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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АЙВАРАС АБРОМАВІЧУС:
«В інтересах держави я 

бачу, що зростатиме 
частка приватників. 

Певною мірою 
оборонні підприємства 
навіть у найближчому 

майбутньому 
приватизува

тимуть».

Столиця готує 
монумент захисникам

ШАНА. Найкращий ескізний проєкт меморіального комплексу 
«Героям-киянам, що загинули за цілісність і незалежність Украї-
ни, обрало авторитетне журі Всеукраїнського відкритого архітек-
турного конкурсу. «Після доопрацювання проєкту-переможця ме-
моріал має з’явитися в парку «Хрещатий» на розі вулиці Михайла 
Грушевського та Петрівської алеї у Печерському районі», — за-
значив головний архітектор Києва Олександр Свистунов. 

Переможцем стала київська архітекторка Наталія Абанькова. 
В основі композиції скульптурної групи закладено ідею розповіді 
про громадян-патріотів, які стали на захист Батьківщини від воро-
жої навали. Історично так склалося, що протягом останньої тисячі 
років основні загрози незалежності надходили зі сходу. Саме то-
му символ небезпеки зображено з північно-східного боку скульп-
турної групи. Через втрати і боротьбу, які символізують вибух та 
посічені дерева, завдяки героям-захисникам українське суспіль-
ство прямує до світлого майбутнього.

Виставку проєктів-учасників можна переглянути у відкритому 
доступі в Центральному будинку архітектора, повідомляє УНІАН.

19,877 млрд м3

становлять запаси природного газу 
в підземних сховищах. Це на 26,2% 

більше, ніж торік в аналогічний період 

ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ. На щастя, не всі в РФ піддаються 
імперському зомбуванню кремлівської пропагандистської 
машини. Та, на жаль, таких людей там меншість     

Російська фотожурналістка, волонтерка  
Вікторія Івлєва: 

«Нещасна країна моя 
загрузла в лукавстві, брехні, 

лицемірстві»

Генеральний директор ДК «Укроборонпром»  
про спільний інтерес держави й приватного бізнесу 
задля підвищення якості продукції 

2 5«УК» друкує проєкт закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 
сільськогосподарського призначення», аби зняти напругу 
в суспільстві й уникнути двозначного трактування 
положень документа 

ВАЖЛИВО

На Луганщині почали 
облік потрібного 
переселенцям житла.  
В ОДА доручено утворити 
спеціальну комісію 
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Кредити для бізнесу стануть доступнішими 
ДОВІРА. Спрощення ведення біз-

несу та поліпшення інвестиційного 
клімату в Україні — головні цілі ухва-
леного Верховною Радою Закону 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо стимулю-
вання інвестиційної діяльності в Украї-
ні». Нововведення сприятимуть і зрос-
танню України в рейтингу Світового 
банку Doing Business — одного із клю-
чових стратегічних індикаторів для ін-
весторів і міжнародних партнерів. 

 «Одне з важливих нововведень 
— упровадження нового для укра-
їнського законодавства права дові-
рчої власності, яке поліпшить ситуа-
цію в питанні забезпечення договір-
них зобов’язань між кредитором і 
позичальником. Це абсолютно но-
вий інструмент забезпечення вико-
нання кредитних зобов’язань, який 
зменшує до обґрунтованого мініму-
му ризики кредиторів, пов’язані з 
поверненням проблемної заборго-

ваності, і створює передумови для 
зростання обсягів кредитування біз-
несу», — прокоментував положення 
документа міністр юстиції Денис Ма-
люська.

Це забезпечить ефективний за-
хист прав кредиторів, мінімізуючи 
ризики неповернення або несвоє-
часного повернення боржниками 
отриманих ними кредитів та довго-
тривалих судових спорів, повідом-
ляє пресслужба Мін’юсту. З одно-

го боку, статус кредитора як дові-
рчого власника обмежує можливість 
боржника вивести об’єкт забезпе-
чення з-під обтяження та уникнути 
виконання зобов’язання. З іншого — 
боржникам надають певні гарантії, 
які зменшують ризики зловживання 
кредиторами (довірчими власника-
ми) їхніми правами.

«Таким чином, закон має розв’я-
зати одну з головних проблем еко-
номіки — недоступність для вітчиз-

няного бізнесу кредитних коштів і 
знизити кредитні ставки на комер-
ційне й споживче кредитування», — 
заявив міністр.

Закон передбачає скасування па-
йового внеску, додатковий захист 
прав міноритарних акціонерів, підви-
щення якості й швидкості господар-
ського судочинства, а також збіль-
шення кількості товариств з обме-
женою відповідальністю, що діють 
на підставі модельного статуту.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГООВАНОГО



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

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
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: GL19N011895
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

10.10.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону по кожному ло-
ту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/44597-asset-sell-id-217424

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ну Адаменко Олену Григорівну, 06.08.1968 року народження, для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного 06.10.2016 р. до ЄРДР за  
№ 42016000000002716 відносно Адаменко Олени Григорівни, обвину-
ваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та 
повідомляє, що судовий розгляд кримінального провадження відбу-
деться 02.10.2019 р. об 11-30 год. у приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба 
Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва Ясельський A.M.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належ-

ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену 
Фаріну Нелю Юріївну, 15.02.1967 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002769 
відносно Фаріної Нелі Юріївни, обвинуваченої у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судовий роз-
гляд відбудеться 02.10.2019. о 13-00 год. у приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Яку-
ба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва Ясельський A.M.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належ-

ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Кіт Марину Вікторівну, 
11.06.1962 року народження, для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного 20.12.2016 р.  
до ЄРДР за № 42016000000004004 відносно 
Кіт Марини Вікторівни, обвинуваченої у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, та повідомляє, що підготовче судове засідан-
ня та розгляд клопотання про здійснення спе-
ціального судового провадження відбудеться 
02.10.2019 р. о 10-00 год. у приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адре-
сою: 03148, м. Київ , вул. Якуба Коласа, 27-А

Суддя Святошинського районного суду  
м. Києва Ясельський A.M.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеці-
ального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Михайлова Євгенія 
Анатолійовича, 02.09.1951 року народження, 
для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР за № 4201601000000045 віднос-
но Михайлова Євгенія Анатолійовича, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, та повідомляє, що судовий 
розгляд відбудеться 02.10.2019 р. о 10-30 год. 
у приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. 
Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду 
м. Києва Ясельський A.M.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Острикова Олександра Леонті-
йовича, який обвинувачується у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1  
ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 30 ве-
ресня 2019 року о 10:30 годині в приміщенні 
Оболонського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвину-
ваченого, свідка, потерпілого, цивільного відпо-
відача передбачені статтею 139 КПК України, а 
також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтею 323 КПК України, прокурора 
та захисника — статтею 324 КПК України, потер-
пілого — статтею 325 КПК України, цивільного 
позивача, цивільного відповідача та їх представ-
ників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя Жежера О.В.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва пере-
буває кримінальне провадження № 1-кп/761/520/2018 за обвинува-
ченням Куртлушаєва Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, згідно з Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за  
№ 42016000000002761 від 07.10.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове за-
сідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеть-
ся 03.10.2019 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31 А, каб. №614.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Циктіч В.М.
Свідоцтво про право на спадщину №6-362,  

видане 16.04.2010 р. 11-ю нотконторою м. Харкова  
на ім’я Штадченка Бориса Вікторовича,  

вважати недійсним  
у зв’язку з втратою.

Свідоцтво про право власності на жит-
ло, а саме: квартира, від 29.12.2006 р., 
№9391, серія та номер бланка САВ 
111259, яка знаходиться за адресою:  
м. Донецьк, вулиця  Артема, буд. 102-б,  
кв. 41, видане Управлінням комунальних 
ресурсів Донецької міської ради, видане на 
підставі розпорядження від 29.12.2006 р.,  
№ 9391, начальником управління С.В. Бо-
гачовим на ім’я Давиденко Ніни Семенів-
ни, Давиденка Костянтина Івановича, Да-
виденко Тетяни Костянтинівни, 

вважати недійсним 
у зв’язку з втратою.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ 
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Усім зацікавленим особам  
та кредиторам

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ДАНІЛАН» (ідентифіка-
ційний код: 35417832) (далі — «Товари-
ство») повідомляє про зменшення статут-
ного капіталу Товариства у зв’язку з вихо-
дом ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД (DARNITSA 
GROUP LIMITED) зі складу учасників То-
вариства. Новий розмір статутного капіта-
лу Товариства складає 17 803,40 гривень.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ 
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Усім зацікавленим особам та 
кредиторам

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «НІКОМ СЕРВІС» (іденти-
фікаційний код: 35417848) (далі — «То-
вариство») повідомляє про зменшен-
ня статутного капіталу Товариства у 
зв’язку з виходом ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІ-
ТЕД (DARNITSA GROUP LIMITED) зі скла-
ду учасників Товариства. Новий розмір 
статутного капіталу Товариства складає  
17 806,60 гривень.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ 

СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Усім зацікавленим особам та 

кредиторам
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «ЛУАДА» (ідентифікаційний код: 

35507247) (далі — «Товариство») повідомляє 

про зменшення статутного капіталу Товариства 

у зв’язку з виходом ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД 

(DARNITSA GROUP LIMITED) зі складу учасників 

Товариства. Новий розмір статутного капіталу 

Товариства складає 17 803,40 гривень.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ 
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Усім зацікавленим особам  
та кредиторам

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТІМ» (ідентифіка-
ційний код: 35507234) (далі — «Товари-
ство») повідомляє про зменшення статут-
ного капіталу Товариства у зв’язку з вихо-
дом ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД (DARNITSA 
GROUP LIMITED) зі складу учасників То-
вариства. Новий розмір статутного капіта-
лу Товариства складає 17 803,40 гривень.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БАНК БОГУСЛАВ» 

Номер лота: GL24N011967
Коротка опис активів (майна) в лоті: Легковий автомобіль та основні засоби  

у кількості 41 од. 
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale  

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронних торгів:

10.10.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронних торгів:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону по кожному  
лоту вказується на веб-сайті: www.prozorro.sale  

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
219-at-bank-bohuslav/44610-asset-sell-id-217500

СГТОВ Агрокомбінат «Хотів-
ський» (код 00849405) інформує про 
списання з балансу рухомого майна реор-
ганізованого КСП АК «Хотівський», яке не 
було витребуване власниками майнових 
сертифікатів та було залишене на збере-
женні у товариства згідно з Протоколом 
№ 1 загальних зборів співвласників май-
на реорганізованого КСП АК «Хотівський» 
від 25.03.2004 р. Для участі в роботі ко-
місії по списанню власникам відповідних 
майнових сертифікатів необхідно прибути 
25.09,2019 р. о 09 год. 00 хв. за адресою: 
08171, Київська обл., Києво-Святошин-
ський р-н, с. Хотів, вул. Паширова, буд. 1.

Державне агентство резерву 
України оголошує аукціон з реалізації 
масла солодковершкового селянського, 
консервів рибних; товарів медичного при-
значення; сталі сортової, канатів стале-
вих, труб, інструменту металорізального 
та вимірювального, оснащення техноло-
гічного, підшипників. Аукціон відбудеться 
16 жовтня 2019 р. о 15:00 год.

Контактні телефони осіб, відповідаль-
них за проведення аукціону: Одінцова Л.А. 
(235-17-42), Топко Т.В. (234-15-66), Шам-
рай Ю.П. (234-13-97); Раєнок Т.І. (234-32-
28). Детальна інформація про умови про-
ведення аукціону розміщена на офіцій-
ному веб-сайті Держрезерву України — 
www.gosrezerv.gov.ua.

Адміністративна колегія Київського 
обласного тервідділення АМКУ прийня-
ла рішення від 08.08.2019 № 60/45-р/к у  
справі № 4/60/4-рп/к, 19 про порушення  
ТОВ «Нафтогаз 2» (34647812), передба-
чене п. 13 ст. 50 ЗУ «Про захист економіч-
ної конкуренції». Зазначеним рішенням 
на ТОВ «Нафтогаз 2» накладено штраф 
у розмірі 34 000 (тридцять чотири тися-
чі) гривень. З детальним текстом рішен-
ня можна ознайомитись на офіційному  
веб-сайті АМКУ за посиланням httр://
www.аmc.gov.uа/amku/сontrol/куіvr/indeх.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 вересня 2019 р. № 738-р 
Київ

Про утворення комісій з проведення  
реорганізації та ліквідації деяких  

центральних органів виконавчої влади
1. Утворити:
комісії з проведення реорганізації центральних органів виконавчої влади за 

переліком згідно з додатком 1;
комісії з проведення ліквідації центральних органів виконавчої влади за пе-

реліком згідно з додатком 2.
2. Установити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить три 

місяці.
3. Головам комісій, утворених згідно з цим розпорядженням:
затвердити персональний склад комісій;
забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією або ліквідацією 

центральних органів виконавчої влади;
поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про резуль-

тати проведеної роботи.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

Додаток 1 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 6 вересня 2019 р. № 738-р
ПЕРЕЛІК  

центральних органів виконавчої влади, в яких утворюються комісії  
з проведення їх реорганізації

Найменування центрального органу 
виконавчої влади Голова комісії

Міненерговугілля Міністр енергетики та захисту довкілля 
Оржель Олексій Анатолійович

МТОТ державний секретар Міністерства у 
справах ветеранів, тимчасово окупова-
них територій та внутрішньо переміще-
них осіб Дараган Людмила Віталіївна

МІП Міністр культури, молоді та спорту Бо-
родянський Володимир Володими-
рович

Мінагрополітики Міністр розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства Милованов 
Тимофій Сергійович 

Державне агентство з питань 
електрон ного урядування

заступник Голови Державного агент-
ства з питань електронного урядування 
Бакал Валерій Олексійович

Додаток 2 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 6 вересня 2019 р. № 738-р
ПЕРЕЛІК  

центральних органів виконавчої влади, в яких  
утворюються комісії з проведення їх ліквідації

Найменування центрального 
органу виконавчої влади Голова комісії

Мінкультури державний секретар Мінкультури Карандєєв Ростис-
лав Володимирович

Мінмолодьспорт державний секретар Мінмолодьспорту  
Немчінов Олег Миколайович

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 вересня 2019 р. № 790-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків державного секретаря  

Міністерства енергетики та захисту довкілля 
України на Томахіна М. Л. 

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку державного се-
кретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля України, виконання обов’язків 
державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля України на на-
чальника управління роботи з об’єктами державної власності зазначеного Міністер-
ства Томахіна Михайла Лорановича. 

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 вересня 2019 р. № 792-р 
Київ

Про зміну складу Комісії з питань  
вищого корпусу державної служби

Ввести до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, затвер-
дженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 490 
— із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 12 квіт-
ня 2017 р. № 259, від 22 листопада 2017 р. № 839, від 21 лютого 2018 р. № 116, від 
4 квітня 2018 р. № 228 та від 26 червня 2019 р. № 458, Ковтун Тетяну Владиславів-

ну — заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України, вивівши з її 
складу Риженка Олександра Володимировича — Голову Державного агентства з 
питань електронного урядування.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 вересня 2019 р. № 798-р 
Київ

Про призначення Горовця Є. М.  
першим заступником Міністра юстиції України   

Призначити Горовця Євгенія Миколайовича першим заступником 
Міністра юстиції України.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 вересня 2019 р. № 799-р 
Київ

Про призначення Банчука О. А. 
 заступником Міністра юстиції України  

Призначити Банчука Олександра Анатолійовича заступником Міністра юсти-
ції України.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 вересня 2019 р. № 800-р 
Київ

Про призначення Оніщук О. М. 
 заступником Міністра юстиції України  

з питань державної реєстрації  
Призначити Оніщук Ольгу Миколаївну заступником Міністра юстиції України з 

питань державної реєстрації.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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оголошення

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПО ФАКТУ ВТРАТИ БЛАНКІВ ПОЛІСІВ 

ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ 
ПрАТ «СК «ВУСО» у зв’язку з втратою, просить вважати недійсни-

ми наступні документи: поліси обов’язкового страхування цивільно- 
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів:

АК 0804140 АК 2129077 АК 3114255 АК 3387508 АК 4368041 АМ 1862857

АК 0804225 АК 2129078 АК 3115986 АК 3387509 АК 4368042 АМ 1862858

АК 0804301 АК 2129079 АК 3115987 АК 3387510 АК 4368043 АМ 2238961

АК 0806966 АК 2129080 АК 3115988 АК 3389284 АК 4368044 АМ 2238962

АК 0806967 АК 2133754 АК 3115989 АК 3389313 АК 4368045 АМ 2238963

АК 0806968 АК 2133755 АК 3115990 АК 3390345 АК 4368047 АМ 2239072

АК 0807908 АК 2516932 АК 3115991 АК 3390346 АК 4368048 АМ 2239104

АК 0810719 АК 2516992 АК 3115992 АК 3390347 АК 4368049 АМ 2239105

АК 0810818 АК 2516993 АК 3115993 АК 3390348 АК 4368050 АМ 2239106

АК 0810902 АК 2516994 АК 3115994 АК 3390349 АК 4373536 АМ 2239108

АК 0811109 АК 2516998 АК 3115995 АК 3390350 АК 4376611 АМ 2239109

АК 0811111 АК 2525381 АК 3115996 АК 3390351 АК 4376690 АМ 2239110

АК 0811115 АК 2527282 АК 3115997 АК 3390352 АК 6593709 АМ 2239117

АК 0811366 АК 2527283 АК 3115998 АК 3390353 АМ 0391092 АМ 2239118

АК 0813502 АК 2527284 АК 3115999 АК 3390354 АМ 0391093 АМ 2239119

АК 0813505 АК 2527285 АК 3116000 АК 3390355 АМ 0391094 АМ 2239120

АК 0813509 АК 2527286 АК 3116061 АК 3390356 АМ 0391208 АМ 2239149

АК 0813525 АК 2531646 АК 3116062 АК 3390357 АМ 0391209 АМ 2239150

АК 0816435 АК 2531647 АК 3116063 АК 3390358 АМ 0391214 АМ 2239213

АК 0816572 АК 2531648 АК 3116064 АК 3390359 АМ 0391422 АМ 2239225

АК 0817853 АК 2531649 АК 3116065 АК 3390360 АМ 0391423 АМ 2239266

АК 0817854 АК 2531650 АК 3116066 АК 3908484 АМ 0391471 АМ 2239267

АК 0817855 АК 2531651 АК 3116067 АК 3909297 АМ 0391497 АМ 2239268

АК 0817856 АК 2531653 АК 3116068 АК 3909299 АМ 0391508 АМ 2239269

АК 0817857 АК 2531654 АК 3116069 АК 3909300 АМ 0396819 АМ 2239270

АК 0817858 АК 2531655 АК 3116070 АК 3909301 АМ 0396820 АМ 2239271

АК 0817859 АК 2531656 АК 3116071 АК 3909319 АМ 0396828 АМ 2239272

АК 0817860 АК 2531667 АК 3116072 АК 3909372 АМ 0548278 АМ 2239273

АК 0817874 АК 2531668 АК 3116073 АК 3909373 АМ 0885304 АМ 2239274

АК 0817875 АК 2531669 АК 3116074 АК 3909374 АМ 1226677 АМ 2239275

АК 0817876 АК 2531670 АК 3116075 АК 3909375 АМ 1226733 АМ 2239335

АК 0817877 АК 2531934 АК 3116128 АК 3909376 АМ 1227738 АМ 2239357

АК 0817879 АК 2531935 АК 3116129 АК 3909377 АМ 1305002 АМ 2239774

АК 0817880 АК 2531936 АК 3117452 АК 3909378 АМ 1305008 АМ 2688844

АК 0817881 АК 2531937 АК 3117453 АК 3909379 АМ 1305473 АМ 2688845

АК 0817882 АК 2531938 АК 3117454 АК 3909380 АМ 1305565 АМ 2688914

АК 0817883 АК 2531939 АК 3117455 АК 3909381 АМ 1313416 АМ 2688942

АК 0817884 АК 2531940 АК 3373109 АК 3909382 АМ 1313417 АМ 2688952

АК 0817885 АК 2531941 АК 3373110 АК 3909384 АМ 1313418 АМ 2688953

АК 0817886 АК 2531942 АК 3373111 АК 3909385 АМ 1313460 АМ 2688954

АК 0817887 АК 2531948 АК 3373112 АК 3909744 АМ 1313461 АМ 2688955

АК 0817901 АК 2531949 АК 3373113 АК 3915532 АМ 1313462 АМ 2688956

АК 0817984 АК 2531950 АК 3373114 АК 3915533 АМ 1313463 АМ 2688957

АК 0817986 АК 2531951 АК 3373125 АК 3915534 АМ 1313464 АМ 2688958

АК 0817987 АК 2531953 АК 3379994 АК 3915535 АМ 1313465 АМ 2688959

АК 0817990 АК 2535279 АК 3382921 АК 3915536 АМ 1313466 АМ 2688960

АК 0817991 АК 2535281 АК 3382922 АК 3915537 АМ 1313467 АМ 2689030

АК 0817992 АК 2535282 АК 3382923 АК 3915538 АМ 1313588 АМ 2689036

АК 0818681 АК 2535289 АК 3382924 АК 3915540 АМ 1313589 АМ 2689037

АК 0818682 АК 2535298 АК 3382925 АК 3915541 АМ 1313590 АМ 2689044

АК 1294417 АК 2535299 АК 3382926 АК 3915542 АМ 1313634 АМ 2689086

АК 1294435 АК 2535300 АК 3382927 АК 3915543 АМ 1849694 АМ 2689087

АК 1303251 АК 2535301 АК 3382928 АК 3915544 АМ 1854302 АМ 2689088

АК 1303265 АК 2535302 АК 3382929 АК 3915545 АМ 1854304 АМ 2689089

АК 1303409 АК 2535303 АК 3382930 АК 3915546 АМ 1854357 АМ 2689092

АК 1304788 АК 2535304 АК 3382931 АК 3915547 АМ 1854458 АМ 2689094

АК 1304789 АК 2535305 АК 3382932 АК 3915548 АМ 1854464 АМ 2689123

АК 1304996 АК 2535306 АК 3382933 АК 3915549 АМ 1854465 АМ 2689162

АК 1308435 АК 2535307 АК 3382934 АК 3915550 АМ 1854539 АМ 2689166

АК 1988956 АК 2535308 АК 3382935 АК 3915551 АМ 1854540 АМ 2689187

АК 1988957 АК 2535309 АК 3382936 АК 3915552 АМ 1854541 АМ 2689188

АК 1988958 АК 2535310 АК 3382948 АК 3915553 АМ 1854634 АМ 2689189

АК 1988959 АК 2535311 АК 3382949 АК 3915555 АМ 1854635 АМ 2689190

АК 1988960 АК 2535312 АК 3382951 АК 3915556 АМ 1856673 АМ 2689191

АК 1988961 АК 2535400 АК 3382961 АК 3915558 АМ 1856674 АМ 2689192

АК 1988962 АК 2535401 АК 3382962 АК 3915559 АМ 1856675 АМ 2689193

АК 2122737 АК 2535402 АК 3382964 АК 3915560 АМ 1856676 АМ 2689194

АК 2123546 АК 2535403 АК 3382965 АК 3915561 АМ 1856785 АМ 2689195

АК 2123548 АК 2535404 АК 3382966 АК 3915562 АМ 1859114 АМ 2689250

АК 2124482 АК 2535405 АК 3382967 АК 3915563 АМ 1859245 АМ 2690916

АК 2124483 АК 2537533 АК 3382968 АК 3915564 АМ 1859246 АМ 2690917

АК 2124699 АК 3112611 АК 3382969 АК 3915565 АМ 1859486 АМ 2690918

АК 2124760 АК 3114222 АК 3382970 АК 3915566 АМ 1859571 АМ 2699507

АК 2124761 АК 3114223 АК 3382971 АК 3915567 АМ 1859573 АМ 2699512

АК 2124762 АК 3114224 АК 3382972 АК 3915568 АМ 1862846 АМ 3081416

АК 2124763 АК 3114225 АК 3382973 АК 3915569 АМ 1862849 АМ 3089703

АК 2125186 АК 3114228 АК 3382974 АК 3915570 АМ 1862851 АМ 3464909

АК 2125187 АК 3114229 АК 3382975 АК 3920976 АМ 1862852 АМ 3464910

АК 2125188 АК 3114231 АК 3382995 АК 4364239 АМ 1862853 АМ 3904027

АК 2125277 АК 3114252 АК 3382996 АК 4364581 АМ 1862854  

АК 2129061 АК 3114253 АК 3383059 АК 4364585 АМ 1862855  

АК 2129062 АК 3114254 АК 3383060 АК 4364635 АМ 1862856  

Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, у складі голо-
вуючого судді Карягіна Н.О., суддів Сліщенка Ю.Г. та Томаша В.І. здій-
снюється судове провадження № 200/9053/17 щодо обвинувального 
акта складеного за результатами спеціального досудового розсліду-
вання обставин кримінального провадження №42013040000000229 
відносно Барабанюка Андрія Михайловича за ч.4 ст.368 КК України.

Повідомляємо, що підготовче судове засідання по вказаному кри-
мінальному провадженню призначено на 02 жовтня 2019 року о 09.30 
годині за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 57, в яке ви-
кликається Барабанюк Андрій Михайлович.

14.11.1973 року народження, зареєстрований та мешкає: Дніпропе-
тровська область, м.Покров, вул. Центральна, буд. 33, кв. 30.

У разі наявності поважних причин через які обвинувачений не мо-
же з’явитися у судове засідання, він зобов’язаний заздалегідь повідо-
мити суд про неможливість з’явлення та про поважні причини неявки.

Після опублікування об’яви у пресі, обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обви-
нуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Cуддя Н.О.Карягіна

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження за обвинуваченням Онищенка Олександра 
Романовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28,  
ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28,  
ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28,  
ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 КК України, та Павленко Олени Ген-
надіївни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2  
ст. 205, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 
ст. 209 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Они-
щенко Олександр Романович, 31.03.1969 року народження, яке відбу-
деться 03 жовтня 2019 року о 16-00 год. в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб.6, 
під головуванням судді Агафонова С.А.

У разі неявки обвинуваченого  оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Втрачений судновий білет ДБ зареєстрований у Судновій книзі Укра-

їни серії СК № 022 запис № 8768, що засвідчує право власності та пра-

во плавання судна (ЛЄС-22) під Державним прапором України, борто-

вий реєстраційний номер КИВ-7429-К від 27 травня 2013 року, на ім’я 

ПОТАПОВА Олександра Адольфовича, 

вважати недійсним.

Повідомлення про реорганізацію

Усім зацікавленим особам та кредиторам

ПП «НОРОК» (ідентифікаційний код 35116498) (далі — 
Підприємство) повідомляє про прийняття 29.08.2019 року рішення 
про реорганізацію Підприємства, а саме: припинення шляхом 
приєднання до «ТОВ «ТАС АГРО ПІВДЕНЬ» (ідентифікаційний код 
30418454).

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: кварти-
ра, від 15.10.2003 р., серія та номер бланка САА 347335, яка знаходить-
ся за адресою: м. Донецьк, проспект 25-річчя РСЧА, буд. 18, кв. 57, ви-
дане Управлінням комунального господарства Донецької міської ра-
ди, на підставі рішення виконавчого комітету Донецької міської ради 
від 24.07.2002 р., № 323/1, видане начальником управління М.В. Бара-
нецьким на ім’я Сосіс Олександр Йосипович, 

вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: гараж, 
від 15.10.2003 р., серія та номер бланка САА 347336, який знаходить-
ся за адресою: м. Донецьк, проспект 25-річчя РСЧА, буд. 18, гараж  
№ 58, видане Управлінням комунального господарства Донецької 
міської ради на підставі рішення виконавчого комітету Донецької місь-
кої ради від 24.07.2002 р., № 323/1, видане начальником управління 
М.В. Баранецьким на ім’я Сосіс Олександр Йосипович, 

вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Сокола Віктора Степановича, 18.10.1961 року народження, для 
розгляду кримінального провадження, внесеного 11.11.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000003326 відносно Сокола Віктора Степано-
вича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, та повідомляє, що судовий розгляд відбудеться 02 жов-
тня 2019 р. о 09-30 год. в приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва Ясельський A.M.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Нахлупіна Віталія Германовича, 19.04.1966 року народження, для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного 22.08.2016 р. до ЄРДР за  
№ 42016010000000184 відносно Нахлупіна Віталія Германовича, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що підготовче судове засідання та розгляд клопотання про здійснен-
ня спеціального судового провадження відбудеться 02.10.2019 р. о 12-30 
год. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 
03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва Ясельський A.M.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 

повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва пере-
буває кримінальне провадження № 1-кп/761/341/2019 за обвинува-
ченням Мінкіна В.В. за ч. 5 ст. 195 КК України, згідно Єдиного дер-
жавного реєстру досудових розслідувань за №12016100100014311  
від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 02.10.2019 
року о 13 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №610.

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

Суддя В.В. Бугіль

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/1547/2019 за обвинуваченням Грицаєнка 
Віталія Олеговича, 10.07.1989 р.н., за ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 
КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань  
№ 42018000000003068 від 10.12.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться о 10 год. 30 
хв. 02.10.2019 року у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 - А, каб. 511.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О.А. Голуб

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Осочен-
ко Інесу Костянтинівну, 19.09.1970 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95053, вул. Мате Залки, 7б, кв. 104, м. Сімферополь) у вчи-
ненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни у судове засідання, яке відбудеться 02 жовтня 2019 року о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду  оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Щегель-
ського Максима Борисовича, 20.10.1977 року народження (останнє відоме 
місце проживання: вул. Грибоєдова 12, кв. 51, м. Ялта) у вчиненні кримі-
нального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111, ч .1 ст. 408 КК України 
у судове засідання, яке відбудеться 02 жовтня 2019 о 08 год. 35 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7,  під головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду  оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Можелян-
ського Віктора Анатолійовича, 10.05.1964 року народження (останнє відоме 
місце проживання: 95034, вул. Павленко, 35/53, м. Сімферополь) у вчиненні 
кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у су-
дове засідання, яке відбудеться 02 жовтня 2019 о 08 год. 55 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7,  під головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду  оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лужець-
ку Світлану Анатоліївну, 12.04.1966 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Південна, 38, кв. 5, смт Чорноморське, Чорноморський 
р-н, АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбудеться 02 жовтня 2019 
о 08 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7,  під головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду  оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Єрмакова 
Івана Федосовича, 01.01.1947 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Адмірала Юмашева, 15а/17, м. Севастополь) у вчиненні кри-
мінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове 
засідання, яке відбудеться 02 жовтня 2019 року о 08 год. 40.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7,  під головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду  оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Гризодубову 
Анастасію Миколаївну, 18.01.1978 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 95034, вул. Павленко, 25/3, м. Сімферополь) у вчиненні кримі-
нального правопорушення передбаченого ч. 1  ст. 1 1 1  КК України у судове 
засідання, яке відбудеться 02 жовтня 2019 року о 08 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7,  під головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду  оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
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напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ОГОлОшеННя

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 вЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +12 +17 Черкаська +5 +10 +12 +17

Житомирська +1 +6 +12 +17 Кіровоградська +5 +10 +13 +18
Чернігівська +1 +6 +9 +14 Полтавська +1 +6 +10 +15
Сумська +1 +6 +8 +13 Дніпропетровська +3 +8 +13 +18
Закарпатська +7 +12 +13 +18 Одеська +7 +12 +15 +20
Рівненська +2 +7 +12 +17 Миколаївська +6 +11 +15 +20
Львівська +5 +10 +12 +17 Херсонська +6 +11 +15 +20
Івано-Франківська +5 +10 +12 +17 Запорізька +6 +11 +14 +19
Волинська +2 +7 +12 +17 Харківська +2 -3 +9 +14
Хмельницька +5 +10 +12 +17 Донецька +2 -3 +10 +15
Чернівецька +5 +10 +12 +17 Луганська +2 -3 +10 +15
Тернопільська +5 +10 +12 +17 Крим +7 +12 +15 +20
Вінницька +5 +10 +15 +20 Київ +3 +5  +14 +16
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Освітні прогулянки
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

УЧИМОСЯ РОЗВАЖАЮ-
ЧИСЬ. Пілотний проєкт едью-
тейнменту мистецтв «Культурні 
пікніки» запроваджують у Хар-
кові в Покровському сквері. Його 
реалізувати взялася громадська 
організація «Центр розвитку гро-
мад» за сприяння Харківської 
міської ради та підтримки про-
грами «Створюємо інновацій-
ний культурний продукт» Україн-
ського культурного фонду. Фес-

тиваль едьютейнменту «Куль-
турні пікніки» базується на новій 
освітній технології едьютейнмен-
ту, що в буквальному перекла-
ді означає навчання розвагою. 
Тож під час дійств в ігровій фор-
мі представники установ куль-
тури, мистецтв, дозвілля і креа-
тивних індустрій Харкова через 
створення динамічних стерео-
типів, прецедентів доноситимуть 
харків’янам ідею оволодіння та-
лантами у восьми видах мис-
тецтв: візуальному, аудіально-
му та аудіовізуальному, дизай-

ні й моді, перформативному та 
сценічному, в галузях культурної 
спадщини, літератури і видавни-
чої справи, культурної й креатив-
ної індустрій.

У програму «культурних пік-
ніків» закладено презентацію 
українознавчих та історичних 
урбаністичних студій, майсте-
рень слобожанських ігор, тан-
ців і пісень, 3D-моделювання, 
малювання, коцарства, цирко-
вої, акторської та режисерської 
кафедр тощо. Гості заходу змо-
жуть спробувати себе в ролі ар-

хеолога, мистецтвознавця, етно-
графа, реставратора , екскурсо-
вода й інших професій. Усе це, 
на думку менеджера заходу Те-
тяни Баглай, сприятиме збли-
женню професіоналів і майстрів 
галузі культури з городянами, а 
кожен охочий зможе стати спів- 
учасником дійства з будь-якої 
царини культури — від театру 
і традиційних ремесел до кліп-
мейкерства й моделювання до-
повненої реальності.

У жовтні «Культурні пікніки» 
прийматиме Тернопіль.

«Кобзар» китайською та на дотик 
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

МУЗЕЙНА НОВАЦІЯ. На 
Рівненщині в музеї книги та 
друкарства в Острозі  з’явився 
Шевченків  «Кобзар» китай-
ською мовою. Цей подарунок 
поповнив унікальну музейну 
колекцію «Кобзарів», найстарі-
шим із яких вважається празь-
кий (1876 рік). видання Китай-
ської академії каліграфії і жи-
вопису передав Тарас Голуб  із 
Харкова через нашого краяни-
на в’ячеслава Кондратюка. 

«У 2015 році Україну відвіда-
ла делегація китайських худож-
ників, яка запропонувала вида-
ти «Кобзар» китайською, а вже 
2016-го книжка побачила світ. 
Це перше видання «Кобзаря» 
китайською мовою в перекладі 
з українських джерел. Попере-

дні були з російських», — наго-
лошують у музеї. 

До слова, незабаром колек-
цію можна буде побачити не 
виходячи з дому завдяки про-
єкту «Інтерактивний музей», 
який завершать до кінця ро-
ку. Саме він став переможцем 
конкурсу Міністерства культу-
ри України «Малі міста — ве-
ликі враження». 

Як зазначив віцепрезидент 
Китайської академії калігра-
фії і живопису Алан Юй, Та-
рас Шевченко належить Укра-
їні, а тепер — і Китаю.  Тим ча-
сом люди з порушеннями зо-
ру, які відвідують музей Тара-
са Шевченка в Каневі (Черка-
щина), можуть прочитати вірші 
Кобзаря на дотик. На поруч-
нях закладу встановлено  та-
блички із творами поета, над-
руковані шрифтом Брайля. Та-
блички встановили в межах 

випускного проєкту дизайне-
ра Дмитра Ліхового на курсі з 
візуальних комунікацій Visual 
Communications Professium. 
Таблички описують усі музей-
ні експонати, щоб відвідуваче-
ві легше було зорієнтуватися в 

музейному просторі. Їх викона-
но в жовтому кольорі, що слу-
гує всесвітнім кодом для лю-
дей з порушеннями зору. Ди-
зайнер сподівається, що цю 
ініціативну підтримають інші ін-
ституції.

У Рубіжному пройшло свято дружби

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ДРУЖБА. Лише два роки 
на Луганщині не проводили 
обласного фестивалю націо-
нально-етнічних культур «Су-
зір’я злагоди» через початок 
бойових дій. Та 2016-го свя-
то дружби було поновлено, і 

цього вересня глядачі мали 
змогу переконатися, яка ба-
гатонаціональна, щира, при-
вітна найсхідніша область 
України.

«Це свято особливе, ос-
кільки наша гостинна зем-
ля стала спільним домом для 
123 національностей і народ-
ностей», — упевнена заступ-

ниця голови Луганської ОДА 
Катерина Безгинська. І гості 
фестивалю, який цього разу 
проходив у Рубіжному, не ли-
ше милувалися українськи-
ми, лемківськими, ромськи-
ми, вірменськими, а й єврей-
ськими, грузинськими, біло-
руськими, грецькими й мол-
давськими танцями. Тут мож-

на було  побачити навіть ін-
дійські виступи, адже окре-
му групу учасників станови-
ли іноземні студенти Луган-
ського державного медично-
го університету. Усіх охочих 
привітно частували гострими 
й духмяними стравами наці-
ональних кухонь, адже було 
організовано «Свято страв».

Джунглі канабісу  
в теплицях для овочів

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

ПОМІДОРИ АЖ ПОЧЕРВОНІЛИ ВІД СОРОМУ. Правоохо-
ронці Слов’янська натрапили на великі ділянки посівів нарко-
тиків, хитро замасковані грядками помідорів та інших овочів. 
Трапилося це під час перевірки, з якою співробітники місько-
го відділу Національної поліції прибули на один із промислових 
об’єктів на околиці міста. Оглядаючи територію, вони зверну-
ли увагу на дві теплиці, де біля входу рясно червоніли помідо-
ри. Однак ступивши вглиб приміщень для вирощування овочів, 
поліцейські побачили густу стіну кущів конопель заввишки по-
над людський зріст. 

А невдовзі з’ясувалося, що ось такі майже джунглі наркотичних 
рослин вирощували не тільки під прикриттям томатів, а й досить 
системно за спеціальними технологіями. Тут облаштували систе-
ми поливу та контролю температури, всі стебла було надійно за-
фіксовано, а корені мали міцний захист. За таких умов урожай ви-
дався нівроку: окремі рослини сягали майже 3,5 метра. Тому три 
десятки високих розкішних кущів згодом змогли вивезти звідси 
тільки потужним вантажним автомобілем.

Господарем ділянок із помідорами, які, схоже, почервоніли біль-
ше від сорому, оскільки їх використовували для прикриття, і по-
сівів наркотиків виявився 63-річний агроном зі Слов’янська. Сто-
совно нього триває досудове розслідування, яке порушив місце-
вий відділ поліції за ч. 1 ст. 310 КК України («Посів або вирощу-
вання снотворного маку чи конопель»). 

Канабіс знищили. Помідори використають за прямим призна-
ченням. А громадянинові загрожує відповідальність у вигляді 
штрафу, арешту до півроку чи обмеження волі на строк до трьох 
років.     

Такий вигляд має «Кобзар» китайською

Луганський обласний 
фестиваль національно-
етнічних культур 
«Сузір’я злагоди»  
має давню історію  
та традиції. Цього разу 
він радував гостей у 
Рубіжному
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Дніпровський апеляційний суд повідомляє, що 30 вересня 2019 
року о 10:30 годині в приміщенні Дніпровського апеляційного суду 
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Харківська, 13, відбудеться роз-
гляд кримінального провадження за апеляційними скаргами адвока-
тів Кокушкова Геннадія Валентиновича та Жукова Олексія Анатолійо-
вича в інтересах обвинуваченого Талайла Павла Васильовича, а та-
кож апеляційної скарги прокурора Криворізької місцевої прокуратури 
№2 Дніпропетровської області на вирок Тернівського районного суду 
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 04 лютого 2019 року.

Суддя О.Ю. Іванченко
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