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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ОРЖЕЛЬ:
«Україна займає активну 

позицію щодо безпеки 
постачання газу, 

оскільки така 
безпека означає 

загальну 
геополітичну 

безпеку в регіоні».

Допомога США  
нікуди не подінеться 

ГРОШІ НА ОБОРОНУ. Палата представників американсько-
го Конгресу ухвалила законодавчий акт, який забезпечує випла-
ту 250 мільйонів доларів оборонної допомоги Україні після завер-
шення поточного фінансового року в США. Рішення ухвалено піс-
ля того, як Білий дім затримав її цього літа. Законопроєкт про-
довжить фінансування «Ініціативи сприяння безпеці України», яке 
мало завершитися 30 вересня. Відповідне положення було закрі-
плене в резолюції, спрямованій на уникнення урядового «шатда-
уну» в період до 21 листопада. Це також дає Конгресу більше ча-
су на проведення переговорів щодо ухвалення нового бюджету.

Білий дім минулого тижня представив допомогу для України під 
тиском конгресменів, повідомляє Укрінформ. Вони заявили, що 
Україна потребує допомоги в конфлікті, що досі триває на Донба-
сі з підтримуваними Росією бойовиками. Конгресмени висловили 
побоювання, що Київ не матиме достатньо часу для того, щоб ви-
тратити надані кошти. Очікують, що американський Сенат ухва-
лить подібну резолюцію наступного тижня.

89,3 млрд грн
становить обсяг вкладень нерезидентів 

в облігації внутрішньої державної 
позики України (ОВДП)

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА. Перший раунд тристоронніх газових 
перемовин щодо умов транзиту налаштовує на стриманий 
оптимізм 

Росія погодилася грати 
за європейськими 
правилами

Міністр енергетики та захисту довкілля про  
європейські правила транзиту газу, які наша  
делегація обстоює на переговорах у Брюсселі
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 СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Керівниця фольклорного 
гурту Юлія Куліненко: «Важко 
висловити відчуття, коли ми 
зрозуміли, що наша «Дивина» 
знову житиме  і співатиме»

СУБОТНІ  ЗУСТРІЧІ 

21 вересня —  
75 років військово-
повітряної операції 
«Френтік» союзників по 
антигітлерівській коаліції  
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

О Г О Л О Ш У Є  К О Н К У Р С
в докторантуру

за спеціальністю 222 Медицина  
(14.01.20 Шкірні та венеричні хвороби).

Для участі у конкурсі подаються такі документи: заява на ім’я 
ректора, особовий листок по обліку кадрів з фотокарткою (2 шт.), 
копія диплома, копія сертифіката про присвоєння звання лікаря-
спеціаліста, копія диплома доктора філософії або кандидата наук, 
копія трудової книжки, характеристика з місця роботи, автобіогра-
фія, медична довідка (форма 086/о); копія паспорта (стор. 2,3,11), 
копія ідентифікаційного коду; розгорнутий план дисертації на здо-розгорнутий план дисертації на здо-
буття наукового ступеня доктора наук; список опублікованих нау- опублікованих нау-опублікованих нау-нау-
кових праць (ксерокопії).

Адреса академії: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, НМАПО 
імені П. Л. Шупика, відділ докторантури та організації наукової ді-
яльності (к. 402, 403).

Прийом документів: 23 вересня — 1 жовтня 2019 р. 10-00 — 13-
00; 14-00 — 16-00.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обви-
нувальний акт із матеріалами судового провадження у криміналь-
ному провадженні за № 42013000000000042 за обвинуваченням 
Єжеля Михайла Броніславовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликається об-
винувачений Єжель Михайло Броніславович, 19 жовтня 1952 ро-
ку народження, уродженця с. Слобода-Ялтушівська Барського ра-
йону Вінницької області, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке відбудеться 8 жовтня 
2019 року о 14 год 00 хв у приміщенні Вищого антикорупційного 
суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, зал судових засідань №5), 
головуючий суддя: О.Л. Коліуш, судді: О.В. Ткаченко, В.М. Дубас.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвину-
вачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Коліуш О.Л.

Повістка про виклик, відпо-
відно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України: обвинувачено-
му Немодруку Ігорю Володими-
ровичу, 14.08.1965 р.н., зареє-
строваному за адресою: Одесь-
ка область, м. Роздільна, пров. 
Шкільний, 22, кв. 5, необхідно 
з’явитися в судове засідання, 
яке відбудеться 02.10.2019 року 
о 16 годині за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, Примор-
ський районний суд м. Одеси, 
зал судових засідань №229. По-
важні причини неприбуття особи 
на виклик суду передбачені стат-
тею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого, пе-
редбачені статтями 139, 323 КПК 
України.

Суддя Коваленко В.М.

Каховський міськрайонний суд Херсонської 
області у зв’язку з розглядом кримінального 
провадження за обвинуваченням Іоргова Ми-
коли Васильовича, 27.01.1981 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258 ч. 3 КК України, викликає 
обвинуваченого  Іоргова Миколу Васильовича. 
Судове засідання відбудеться 9 жовтня 2019 ро-
ку об 11.00 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, 
вул. Мелітопольська, 172, каб. № 27. Явка обви-
нуваченого обов’язкова.

Суддя Подіновська Г.В.
Втрачені в м. Києві Спеціальний дозвіл Дер-

жавної служби геології та надр України на ко-
ристування надрами «Максимове родовище» 
№ 6225 від 6 жовтня 2017 року, Угода про ко-
ристування надрами та Програма робіт, видані 
ТОВ «КП БЕНТА» (ЄДРПОУ 36114219), 

вважати недійсними.

 Повідомлення про порушення основного зобов’язання 
в порядку статті 35 ЗУ «Про іпотеку»

 За кредитним договором № ML-302/257/2006, укладеним 07.08.2006 
року між Чорною Світланою Геннадіївною, 10.04.1964 р.н., та Акціонер-
ним комерційним банком «Райффайзенбанк Україна», правонаступни-
ком якого є Акціонерне товариство «ОТП Банк» (на сьогоднішній день 
права вимоги за кредитним договором та договором іпотеки відступле-
ні на Калігожин Мєйрам Сєрикханович РНОКПП 2964905110), було по-
рушено грошове зобов’язання, в частині своєчасного погашення забор-
гованості, на сьогодні прострочена заборгованість за кредитним до-
говором складає: 428 633,72 (чотириста двадцять вісім тисяч шістсот 
тридцять три гривні 72 копійки) гривень. 

Попереджаємо, що у разі несплати заборгованості за договором кре-
диту протягом тридцяти днів з моменту отримання Вами цього пові-
домлення, буде розпочато процедуру звернення стягнення на предмет 
іпотеки за Іпотечним договором №PСL-302/257/2006 від 07.08.2006 ро-
ку, а саме: домоволодіння, що знаходиться за адресою: м. Дніпропе-
тровськ, вулиця Дрогобицька, 96, та земельна ділянка загальною пло-
щею 713 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вули-
ця Дрогобицька, 96.

В один із способів передбачених умовами договору та чинного зако-
нодавства, в тому числі але не виключно:

Визнанням права власності на предмет іпотеки за іпотекодержате-
лем; 

Продаж предмету іпотеки від свого імені будь-якій особі покупцеві;
Інші передбачені законодавством способи.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Зіньковсько-
го Григорія Михайловича, Капустіна Володимира Миколайовича, Капустіну 
Ольгу Григорівну, які проживають за адресою: вул. Магонова, 17, м. Старо-
більськ, Луганська область, як відповідачів у судове засідання по цивільній 
справі № 431 /5124/16-ц, провадження № 2/431/11/19 за позовом Дашкеви-
ча Олександра Володимировича до Зіньковського Г.М., Капустіна В.М, тре-
тя особа: Відділ державної адміністрації про визнання правочину недійсним 
та визнання права власності на домоволодіння та земельну ділянку, скасу-
вання державної реєстрації, яке відбудеться 01 жовтня 2019 року о 09 годи-
ні 30 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, 
вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без 
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Колядов В.Ю.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Корюк 
Наталію Дмитрівну, 27.12.1973 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. З в’їзд Жилярді, 6, м. Харків) у вчиненні кримінально-
го правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у 
судове засідання, яке відбудеться 30 вересня 2019 року о 17 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб.203, під головуванням судді Отвіновського П.Л.

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

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
Через відсутність попиту на підключення до послуг проводового ра-

діомовлення та постійне зменшення кількості користувачів серед насе-
лення ПАТ «Укртелеком» з 1 січня 2020 року припиняє нові підключен-
ня для споживачів (фізичних осіб) до застарілих послуг проводового 
радіомовлення (установлення основної і додаткової радіоточки та по-
вторне включення радіоточки у мережу проводового радіомовлення). 
Існуючі абоненти послуг продовжать користуватися проводовим радіо 
на діючих умовах.

Детальна інформація про послуги компанії на сайті www.ukrtelecom.
ua та за телефонами Контакт-центру 0-800-506-800 (дзвінки безко-
штовні в межах України з номерів українських операторів).

З 01.10.2019 року ПрАТ «ДАТАГРУП» 
впроваджує нові тарифи на додаткові телекомунікаційні послуги «Да-
таМоб» та «ДатаМоб-891» для абонентів — юридичних осіб та фізич-
них осіб — підприємців. Крім того, з 01.11.2019 року припиняють дію 
тарифи ПрАТ «ДАТАГРУП» на послугу «Тимчасове призупинення по за-
яві — збереження номера» для абонентів — фізичних осіб, юридичних 
осіб та фізичних осіб — підприємців. Детальну інформацію про зміни 
розміщено на сайті www.datagroup.ua. Отримати додаткову інформа-
цію можна також за номерами телефонів Контакт-центру: для фізич-
них осіб — 0800210000, для юридичних осіб та ФОП — 0800211000.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Савенка Геннадія Олександровича, 13.07.1969 
року народження (останнє відоме місце проживання:  
АР Крим, м. Джанкой, вул. Московська, в/ч А2306), у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться  
1 жовтня 2019 року о 13 год. 45 хв. Явка до суду є обов’язковою. 
При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуван-
ням судді Колегаєвої С.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ №18/09 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АННА БЕЛЛА» 

код ЄДРПОУ 36872399, місцезнаходження: 04073, м.Київ, МОСКОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, будинок 8.
До учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АННА БЕЛЛА»: Про 

проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТОРГОВИЙ ДІМ «АННА БЕЛЛА» (код  ЄДРПОУ 36872399, місцезнаходження 04073, м.Київ, МОСКОВСЬКИЙ 
ПРОСПЕКТ, будинок 8)  (надалі – Товариство): РІАТТІ ПАТРІСІЯ ТОМАС (75204, ШТАТ ТЕХАС, М. ДАЛЛАС, 
ВУЛ. МІРАМАР, 4115, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ), ЦИРКУНОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ (07354, Київська 
обл., Вишгородський р-н, с.Нові Петрівці, ВУЛИЦЯ НОВОКИЇВСЬКА, буд. 72, кв.6).

На вимогу Директора Товариства, Гордієнка Ярослава Васильовича, керуючись частиною 4 ст. 61 Закону 
України «Про господарські товариства», з врахуванням мінімальних строків, встановлених ч. 5 ст. 61 Закону 
України «Про господарські товариства» цим повідомляється про проведення Позачергових загальних зборів  
учасників Товариства, що відбудуться за адресою: 01010, Київ, Україна, Дніпровський узвіз, 1, третій поверх, 
об 11:00 (за Київським часом) 21 жовтня 2019.

Питання, які підлягають включенню до порядку денного позачергових загальних зборів учасників:
Звільнення Директора Товариства з займаної посади.
Відповідно до Закону України «Про господарські товариства», пропонується наступний порядок реєстра-

ції та ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним: 
Реєстрація учасників (їх представників) буде проводитись 21 жовтня 2019 року з 10-00 до 10-45 години 

за місцем проведення зборів.  Для участі у загальних зборах учасникам та їх уповноваженим представникам 
мати при собі документ (паспорт), що посвідчує особу.  Для уповноважених осіб додатково мати при собі до-
віреність оформлену згідно вимог діючого законодавства. Учасники можуть ознайомитися з документами, 
пов’язаними з порядком денним проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АННА БЕЛЛА», починаючи з дня отримання повідомлен-
ня, включаючи день проведення зборів, за адресою: 01010, Київ, Україна, Дніпровський узвіз, 1, третій по-
верх, у робочі дні з 09-00 год. до 17-00 год. В день проведення позачергових загальних зборів учасників То-
вариства ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним проведення позачергових загаль-
них зборів учасників відбуватиметься за місцем їх проведення до 10 години 45 хвилин 21.10.2019.

Директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АННА БЕЛЛА»

Інформація для абонентів  

ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  

(код ЄДРПОУ - 19199961).

Повідомляємо, що з 1 жовтня 2019 року 

змінюються окремі тарифи на послугу Інтер-

нет для існуючих абонентів — юридичних осіб. 

Детальна інформація за телефоном (044) 

507 00 00 або 177 (з телефонних ліній Vega).
До уваги

приватного підприємства «ВІ АЙ ПІ ДЕПАРТАМЕНТ»  
(ідентифікаційний код 33508037)

У зв’язку з неотриманням приватним підприємством «ВІ АЙ ПІ ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» (ідентифікаційний код 33508037) рішення Тимчасо-
вої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 
18.06.2019 № 35-р/тк, рішення розміщено на офіційному вебсайті Ан-
тимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) в розділі 
«Головна — До уваги суб’єктів господарювання».

Ця інформація розміщена на підставі пункту 33 Правил розгляду 
заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комі-
тету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністер-
стві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпо-
рядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 ро-
ку № 169-р) (із змінами).

Повідомлення
Адмінколегія Волинського обласного ТВ АМ-

КУ прийняла рішення від 28.03.2019 № 6 у спра-
ві № 3-19 про вчинення ТОВ «ОРЛЕЯ-ОЙЛ» 
(39849781) та ТОВ «ВОЛИНЬ ТРЕЙД» (40947779) 
порушення, яке передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 
ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкурен-
ції». Рішенням накладені штрафи: ТОВ «ОРЛЕЯ-
ОЙЛ» — 51 тис. грн, ТОВ «ВОЛИНЬ ТРЕЙД» — 
51 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на 
офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням 
http://www.amc.gov.ua/amku/control/vol/uk/index.

КІЧЕРЯКА Віталія Васильовича — з посади голови Косівської районної державної ад-
міністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Пре-
зидента України;

КЕНІЗА Олександра Володимировича — з посади голови Надвірнянської районної 
державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку по-
вноважень Президента України;

БІЛІНСЬКОГО Петра Степановича — з посади голови Рогатинської районної держав-
ної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України;

ЛЮКЛЯН Ірину Богданівну — з посади голови Рожнятівської районної державної ад-
міністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Пре-
зидента України;

СВІЩОВСЬКОГО Богдана Романовича — з посади голови Снятинської районної дер-
жавної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повно-
важень Президента України;

СЕМАНЮКА Івана Миколайовича — з посади голови Тисменицької районної держав-
ної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України;

ДРОГОМИРЕЦЬКОГО Івана Михайловича — з посади голови Тлумацької районної 
державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку по-
вноважень Президента України;

САЛТИКОВА Валерія Миколайовича — з посади голови Каховської районної держав-
ної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Пре-
зидента України;

ДАНІВА Івана Михайловича — з посади голови Калуської районної державної адмі-
ністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Пре-
зидента України;

ЛЮШИНА Віталія Григоровича — з посади голови Березнівської районної держав-
ної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Пре-
зидента України;

ПАРФЕНЮКА Юрія Васильовича — з посади голови Дубенської районної держав-
ної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Пре-
зидента України;

ЧЕРНІЯ Сергія Олександровича — з посади голови Корецької районної державної 
адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Прези-
дента України;

РУХЕРА Петра Віталійовича — з посади голови Млинівської районної державної ад-
міністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президен-
та України;

ТУРОВИЧА Богдана Михайловича — з посади голови Острозької районної держав-
ної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Пре-
зидента України;

ВАЩУКА Олега Володимировича — з посади голови Радивилівської районної дер-
жавної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень 
Президента України.

КАДРОВІ ПИТАННЯ
Президент України 
звільнив:
ЄЖАКА Франка Франковича — з посади голови Богородчанської районної дер-

жавної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку по-
вноважень Президента України;

ЛЮТОГО Олега Валерійовича — з посади голови Верховинської районної держав-
ної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України;

ПОПОВИЧА Миколу Богдановича — з посади голови Галицької районної держав-
ної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України;

ЛЕВКУНА Ярослава Ілліча — з посади голови Городенківської районної держав-
ної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України;

МАЗУРА Юрія Йосифовича — з посади голови Долинської районної державної 
адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень 
Президента України;

ГЛУШКОВА Любомира Олексійовича — з посади голови Коломийської районної 
державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку 
повноважень Президента України;

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області 
знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно Ма-
маназарова І.А. за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Маманазаров Ігор Алімович, 22.05.1964 
р.н., у судове засідання, яке призначене на 09 год. 00 хв. 15 листопада 2019 
року та відбудеться в приміщенні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області за адресою: вул. Консульська, 64,  м. Бердянськ, Запорізь-
ка область. 

Суддя Морока С.М.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Охре-
менко Артема Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд справи здійсню-
ється у спеціальному судовому провадженні.

До суду як обвинувачений викликається Охременко Артем Олексійо-
вич. Судове засідання відбудеться 12.11.2019 року о 14-00 год. у при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64. 

Суддя Богомолова Л.В

Повідомлення про реорганізацію  
Усім зацікавленим особам та кредиторам

СТОВ «РОСЬ» (ідентифікаційний код 03753603) 
(далі — Товариство) 

повідомляє про прийняття 06.08.2019 року рішення про  
реорганізацію Товариства, а саме: припинення шляхом  

приєднання до ТОВ «ТАС АГРО ЦЕНТР» 
(ідентифікаційний код 36432055).
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напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 вЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +16 +21 Черкаська +5 +10 +16 +21

Житомирська +4 +9 +16 +21 Кіровоградська +5 +10 +16 +21
Чернігівська +4 +9 +14 +19 Полтавська +5 +10 +16 +21
Сумська +4 +9 +13 +18 Дніпропетровська +5 +10 +16 +21
Закарпатська +3 +8 +17 +22 Одеська +8 +13 +20 +25
Рівненська +5 +10 +16 +21 Миколаївська +5 +10 +19 +24
Львівська +3 +8 +17 +22 Херсонська +5 +10 +19 +24
Івано-Франківська +2 +7 +17 +22 Запорізька +5 +10 +17 +22
Волинська +5 +10 +16 +21 Харківська +3 +8 +13 +18
Хмельницька +4 +9 +16 +21 Донецька +3 +8 +13 +18
Чернівецька +3 +8 +17 +22 Луганська +2 +7 +11 +16
Тернопільська +3 +8 +17 +22 Крим +5 +10 +17 +22
Вінницька +5 +10 +16 +21 Київ +6 +8  +18 +20

Укргiдрометцентр

Дніпропетровщина — об-
ласть контрастів. Її оточу-

ють індустріальні міста й при-
голомшливі пейзажі, архітек-
турні пам’ятки та місця ко-
зацької слави. Знайомство з 
цим неймовірним краєм варто 
починати з адміністративного 
центру — міста Дніпра.

Тут поряд  
з минулим — 
майбутнє

Дніпро вважають індустріаль-
ним містом. воно ніби й так, але 
тут чимало зелених зон, де мож-
на відпочити, розважитись чи зба-
гатитись духовно. Приміром, як-
що вам не вдасться відвідати ост-
рів Пасхи з його кам’яними скуль-
птурами — не впадайте у відчай, 
а заверніть краще у сквер, який 
праворуч від будівлі Історично-
го музею ім. Дмитра Яворниць-
кого. Саме тут серед багатовіко-
вих дерев розмістилася колекція 
кам’яних половецьких баб. Хто 
вони, чому розбіглися свого ча-
су степами України? Однозначно 
відповісти на ці запитання ніхто не 
може. А монументальні скульпту-
ри й досі вражають величністю, а 
їх вік — від кількох сотень до ти-
сяч років.

Багато цікавого можна почерп-
нути для себе і безпосередньо в 
музеї, названому на честь відо-
мого вченого, історика, археолога 
Дмитра Яворницького. Тут ви по-
бачите багато артефактів славної 
козацької доби, почуєте історію 
зустрічі Яворницького з коман-
диром повстанської армії Несто-
ром Махном. вона відбулась у Ка-
теринославі 100 років тому. Дми-
тро Іванович дуже переживав, 
щоб махновці не пограбували му-
зей. Однак все обійшлося малою 
кров’ю — знайденою археолога-
ми однією з двох пляшок горілки, 
яку куштували ще запорозькі ко-
заки. Натомість Нестор Іванович 
наказав написати охоронну гра-
моту, яку скріпив своїм підписом 
і печаткою. Зокрема в ній написа-
но: «…арестовать или конфиско-

вать что-либо из имущества му-
зея никто не имеет права без осо-
бого на то разрешения…» 

У місті чекає на відвідувачів 
Аеро космічний музей НЦАОМ 
імені Олександра Макарова. У йо-
го експозиції справжні бойові ра-
кети, зокрема славнозвісна «Са-
тана», якою колишній Союз ля-
кав увесь світ, а також супутники 
й космічні станції. Тут цікаво буде 
не лише дітям, а й дорослим. До 
того ж вхід до музею безкоштов-
ний, але потрібно заздалегідь по-
відомити телефоном про свій на-
мір відвідати експозицію.

Натомість про вечірню прогу-
лянку найдовшою набережною 
в Європі Дніпровською, довжи-
на якої 30 кілометрів, попереджа-
ти нікого не потрібно. Ходіть собі і 
насолоджуйтеся приголомшливи-
ми панорамними краєвидами! Ко-
ли стомитеся, зайдіть до затиш-
них кафе за філіжанкою аромат-
ної кави або перепочиньте на ла-
вочці завдовжки 50 метрів (її ще 
називають сімейною). А потім ру-
шайте до скляної кулі. Розкажіть їй 
про свої найпотаємніші мрії, і вони 
обов’язково здійсняться.

Ще одна цікавинка міста — 
культурно-діловий центр «Мено-
ра». Його відкрили у 2012 році. 
Це найбільший у світі єврейський 
громадський комплекс, який 
складається із семи веж. в архі-
тектурному ансамблі площею 50 
тис. кв. м є ресторани, музеї, цен-
три для дозвілля та навчання, кон-
цертні та конференц-зали. «Ме-
нору» одні досліджують самостій-
но, інші замовляють екскурсію.

Дістатися до Дніпра можна ав-
томобілем, автобусом чи потя-
гом. У місті є різні варіанти для 
поселення: від хостелів до готе-
лів 5*. Скажімо, ліжко у восьми-
місному номері коштуватиме від 
90 грн, апартаменти — від 460 
грн, стандартний номер у готелі 
— від 450 грн.

Знаний у всьому 
світі

Саме на Дніпропетровщині 
виник унікальний розпис, анало-

гів якого немає на нашій планеті. 
Ніхто вже достеменно не скаже, 
коли і як він зародився, але саме 
загадковість і, безумовно, май-
стерність та оригінальність його 
творців тільки підсилює інтерес 
до цього виду мистецтва.

Найкраще з ним знайомитись 
там, де він виник, — у селищі 
Петриківка. Нині в селищі ство-
рено Центр народного мисте-
цтва «Петриківка». Тут не тільки 
можна ознайомитись зі зразка-
ми традиційного петриківського 
декоративного розпису, а й са-
мому спробувати створити ше-
девр. У центрі регулярно прово-
дять майстер-класи, і охочих не 
бракує, бо ледь не кожен бажає 
опанувати техніку розпису, яку 
внесено до Репрезентативного 
списку шедеврів усної та нема-
теріальної культурної спадщини 
людства (ЮНЕСКО).

Містичний 
майдан

Недалеко від міста Павлогра-
да причаїлося містичне місце — 
загадкове й водночас прекрас-
не. Перед вашими очима поста-
не своєрідне скупчення низин і 
височин правильної форми. Ко-
ли поглянути на цей краєвид з 
висоти пташиного польоту, то 
він за обрисами нагадує краба. 
відома ця місцина як Маврин-
ський майдан. Існує кілька вер-
сій щодо його призначення. Од-
ні вчені запевняють, що коза-
ки використовували ці вали як 
оборонні, інші вважають, що на 
цьому місці був храм давніх на-
родів або тут проводили язич-
ницькі ритуали. Але тільки побу-
вавши тут та побачивши все на 
власні очі, можна погодитися з 

одним із цих припущень або ви-
сунути власну версію.

Шедеври, 
створені 
природою

Одне з наймальовничіших 
місць Дніпропетровщини — Шо-
лоховський (Токівський) водо-
спад, відомий ще як Червоні ка-
мені. Заввишки він шість, а за-
вдовжки 30 метрів. Його каскад 
починається від річки Кам’янки, 
а завершується так званими 
гранітними ваннами.

Ще одна геологічна пам’ятка 
розташована у Кривому Розі. 
Ідеться про 28-метрові скелі 
МОДРа на схилі долини річки 
Інгулець. Так свого часу іме-
нували житловий масив, який 
назвали в честь Міжнародної 
організації допомоги борцям 
революції, або МОДР. У ске-
лях збереглися печери і гроти, 
збудовані за скіфських часів 
та в епоху слов’ян-уличів. Існує 
легенда, що саме в них коза-
ки переховували свою скарб-
ницю. Як кажуть криворіжці, 
з вершин цих скель відкрива-
ються казкові панорамні кра-
євиди. Кривий Ріг ще назива-
ють залізним серцем України. 
Це чи не єдине місто в країні, 
де активно розвивається інду-
стріальний туризм. І якщо ви 
хочете побувати на іншій пла-
неті, побачити масштаби люд-
ського втручання у природу 
або відчути себе мурахою на 
тлі велетенських машин, то 
обирайте шлях до кар’єру Пів-
денного гірничо-збагачуваль-
ного комбінату. Тут для від-
відувачів облаштовано огля-
довий майданчик, з якого від-
кривається вражаюча панора-
ма кар’єру з його горизонта-
ми — глибиною 430 метрів, до-
вжиною три кілометри і майже 
такої самої ширини.

Ми розповіли тільки про п’ять 
основних локацій, які варто від-
відати на Дніпропетровщині, 
але, повірте, їх значно більше. 
Це і плавні Самари, солоний ли-
ман, скіфські кургани, залиш-
ки Богородицької фортеці, за-
мок Кодак та багато інших див і 
пам’яток.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Дніпропе-
тровської області можна дізнатися у:

— секторі споживчого ринку та розвитку туризму управління 
з питань інвестиційної діяльності та дерегуляції бізнесу департа-
менту економічного розвитку Дніпропетровської ОДА за адресою:  
пр. Олександра Поля, 1; тел.: (056)742-75-34;

— туристичному інформаційному центрі м. Дніпра Дніпровської 
міської ради за адресою: пл. Героїв Майдану, 1; тел.: (067)602-60-90.
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Край козацької слави  
і колиска космосу

Ярмарок розкриє потенціал Закарпаття 
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ПРІОРИТЕТ. в Ужгоро-
ді триває туристичний тиж-
день. Основний майдан-
чик, на який нанизують-
ся заходи, —  Міжнарод-
на туристична виставка-
ярмарок «Тур’євроцентр-
Закарпаття», яку прово-
дять увісімнадцяте. Учасни-
ки обговорюють проблеми 

туристичної галузі, пред-
ставляють природний по-
тенціал своїх регіонів. Ре-
кламують себе турпідпри-
ємства, агентства, власни-
ки готельно-ресторанних 
комплексів. Усі райони За-
карпатської області вла-
штували окремі експозиції. 
Господарі сільських садиб 
презентують власні можли-
вості з розміщення та на-
дання екскурсійних послуг, 

інших форм активного від-
починку. Кожен учасник і 
гість отримує  інформацію 
про потенційних партнерів, 
щоб налагодити з ними ді-
лові контакти.

«Тур’євроцентр-Закар пат-
тя» — це і можливість для 
виробників сиру, вина, ме-
ду, а також сувенірів і хенд-
мейду заробити на реалі-
зації своєї продукції. А ще 
це здобуття нових знань, 

умінь, різноманітні розва-
ги. Тому відбуватимуться 
майстер-класи з участю на-
родних майстрів, концерти. 
Для найменших відвідува-
чів діє окрема дитяча лока-
ція з дерев’яними велосипе-
дами, великими пазлами та 
шахами. Традиційний ярма-
рок на Закарпатті тривати-
ме до 27 вересня — всесвіт-
нього дня туризму і Дня ту-
ризму в Україні.

Новий імпульс 
співпраці сумських  
і китайських вишів 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ОСВІТА. У Сумах відбулася українсько-китайська конференція, 
учасники якої напрацьовували заходи з поглиблення співпраці в 
наданні освітніх послуг та науково-технічній галузі. відбулися муль-
тимедійні презентації шести китайських вишів провінції Шеньсі та 
трьох сумських університетів: аграрного, державного та педагогіч-
ного, задіяних у проєктах за участі китайських колег. 

Як наголосила т.в.о. голови Сумської ОДА Ірина Купрейчик, сло-
божанський край і Китай уже мають значний досвід співпраці, тож 
конференція — логічне продовження розпочатої роботи. Серед 
перспективних напрямів — академічний обмін студентами, реалі-
зація наукових проєктів.

Проректор Шеньського університету науки і технології ван Хай-
янь нагадав про спільний проєкт між Україною і Китаєм «Один по-
яс — один шлях», у межах якого співпраця між вишами двох країн 
набуває нового імпульсу й продовження.

Платних рикш не буде
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА. Дерев’яні сходи на провалі мосту по-
близу КПвв «Станиця Луганська» такі круті, що свого часу необ-
хідність допомоги переміщення тут маломобільним людям  поро-
дила послугу так званих рикш. Стареньких перевозили на заліз-
них тачках, на яких до цього тягали ящики з овочами та фруктами. 
І літні люди сплачували чималі суми за те, щоб їм допомогли подо-
лати круті сходинки.

Із 14 вересня таку послугу надають людям безоплатно пред-
ставники групи соціальної допомоги. Роботу групи оплачують 
за рахунок коштів, які отримує Станично-Луганський районний 
центр зайнятості для організації громадських робіт. Такий аль-
тернативний вид оплачуваних громадських робіт запропонував 
голова Луганської ОДА віталій Комарницький. Справа важли-
ва, адже щодня КПвв долають в обох напрямках майже 10 ти-
сяч осіб.
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