарне місто, зе-
лене, а особливо мені імпо-
нують його жителі. Приємно 
бачити зміни на краще, об-
ласний центр розбудовуєть-
ся, осучаснюється. Місту Сан-
та-Роза лише 150 років, тому 
нам треба повчитися у вас му-
дрості». 

На Закарпатті визначали сучасного Івана Силу
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ЗМАГАННЯ. Закарпатське 
село Білки відоме всій Украї-
ні тим, що тут народився Іван 
Фірцак, якого у 1928 році бу-
ло визнано найсильнішою 
людиною у світі. Завдяки 
численним богатирським по-
двигам його називали ім’ям 
античного героя Кротона. На 
знак визнання заслуг Кро-
тона королева Англії пода-
рувала йому унікальний по-
яс, манжети й шолом, при-
крашений діамантами та ре-
льєфним зображенням левів.

За мотивами повісті про 
Кротона український режи-
сер віктор Андрієнко зняв по-
пулярну кінострічку «Іван Си-
ла». У Білках встановлено ве-
личний пам’ятник богатире-
ві. Тож не випадково це се-
ло стало місцем проведення 
фестивалю «Богатирська си-
ла», присвяченого 120-річчю 
із народження людини над-
звичайних фізичних можли-
востей і патріота. Подвигів 
цього богатиря не забувають.

Змагання передбачали си-
лові вправи, назви яких зву-
чать доволі екзотично: серце 
сили, сільський боулінг, бор-

жавський петанк, білківський 
дарц, виїзна упряжка, фіш-
ка Кротона, фіра-1928. Учас-
ники змагалися у штовхан-
ні підводи й вантажівки, під-
німанні штанги та інших си-
лових вправах — саме тих, 
у яких неперевершеним був 
білківський богатир. 

На святі сили визначе-
но переможців у кожній із 
вправ. Але цей майданчик 
був не єдиним місцем про-
ведення заходів, бо діяла ло-
кація для дітей, працювали 
майстер-класи з ремесел, а 
смачні страви навчала готу-
вати «бабусина кухня». 

Учасники та гості змогли ді-
знатися багато нових фактів із 
біографії Кротона-Сили. Про 
його особисті якості як люди-
ни й сім’янина розповіли на-
щадки з родини уславленого 
спортсмена. відбулася захо-
плива екскурсія селом Білки, 
яке має ще багато цікавинок.

Перегони на саморобних гоночних болідах та захопливі 
майстер-класи вражали і дорослих, і дітей

ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал» має намір передати в оренду нежитло-
ве приміщення — частину будівлі складського приміщення площею 
431,56 кв.м під організацію спортивного клубу. Стартова ціна оренди 
за 1 кв.м — 129,6 грн з ПДВ.

Місцезнаходження об’єкта: 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97 (те-
риторія заводу «Транссигнал»).

Пропозиції приймаються протягом 10 днів з дати публікації оголо-
шення за адресою: 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97, тел. (044)498-
36-08. Контактна особа Вишницька С.С.

ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал» має намір передати в оренду нежитлове 
приміщення — частину будівлі цеху точного литва площею 288,2 кв.м 
під столярний цех. Стартова ціна оренди за 1 кв.м — 100,0 грн з ПДВ.

Місцезнаходження об’єкта: 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97 (те-
риторія заводу «Транссигнал»).

Пропозиції приймаються протягом 10 днів з дати публікації оголо-
шення за адресою: 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97, тел. (044)498-
36-08. Контактна особа Вишницька С. С.

ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал» має намір передати в оренду нежитло-
ве приміщення — частину будівлі їдальні площею 75,5 кв.м під відео-
фотостудію. Стартова ціна оренди за 1 кв.м — 144,0 грн з ПДВ.

Місцезнаходження об’єкта: 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97 (те-
риторія заводу «Транссигнал»).

Пропозиції приймаються протягом 10 днів з дати публікації оголо-
шення за адресою: 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97, тел. (044)498-
36-08. Контактна особа Вишницька С. С.

Жовківський районний суд Львівської області викликає Аза-
рову Тетяну Михайлівну в судове засідання як обвинуваче-
ну, яке відбудеться 01.10.2019 року о 14.00 год. у приміщен-
ні Жовківського районного суду Львівської області, яке зна-
ходиться у м. Жовкві на вул. Гагаріна, 3 «а» (головуючий суд-
дя Мікула В.Є., каб. № 8). Буде розглядатись кримінальна справа  
№ 446/1917/16-к щодо обвинуваченої Азарової Тетяни Михайлівни у 
скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 
ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 385, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

Василівський районний суд Запорізької області викликає Попова 
Олександра Олеговича, 05.02.1981 р.н., у судове засідання по кримі-
нальному провадженню № 1-кп/311/17/2019 відносно Попова Олек-
сандра Олеговича, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 4 
ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України, які відбудуться 28.10.2019 
року о 13-30 год., 11.11.2019 року о 13-30 год. у приміщенні суду за 
адресою: вул. Державна, 2, м. Василівка Запорізької області. 

Суддя Пушкарьова С. П.

Команди визначають найсильнішу у штовханні колод
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