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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ:
«Наказ Міжнародного 

трибуналу не був і не є 
самоціллю. Наша мета — 

встановити порушення 
права, відновити його  
і отримати належну 

компенсацію».

Захоплені судна 
повернулися додому 

З ПОЛОНУ! Росія передала Україні три кораблі Військово-Мор-
ських сил України, захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 
року. Обідньої пори вчора бронекатери «Бердянськ» і «Нікополь», а 
також буксир «Яни Капу» в супроводі українських буксирів «Титан», 
«Гайдамаки» та пошуково-рятувального судна «Сапфір» розпоча-
ли з точки передачі в акваторії Чорного моря шлях до материка.

«Поки «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» прямують додому 
в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу, 
де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуна-
лу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-
морських суден і членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Фе-
дерації) за Конвенцією ООН з морського права», — так на повер-
нення наших кораблів з російського полону відреагувала на сво-
їй сторінці у фейсбуці заступниця міністра закордонних справ Оле-
на Зеркаль. 

У Кремлі ж цинічно заявили, мовляв, передали кораблі на «від-
повідальне зберігання», позаяк досі вважають їх речовими доказа-
ми у фейковій справі про порушення кордонів РФ.  

21,53 млрд м3

становлять запаси природного газу  
в українських підземних сховищах.  

Це на 27% більше, ніж торік у цей період

АБСОЛЮТНА ПЕРЕМОГА. Наші юні винахідники представляли 
проєкти, які мають прототипи і можуть бути 
повноцінними стартапами

Український тріумф  
у Сингапурі

Заступник міністра закордонних справ про повернення 
військових кораблів і відповідальність РФ  
за нехтування міжнародним законодавством  

3
Голова української делегації Євген Кудрявець вітає з перемогою вихованців МАНУ (зліва направо) Назара Поночевного,  
Ольгу Харасахал, Софію Петришин та Дмитра Лопушанського, які вибороли чотири золоті нагороди на Глобальному 
конкурсі інновацій AIGC-2019
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

«Урядовий кур’єр» 
розповідає, як на місцях 
розв’язують проблему 
утилізації сміття  
і піклуються про довкілля

Спроба реорганізації успішного 
рибозаводу не має жодних підстав, 
є лише одна мета: доведення 
підприємства до банкрутства  
для подальшої приватизації

ПРОБЛЕМА
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Балаклійщину знову лихоманило від вибухів
ПИТАННЯ РУБА. Третя серія вибухів за останні три роки на одному й тому самому арсеналі.  
А висновки де?

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Якщо в жителів Харківщини й 
інших регіонів країни, що меж-

ують із Донбасом або РФ, повідо-
млення про вибухи асоціюються з 
диверсіями російських найманців, 

то жителі Балаклійського району в 
разі таких звісток пов’язують ви-
бухи передусім з негараздами на 
сусідньому 65-му ракетно-арти-
лерійському арсеналі поблизу ра-
йонного центру.

Так було і 15 листопада, коли 
Балаклію й сусідні села вкотре 

струсонули потужні вибухи. Во-
ни пролунали о 14 годині 28 хви-
лин з боку горезвісної артилерій-
ської бази. Очевидці нарахували 
їх близько 20.

Голова Балаклійської місь-
кої ради Іван Столбовий відра-
зу після надзвичайної події під-

твердив, що на території арсена-
лу сталися поодинокі вибухи. Як 
оцінив ситуацію колишній керів-
ник районного відділу Державної 
служби з надзвичайних ситуацій 
Сергій Черепаха, розліт уламків 
становив 20—30 метрів, місцями 
горіла трава.

Соціальні мережі вибухну-
ли повідомленнями про загорян-
ня сухостою на території арсена-
лу, що стривожило жителів Хар-
ківщини, які ще не забули, як у 
травні 2018 року саме з такої 
пожежі розпочалася масш-
табна надзвичайна ситуація. 
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оголошення

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

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція ПЛ 330 кВ Бар 

– Хмельницька. Вінницька область (Барський, Жмеринський та Літин-
ський райони), Хмельницька область (Летичівський та Хмельницький 
райони) (Стадія «П») інв.№№009088, 030105».

2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі 
електроенергії.

3. Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням 
на проектування проектом передбачено: 

- заміну існуючих дефектних залізобетонних опор на нові проміж-
ні з/б типу ПБ330-7н;

- заміну з/б опор №№ 105, 278, 294, 318 типу П 330-2 на нові мета-
леві оцинковані типу У330-3в+5 з метою приведення анкерних прого-
нів до 10 км згідно ПУЕ;

- виконання ремонту з/б опор;
- виконання ремонту фундаментів металевих опор;
- виконання ремонту металевих опор;
- заміна старого грозозахисного тросу.
Загальна довжина траси ПЛ 330 кВ, що підлягає реконструкції, скла-

дає 101,7 км.
Траса ПЛ розташована на заході Вінницької та в центрально-схід-

ній частині Хмельницької області, бере початок з ПC 330/110/35/10 кВ 
«Бар», закінчується на ПC 330/110/10 кВ «Хмельницький».

4. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколиш-
нього природного середовища з урахуванням можливості виникнення 
надзвичайних екологічних ситуацій:

- виробнича діяльність з передачі електроенергії в нормальному та 
аварійного режимах не призводить до забруднення ґрунтів хімічними 
речовинами, в зв’язку з чим контроль за забрудненням ґрунтів в про-
цесі експлуатації електричних мереж не виконується;

- при будівництві шкідливого впливу на флору і фауну не виникає.
5. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризи-

ку та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, 
а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до 
екологічних стандартів і нормативів: викиди забруднюючих речовин 
та шумові характеристики машин та механізмів, які використовують-
ся при виконанні будівельних робіт, відповідають вимогам нормативів 
природоохоронного законодавства України та екологічному стандарту 
ISO 14001. Відповідні розрахунки наведені в додатках.

6. Перелік залишкових впливів:
До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демон-

тованих конструкцій та матеріалів, а також сміття, тару, мілкі відходи.
Проектом передбачено вивезення демонтованих конструкцій (опо-

ри, ізоляційні підвіси, г/з трос та металоконструкції) з вивезенням ме-
талоконструкцій, ізоляторів, лінійної арматури по Вінницькій області 
на склад Вінницького РЕЦ на відстань 63 км, по Хмельницькій області 
на склад Хмельницького РЕЦ — 81 км, залізобетонні вироби перево-
зяться на звалище на відстань 15 км.

Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно 
очищується від сміття, тари, мілких відходів, які збираються в контей-
нери або ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал, збира-
ється в спеціальну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворені від-
ходи за результатами виконання будівельних робіт складаються у міс-
цях тимчасового зберігання відходів для їх подальшої передачі на ути-
лізацію відповідно до укладених зі спеціалізованими організаціями до-
говорів.

7. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяль-
ність, мету і шляхи її здійснення: інформувати громадськість про пла-
нову діяльність, мету і шляхи її здійснення зобов’язується Проекту-
вальник проекту (за дорученням Замовника).

8. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень від-
повідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог 
екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта 
планованої діяльності:

Замовник зобов’язується при здійсненні реконструкції дотримува-
тись проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навко-
лишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах бу-
дівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності.

9. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованих 
ділянок лінії електропередач 330 кВ знаходиться в межах норми. Ре-
конструйовані ділянки ПЛ 330 кВ, з урахуванням прийнятих запобіж-
них заходів, можуть споруджуватись та вводитись в експлуатацію.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Бабенко Олег Володимирович, 28.08.1959 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва, 47, 
кв. 20, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання, що відбудеться 26 листопада 2019 року об 11 годині 00 хви-
лин в залі судових засідань № 233 Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

Суддя С. М. Кічмаренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Дудченко Євген Геннадійович, 07.06.1985 року на-

родження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Пе-
рекопська, 163, кв. 65, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК Украї-
ни повідомляється про те, що 15.04.2019 року Херсонським місь-
ким судом Херсонської області по кримінальному провадженню  
№ 12018230020001005 за обвинуваченням Дудченка Євгена Геннаді-
йовича за ст. 115 ч. 2 п. 6, ст. 187 ч. 4, ст. 289 ч. 3 КК України поста-
новлена ухвала про здійснення розгляду справи за відсутністю обвину-
ваченого (in absentia) у порядку спеціального судового провадження.

Також Дудченко Є. Г. повідомляється про те, що йому необхід-
но з’явитися 27.11.2019 року о 08:00 год. у каб. 208 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження  
№ 766/8832/19 за ст. ст. 115 ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 289 ч. 3 КК України як 
обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсон-
ського міського суду Херсонської області кsm.ks.соurt.gоу.uа.

Суддя Корольчук Н. В.

ПрАТ «ХАРКІВСЬКА  МУНІЦИПАЛЬНА  СТРАХОВА КОМПАНІЯ» повідомляє, що
У зв’язку із втратою бланків договорів/полісів страхування цивільно-правової відповідаль-

ності власників наземних транспортних засобів, вважати недійсними наступні бланки полісів:  
AC/3812257 AB/1144516 AC/3812433 AB/4982172 AE/2509802
AC/8379596 AB/4988406 AI/1009184 AC/3810652 AE/2509803
AI/4028988 AB/4988408 AI/1009186 AC/3810671 AE/2509804
AC/8377619 AB/4988409 AI/1009189 AC/3810672 AE/2509805
AE/9479424 AB/4988410 AI/4028975 AE/3848542 AB/1141263
AB/5084884 AB/4988402 AI/9652289 AE/3848470 AC/3814796
AI/4029347 AB/4988403 AI/9652290 AE/3848486 AC/3814797
AI/4029348 AB/4988405 AI/9652283 AE/5348097 AC/3814789
AI/4029349 AC/3814493 AI/9652284 AE/5348052 AC/3814795
AC/0062881 AC/3814494 AI/9652285 AE/9031140 AC/3813306
AE/2511910 AC/0062064 AI/9652286 AE/9031141 AC/8377767
AI/9679745 AC/0062069 AI/9652287 AE/9031142 AC/8377768
AB/1141602 AC/0062051 AI/9652288 AE/9031143 AC/8377769
AB/5084048 AC/0062055 AI/9652282 AE/8920184 AC/8376931
AB/5080846 AI/1008074 AB/0317403 AB/4983096 AC/0057304
AC/3811562 AE/9479186 AE/2509185 AC/8379325 AC/0057305
AI/6493156 AE/2510418 AB/1147110 AC/8379326 AC/0057306
AE/7052099 AB/5076497 AB/5078966 AI/1099420 AE/3847783
AB/1144515 AB/4986739 AB/4982152 AE/2509801 AE/3847917
AI/8459590 AI/1099522 AI/1099523 AE/7052016 AE/7850298
AE/8238735    
Наказ №27 від 07.11.2019

Василівський районний суд Запорізької області викликає Попова 
Олександра Олеговича, 05.02.1981 р.н., у судові 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 09.12.2019 
року о 13-30 год., 20.01.2020 року о 10-00 год., 17.02.2020 року о  
13-30 год. у приміщенні суду за адресою: вул. Державна, 2, м. Василів-
ка Запорізької області. 

Суддя Пушкарьова С. П.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963 р.н., уродженець 

смт Трьохізбенка Слов’яносербського р-ну Луганської обл., громадянин 
України, останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Новоайдар-
ський р-н, смт Трьохізбенка, вул. Булавіна, буд. 58, на підставі ст.ст. 134, 135, 
297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 03.12.2019 о 10 год. 00 хв. 
до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для роз-
гляду кримінального провадження про обвинувачення Сотнікова Івана Васи-
льовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Журба Олександр Васильович, 20.12.1971 р.н., уродже-

нець м. Ровеньки Луганської обл., останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська обл., м. Ровеньки, вул. Ю. Гагаріна, буд.17, кв. 111, на підставі ст.ст. 
134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 03.12.2019 о 10 
год. 40 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано- Франківської об-
ласті за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 по-
верх, зал 21, для розгляду кримінального провадження про обвинувачен-
ня Журби Олександра Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачена Алдохіна Марина Миколаївна, 24.05.1980 р.н., уро-

дженка м. Лисичанськ Луганської області, яка зареєстрована за адре-
сою: вул. Пушкіна, буд.17, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 03.12.2019 о 10 год. 00 хв. до Іва-
но-Франківського міського суду Івано-Франківської області за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. № 11, 2 поверх, 
зал 21, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення 
Алдохіної Марини Миколаївни у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ смт ПАВЛИШ
А ТАКОЖ ПОТЕНЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ!

Повідомляємо про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну 
оцінку документа державного планування «Генерального плану тери-
торії смт Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області»

Процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 9 та ст.12 
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обго-
ворення звіту стратегічної екологічної оцінки проекту державного пла-
нування починається з дня оприлюднення такої заяви в засобах масо-
вої інформації з 20 листопада 2019 р.

Строк громадського обговорення встановлюється замовником і не 
може становити менше як 30 (тридцять) днів з дня даної публікації.

Ознайомитись із звітом про стратегічну екологічну оцінку можна в 
приміщенні селищної ради. У визначений термін просимо залишити 
ваші зауваження та пропозиції для подальшого їх врахування.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право 
подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному ви-
гляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного пла-
нування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Пропозиції і заува-
ження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

За організацію розгляду пропозицій відповідальний голова Пав-
лиської селищної ради Антонова Ірина Станіславівна.

Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються в 
адмінбудівлі селищної ради за адресою: 28110, смт Павлиш, вул. Су-
хомлинського, 6, тел. 2-26-96.

Павлиська селищна рада

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»
Номер лота: GL41N013830
Короткий опис активів (майна) в лоті: Дебіторська заборгованість:  

залишок валютних коштів  
на коррахунку

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/ електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

04.12.2019 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/211244

Царичанська державна нотаріальна контора Дніпропетровської 

області сповіщає, що відкрита спадкова справа після померлого 

30.06.2016 року Шматка Віктора Сергійовича. Спадкоємців  прохання 

звертатися до нотаріальної контори за адресою: 51000, Дніпропетров-

ська обл., Царичанський район, смт Царичанка, вул. 14-ї Гвардійської 

дивізії, 15, тел. 0569031468.

 Царичанська державна нотаріальна контора Дніпропетровської об-

ласті сповіщає, що відкрита спадкова справа після померлої 11.01.2018 

року Циганенко Марії Варфоломіївни. Спадкоємців прохання звертати-

ся до нотаріальної контори за адресою: 51000, Дніпропетровська обл., 

Царичанський район, смт Царичанка, вул. 14-ї Гвардійської дивізії, 15, 

тел. 0569031468.

Втрачені суднові документи 

«Свідоцтво про право власності на судно» РV № 01647 

від 16.02.2006 р. і «Свідоцтво про право плавання під державним 

прапором України (Судновий патент)» РF № 03320 від 01.02.2010 р. 

на несамохідну криголамну приставку «ЛЛП-3» — 

вважати недійсними.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні бланки:
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 

серія AМ: 9191358, 9277947, 9266020, 5883618, 5895083, 9229884, 9237078, 9291192, 5888051, 7682835, 
5834260, 1746029, 5651956, 5854295, 9179986, 5837650, 9230375, 9287106, 9277193, 9286841, 9261311, 
9259955, 9269141, 9222277, 9222290, 5888043, 7714366, 9262650, 9264786, 9312017, 9298953, 9280142, 
9280145, 9226863, 5651264, 9230977, 9280680, 7715080, 5868686-5868689, 9259628-9259629, 9179377-
9179378, 9223739-9223740; серія AК: 7613519, 1610410; Зелена Картка Білорусь, Молдова, Росія, Азербай-
джан: 14516381, 14980383, 12984389, 12989391, 12644575, 12644573, 14517032, 14519314-14519317; Зеле-
на Картка Вся система, Азербайджан: 14193783, 14193554, 13641233-13641234; добровільне страхування 
відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 3134865, 3159742, 3147338, 2844233, 
2974919, 3104892, 3066882, 3076423, 3076451, 3076453, 3076576, 3076597, 3076626, 3105647, 3105665, 
3105696, 3105707, 3105773, 3105991, 3111743, 3111760, 3111767, 3111777, 3126093, 3126113, 3126542, 
3132273, 3132285, 3174200, 3174492, 3190525, 3190881, 3190889, 3190937, 3114684, 3114686, 3169293, 
3127890, 3127932, 3147787, 2777087, 3066159, 3190737, 3179225, 2944789, 3032728, 3010150, 3109814, 
3123726, 3086781, 2997047, 3194791, 3129713, 3129860, 2899566, 3141330-3141336, 3141583-3141596, 
3147321-3147330, 3012378-3012387, 3174191-3174192, 3114693-3114696, 3114699-3114703, 3169465-
3169467, 3169488-3169492, 3179300-3179303, 3140438-3140439, 3130605-3130606, 2928361-2928364, 
3045395-3045404, 3110686-3110690, 3179277-3179278, 3179189-3179190, 2931103-2931105, 3086989-
3086991, 3018118-3018125, 3294160-3294161.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
 Обвинувачений Бєлкін Юрій Леонідович, 

26.09.1978 року народження, зареєстрований за 
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, 
с. Візирка, вул. Центральна, 1, Бабініна Олена Васи-
лівна, 23.10.1973 року народження, зареєстрована 
за адресою: м. Одеса, вул. 25 Чапаївської Дивізії, 20,  
кв. 8-а, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликаються в судове засідання, що відбу-
деться 26 листопада 2019 року о 10 годині 30 хвилин 
в залі судових засідань № 233 Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судовому засіданні як обви-
нувачені.

Суддя С. М. Кічмаренко

Державне агентство резерву України оголошує  
повторний аукціон з реалізації спирту метилового 

ректифікату, чаю чорного, цукру, вугілля.
Аукціон відбудеться 03 грудня 2019 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за прове-

дення аукціону: Одінцова Л. А. (235-17-42), Топко Т. В. 
(234-15-66), Шамрай Ю. П. (234-13-97).

Також Державне агентство резерву України ого-
лошує аукціон з реалізації труб, арматури, соди ка-
устичної, продукції органічного синтезу.

Аукціон відбудеться 10 грудня 2019 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Одінцова Л. А. (235-17-42), Топко 
Т.В. (234-15-66).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціонів розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного коміте-
ту України повідомляє:

1. ФОП Соколовського Данила Костянтиновича, що за посиланням  
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=85492&schema=lug 
розміщено витяг з рішення у справі № 31.

2. ФОП Галицького Володимира Петровича, що за посиланням  
http://www.amc.gov.ua/amku/control/lug/uk/publish/article/86189 розміщено 
вимогу про надання інформації.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1 ) перебуває кри-
мінальне провадження №12014120000000196 (номер провадження 1-кп/329/17, справа №569/1031/17) про обвину-
вачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Євген Іванович викликає обвинуваченого Сича 
Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., громадянина України, уродженця с. Кисоричі Рокитнівського району Рівнен-
ської області, без визначеного місця реєстрації та проживання, остання реєстрація за адресою: Рівненська область, 
Рокитнівський район, вул. Радянська, 18-А у судове засідання, яке визначено судом та призначено до судового роз-
гляду на 27 листопада 2019 року о 15 год. 00 хв. та відбудеться в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рівне, 
вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання №5.

Повідомляю про втрату 02.10.2019 
року статутних, реєстраційних 

документів, печатки 
та ЕЦП ТОВ «ТЕХНО ПАРТНЕР», 

код 43169261. Втрачені документи, 
печатку та ЕЦП вважати недійсними.

Директор ТОВ «ТЕХНО ПАРТНЕР» 
Панасюк В. О.
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Хай квітне яблуня  
біля будинку,  
де живе сім «Я»

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МИЛОСЕРДЯ. дитячий будинок сімейного типу Романен-
ків з Новопсковщини Луганської області отримав нову пропис-
ку. андрій та Галина Романенки із селища Білолуцьк Новоп-
сковського району виховують семеро дітей-сиріт і позбавле-
них батьківського піклування разом із трьома рідними. для та-
кої великої родини і хата має бути чималою. Саме такий дво-
поверховий дім для них побудовано за рахунок субвенції з дер-
жавного бюджету та коштів обласного, кошторисна вартість 
будівництва якого понад 9,055 мільйона гривень.

Представники обласної служби у справах дітей кажуть, що 
це дасть змогу за-
безпечити сімей-
ним затишком і те-
плом 10 дітей-си-
ріт і дітей, позбав-
лених батьківсько-
го піклування. Тож 
родина Романенків 
може зростати. 

«Турбота про ді-
тей — один із прі-
оритетів держав-
ної політики. Голо-
вне, щоб вони ма-
ли щасливу роди-
ну. Такі форми сі-
мейного вихован-
ня мають розви-
ватися», — наго-
лосила Катери-
на Лезгинська під 
час урочистостей 
з приводу входин і 
вручила родині по-
дарунки від облас-
ної влади.

Новосели й гос-
ті разом посадили 
у садку яблуні.

Пам’ять про Майстра залишиться назавжди
Павло КУЩ,  

«Урядовий кур’єр»  

НЕПОПРАВНА ВТРАТА. Про 
Миколу Капусту завжди було 
легко писати. адже світла аура 
цього талановитого, творчого  
непересічного Майстра веселої 
графіки спонукала писати лег-
ко, невимушено і дотепно. Було 
колись легко…  16 листопада 
в донецьку на 82-му році жит-
тя помер заслужений журна-
ліст України, член Національної 
спілки журналістів, член Націо-
нальної спілки художників, ху-
дожник-карикатурист Микола 
Миколайович Капуста. 

Коріння його роду на Полтав-
щині, а сам він жив і творив на 
донбасі. Тут народився — в Ма-
кіївці, навчався у Ворошилов-
градському (Луганському) ху-
дожньому училищі, працював  
художником і редактором від-
ділу ілюстрацій  в обласних га-

зетах «Радянська донеччина» 
(«донеччина») і «Жизнь». Пер-
шу карикатуру надрукував на-
прикінці 1950-х. 

Про працездатність Миколи 
Капусти ще за його життя хо-
дили легенди. адже він актив-
но співпрацював і друкував ве-
селі малюнки чи шаржі і в міс-
цевих газетах, й у столичних: 
журналах «Перець», «Кроко-
дил в Україні», «Журналіст 
України», газетах «Україна мо-
лода», «Веселі вісті», «Сільські 
вісті», «Голос України» та «Уря-
довий кур’єр». а ще Майстер 
був учасником сили-силенної 
міжнародних виставок-конкур-
сів карикатури (понад 500), на 
яких періодично ставав пере-
можцем чи лауреатом. Пра-
цював із видавництвами, май-
стерно оформлюючи книжки. 

до речі, художник видав з 
півдесятка збірок карикатур, 
приміром «Веселий город». 

остання — «Геть гріх — хай жи-
ве сміх!» 

Мені дуже пощастило, що 
аж 28 років (відколи приї-
хав у донецьк) ми працюва-
ли у творчому тандемі. Мико-
ла Капуста залюбки ілюстру-
вав майже всі мої книжки. Ми 
дружили і спільно працювали 
на відстані навіть після почат-
ку гібридної війни, оскільки я 
змушений був залишити до-
нецьк. Зустрічалися на твор-
чих фестивалях-конкурсах. 
одним із таких був «Покров-
ський ЛітФест» цієї осені. ду-
же часто спілкувалися по те-
лефону. Звісно, й перед опе-
рацією в онкологічному цен-
трі, й після. Навіть встиг почу-
ти голос Миколи Миколайови-
ча після реанімації. Не думав, 
що чую його востаннє…

Світла пам’ять про Майстра, 
колегу і старшого друга зали-
шиться з нами назавжди.

Під перехресним відеонаглядом
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ЯК ЗБЕРЕГТИ ЛІС. Ліси по-
требують не тільки постійного 
догляду, а й нагляду. Лісівникам 
здебільшого дошкуляють поже-
жі та браконьєри. Удосконали-
ти нагляд за насадженнями пра-

цівникам Черкаського обласного 
управління лісового та мислив-
ського господарства допомага-
ють сучасні технології. У шести 
лісгоспах протягом кількох остан-
ніх років встановлено 14 телеві-
зійних систем відеоспостережен-
ня за лісами. Хоч встановлене 
устаткування й дороговартісне, 

наголосив головний спеціаліст 
управління Микола Бихало, воно 
повністю себе виправдовує. За 
його допомогою своєчасно вияв-
ляють найменші загоряння, щоб 
оперативно їх ліквідувати. Каме-
ри відеоспостереження встанов-
лено досить високо, вони оберта-
ються навколо своєї осі. Їхній ра-

діус огляду в середньому сягає 20 
кілометрів. Пункти спостережен-
ня обладнано в лісництвах або 
лісгоспах, де черговий у режимі 
реального часу наглядає за при-
леглими масивами з допомогою 
спеціального монітора. Тож май-
же всі насадження перебувають 
під перехресним відеонаглядом.

Сумські тюгівці привезли приз  
глядацьких симпатій

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

БРАВО! На базі Ніжинсько-
го академічного українського 
драмтеатру імені М. Коцюбин-
ського відбувся XV Міжнарод-
ний фестиваль жіночої творчос-
ті ім. Марії Заньковецької, в яко-
му взяв участь Сумський облас-
ний театр для дітей та юнацтва.

Як розповів директор сум-
ського театру Віктор Кулемза, 
творча трупа презентувала од-
ну з окрас репертуару — драму 
«Нормальна ненормальність» 
за п’єсою Володимира Винни-
ченка «Закон». Виставу в по-
становці режисера Ганни Ко-
бець і художників заслужено-
го художника України Едуарда 
Ледньова та ольги Ледньової 
надзвичайно тепло прийняли 
глядачі. доволі незвичний сю-
жет, у якому кохання і зрада, ба-
жання й самопожертва тісно пе-
реплелись; талановита гра за-
служених артистів України ан-
фіси Зінченко, Михайла Стрель-
ченка, Сергія Федосенка, артис-
тів ангеліни адлер та Віри Ішан; 
цікава сучасна, легка декорація 
— завдяки цим та іншим чинни-
кам сумчан відзначено призом 
глядацьких симпатій.

У фестивалі брали участь де-
сять колективів з різних куточків 
України, зокрема Києва, Кро-
пивницького, Львова, Чернівців, 
Чернігова, а також представни-
ки Білорусі — Гомельський місь-
кий молодіжний театр та Мозир-
ський драмтеатр ім. І. Мележа. 

За словами керівника літе-
ратурно-драматургічної час-
тини театру Тетяни Свелеби, 
останніми місяцями сумські 
тюгівці активно виступають пе-
ред різними аудиторіями. Не-
щодавно вони взяли участь у 
фестивалі «Вересневі самоцві-
ти» у Кропивницькому, зустрі-
чалися із шанувальниками те-
атрального мистецтва Харко-
ва, готуються до нових гастро-
лей, адже мають у репертуарі 
цікаві самобутні вистави для 
глядачів різного віку і сценіч-
них уподобань. 

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 +5 +3 +8 Черкаська 0 +5 +2 +7

Житомирська +2 +7 +3 +8 Кіровоградська 0 +5 +2 +7
Чернігівська 0 +5 +1 +6 Полтавська 0 +5 +1 +6
Сумська 0 +5 +1 +6 Дніпропетровська 0 +5 +1 +6
Закарпатська 0 +5 +11 +16 Одеська +3 +8 +6 +11
Рівненська +3 +8 +6 +11 Миколаївська +1 +6 +3 +8
Львівська +2 +7 +8 +13 Херсонська +1 +6 +3 +8
Івано-Франківська +2 +7 +8 +13 Запорізька 0 +5 +2 +7
Волинська +2 +7 +7 +12 Харківська -2 +3 0 +5
Хмельницька +3 +8 +6 +11 Донецька -2 +3 0 +5
Чернівецька +4 +9 +8 +13 Луганська +2 -3 -1 +4
Тернопільська +3 +8 +8 +13 Крим +2 +7 +4 +9
Вінницька +2 +7 +4 +9 Київ +2 +4  +5 +7

Укргiдрометцентр

Заповітний ключ від щасливого життя
Місто Покровськ, 25 вересня.  
Зустріч Майстра з читачами

Сцени з вистави «Нормальна ненормальність»
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