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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЮРІ ЛУЙК:
«Маємо чесно сказати: 

якщо Росія — це 
загроза, то це загроза. 

Немає жодного сенсу 
приховувати або 

намагатися це 
прикрасити».

Ще один потужний 
інвестор

ЗНАКОВА ПОДІЯ. Німецька фармацевтична компанія 
STADA придбає фармацевтичний бізнес провідної української 
компанії «Біофарма». «Плюс один потужний інвестор в Украї-
ну. Що це означає та чому це важливо для України? Міжнарод-
ний фармацевтичний стратег інвестує у виробництво саме на 
території України. Це нові робочі місця, податки в український 
бюджет, збільшення довіри міжнародної бізнес-спільноти. Для 
України прихід такого інвестора — знакова подія. Це сплачува-
ні податки замість звичного імпорту товарів та їх продажу тут. 
А ще це доступ до кращих технологій, досліджень і розробок, 
а також до експортних ринків», — зазначив на своїй сторінці у 
фейсбуці Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Він наголосив, що залучення іноземних інвестицій — один із 
ключових чинників економічного зростання, що стане запору-
кою добробуту кожного українця. Україна приваблює світових 
лідерів своїм потенціалом, розширюючи присутність на міжна-
родних ринках.

Очікують, що процес поглинання завершиться до кінця 2019 
року.

603,2 млн грн
уже спрямував Пенсійний фонд  

на пенсійні виплати у грудні відповідно 
до затвердженого графіка

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. На Луганщині можуть закрити майже  
дві третини закладів первинної медичної допомоги 

Чи потрібні 
фельдшерські пункти 
на селі?

Міністр оборони Естонії про небезпеку загравання з РФ 
деяких європейських лідерів 
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ДОКУМЕНТИ

Завдяки кар’єрним радникам, 
які працюють у системі служби 
зайнятості Сумщини, з початку 
цього року працевлаштовано 
тисячі безробітних

СОЦІУМ

Указ Президента України «Про 
рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 2 грудня 2019 
року «Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення енергетичної безпеки»
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ДБР змінює правовий статус
УДОСКОНАЛЕННЯ. Директорові надано повноваження одноосібно ухвалювати рішення  
та нести всю повноту відповідальності за них

Верховна Рада ухвалила Закон 
«Про внесення змін до зако-

ну України «Про Державне бюро 
розслідувань» щодо удосконален-
ня діяльності Державного бюро 
розслідувань» (№2116). Рішення 
підтримали 252 народні депутати. 

Закон передбачає зміну право-
вого статусу ДБР — його визнано 
державним правоохоронним ор-
ганом, на який покладено завдан-
ня із запобігання, виявлення, при-
пинення, розкриття й розсліду-
вання злочинів, віднесених до йо-

го компетенції (за чинною редак-
цією закону, ДБР є центральним 
органом виконавчої влади). Ди-
ректор отримав повноваження 
одноосібно ухвалювати рішення 
й нести всю повноту відповідаль-
ності, повідомляє Укрінформ.

Президент Володимир Зелен-
ський заявив про необхідність 
оновлення керівництва ДБР і за-
кликав парламент підтримати за-
конопроєкт щодо вдосконален-
ня роботи цієї інституції.  Перед-
бачено, що для забезпечення без-

перервності та ефективності до-
судових розслідувань у справах 
Майдану слідчих прокуратури й 
прокурорів можуть за їхньою зго-
дою перевести без обов’язкового 
проведення конкурсу до ДБР, але 
не пізніше 11 січня 2020 року.
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ОГОЛОШЕННЯ
Політична Партія «ДОВІРЯЙ ДІЛАМ» оголошує тендер 

на пошук аудиторської компанії для проведення аудиту 
звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру за 2019 рік, відповідно до Закону 
України «Про політичні партії в Україні» та Закону Украї-
ни «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяль-
ність». Аудит має розпочатися не пізніше 11 грудня 2019 
року та аудитор має надати Висновки незалежного зо-
внішнього фінансового аудиту до 03 лютого 2020 року.

Пропозиції надсилайте на адресу: lерагкег@uкг.nеt; до 
10 грудня 2019 року.

Відкрилась спадщина після померлого 17.07.2019 
року Єршова Ігоря Володимировича, який народив-
ся 20.06.1962 року. Прошу Єршова Дениса Ігорови-
ча з’явитися для прийняття спадщини до приватного 
нотаріуса ЗМНО Вартанової О. С. за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Олександра Говорухи, буд. 59 «в», тел. 
061-289-15-29, протягом 30 календарних днів з дня 
публікації цього оголошення. Після спливу 30 кален-
дарних днів свідоцтво про право на спадщину буде 
видано спадкоємцям, які приймуть спадщину.

Державне агентство резерву України оголошує по-
вторний аукціон з реалізації сталі сортової та листової, 
електродів зварювальних, метизів, труб водогазопровід-
них, прокату кольорових металів, ізоляційних матеріалів, 
кабелю та проводів, інструментів, запчастин, пиломате-
ріалів, ниток, стрічок, тканин, олії соняшникової рафіно-
ваної, дизельного пального.

Аукціон відбудеться 16 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).

Детальна інформація про умови проведення аукціону 
розміщена на офіційному вебсайті Держрезерву України 

— www.gosrezerv.gov.ua.

Повідомлення
Адмінколегія Київського обласного ТВ АМКУ при-

йняла рішення від 17.07.2019 №60/37-р/к у справі 
№91/31-р-02-05-18 про вчинення ТОВ «ТВК «Плейс» 
(38903706) та ТОВ «Біохімексім» (37387344) пору-
шення, яке передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ 
«Про захист економічної конкуренції». Рішенням на-
кладені штрафи на загальну суму: ТОВ «ТВК «Плейс» 
— 68 000,00 грн, ТОВ «Біохімексім» — 68 000,00грн.

З текстом рішення можна ознайомитись  
на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням  

http://www.amc.gov.uа/amku/control/kyіvr/uk/index.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кри-
мінальне провадження № 242/3056/15-к (1-кп/227/61/2019) за обвину-
ваченням Дузенка Олександра Вікторовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 березня 1981 ро-
ку народження, останнє відоме місце мешкання якого: вул. Генерала 
Антонова, 5/104, м. Донецьк Донецької області, викликається на 16:00 
годину 10 грудня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 10, для участі у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Левченко А. М., Мацишин Л. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької обл., вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримі-
нальне провадження № 242/480/17 (1-кп/227/91/2019) за обвинувачен-
ням Іщенка Ярослава Ігоровича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 438 КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 01 січня 1991 року наро-
дження, що мешкає за останньою відомою адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, пров. Малояровий, 8, викликається о 15:30 годині 10 
грудня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет  
№ 10, для участі у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Левченко А. М., Мацишин Л. С.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Філю Миколі Івановичу, 20.09.1990 року народження, уро-
дженцю м. Збараж Тернопільської області, зареєстрованому за адресою: Доне-
цька область, Амвросіївський район, с. Білоярівка, вул. 40 років Перемозі, 15, 
на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5  КПК України, необхідно з’явитись у період з 
26.12.2019 по 28.12.2019 (з 09:00 по 18:00 год.) в кабінет № 314 слідчого відділу 
Управління СБ України в Тернопільській області, до заступника начальника слід-
чого відділу Управління СБ України в Тернопільській області підполковника юс-
тиції Слюсарчука В. В., за адресою: м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, тел. 
(0352) 279-268, для участі у проведенні слідчих (розшукових) і процесуальних дій, 
а також для виконання вимог ст. 290 КПК України, у кримінальному провадженні                                          
№ 22018210000000015 від 30.10.2018, за підозрою у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Романо-
ву Любов Владиславівну, що обвинувачується у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 10 грудня 2019 року о 12:00 годині в приміщенні Оболон-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України. 

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ко-
товського Юрія Олексійовича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 12 грудня 2019 року о 12:30 годині в примі-
щенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ост-
рикова Олександра Леонтійовича, що обвинувачується у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28,  
ч. 2 ст. 437 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 16 
грудня 2019 року о 10:00 годині в приміщенні Оболонського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України. 

Суддя О. В. Жежера

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, Доне-
цька область, м. Добропілля, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кри-
мінальне провадження (справа №296/8465/16-к) за обвинуваченням 
Дацка Олександра Олеговича, 31 січня 1962 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК  
України.

Обвинувачений Дацко Олександр Олегович, 31 січня 1962 року на-
родження, зареєстрований за останньою відомою суду адресою: Доне-
цька область, м. Донецьк, вул. Лазаренка, буд. 36, кв. 7, викликається о 
10.00 годині 10 грудня 2019 року до Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області, кабінет № 14, для участі у підготовчому судово-
му засіданні по зазначеному кримінальному провадженню. 

Головуючий суддя Любчик В. М.,  
судді Хандурін В. В., Мацишин Л. С.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Си-
доренка Олександра Івановича, що обвинувачується у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 17 грудня 2019 року о 12:00 годині в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Котля-
рову Олену Леонідівну у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 16 грудня 
2019 року о 10:30 годині в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України. 

Суддя О. В. Жежера

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: GL22N014411, GL22N014431
Короткий опис активів (май-
на) в лоті:

Нерухомість, основні засоби

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

20.12.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація  
щодо лота: 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
45725-asset-sell-id-235732

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Лемешко Аллу Сергіївну, що обвинувачу-
ється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 09 грудня 2019 року о 09:30 годині в при-
міщенні Оболонського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

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

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Джамілова Айдера Шевкетовича, що 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 10 грудня 2019 року 
о 09:30 годині в приміщенні Оболонського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-Є, 9 кабінет.

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

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Авдєєва Максима Петровича, що об-
винувачується у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 12 грудня 2019 року о 12:00 го-
дині в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

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

Суддя О. В. Жежера

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 листопада 2019 р. № 1114-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству культури на 2019 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству куль-
тури на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків 
державного бюджету шляхом:

зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 1801280 «Будівництво об’єктів 
загальнодержавного значення у сфері культури» на 63 475,9 тис. гривень;

зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 1801560 «Забезпечення діяль-
ності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяри-
зація української літератури у світі» на 1000 тис. гривень;

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 1801560 «Забезпечення ді-
яльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популя-
ризація української літератури у світі» на 24 700 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків за програмою 1801030 «Надання загальної та спеці-
альної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноос-
вітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними заклада-
ми, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» на 32 482,2 тис. гри-
вень (у тому числі видатки споживання — 1 325,2 тис. гривень, видатки розвитку — 
31 157 тис. гривень);

збільшення обсягу видатків за програмою 1801060 «Підготовка кадрів для сфери 
культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації» на 30 
457,6 тис. гривень (у тому числі  видатки споживання — 26 119,6 тис. гривень, ви-
датки розвитку — 4338 тис. гривень);

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 1801110 «Фінансова під-
тримка національних театрів» на 17 076,5 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 1801170 «Загальнодержав-
ні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезен-
ня, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжна-
ціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин»  на 9 159,6 тис. 
гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству культури — погодження перерозподілу видатків, передбаченого 

пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бю-
джету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

Втрачений судновий білет на прогулянковий мо-

токатер «Москва» б/н, судновий білет  № 000791, ви-

даний Інспекцією судноплавного та портового нагля-

ду в м. Києві 07 травня 2001 року. Внесено у Суднову 

книгу України судно «УКА-1455-К», належить Була-

тову Анатолію Юхимовичу. У Судновій книзі  віднос-

но «УКА-1455-К» під номером 1455 зазначено: попе-

редня назва судна «УКА-1101», дата побудови судна 

1979 р., вважати недійсним.

 Усім зацікавленим особам та кредиторам

Повідомляємо, що 26 листопада 2019 року ТО-

ВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РОСАВТОДЕТАЛЬСЕРВІС», код ЄДРПОУ: 36109649 

(далі — ТОВ «РОСАВТОДЕТАЛЬСЕРВІС») прийня-

те рішення про виділення нової юридичної особи з 

ТОВ «РОСАВТОДЕТАЛЬСЕРВІС», якій за розподіль-

чим балансом буде передано частину майна, прав та 

обов’язків ТОВ «РОСАВТОДЕТАЛЬСЕРВІС».

Запорізьке обласне територіальне відділення Ан-

тимонопольного комітету України повідомляє: на 

офіційному вебсайті АМКУ http://www.amc.gov.ua 

(субсайті територіального відділення у розділі «До 

уваги суб’єктів господарювання») для ТОВ «Ремонт-

но-будівельне управління «Промбудколія» (ідент. 

код 34607649, вул. Межигірська, буд. 83, м. Київ, 

04080) розміщено розпорядження від 04.10.2019 

№58/35-р про початок розгляду справи №58/25-19.

Втрачені документи 

на судно з бортовим номером «ua 0458 HA», видані 

на ім’я Третяк Микола Анатолійович, 

вважати недійсними.

Славутська державна нотаріальна контора Хмель-
ницької області повідомляє про те, що після смерті Клім-
чук Ганни Аполлінарівни, 1949 року народження, яка по-
мерла 10 серпня 2018 року, в Славутській державній но-
таріальній конторі заведена спадкова справа. У зв’язку із 
цим викликаються спадкоємці для спадкування.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 листопада 2019 р. № 1097-р 
Київ

Про підписання Додаткової угоди № 2  
(у формі обміну листами)  

до  Угоди про фінансування між Урядом 
України та Європейським Союзом, 

представленим Європейською Комісією, 
«Підтримка реформ у сфері юстиції  

в Україні» (ENPI/2010/21849) 
Схвалити проект Додаткової угоди № 2 (у формі обміну листами) до  Угоди про фі-

нансування між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європей-
ською Комісією, «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» (ENPI/2010/21849). 

Уповноважити Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
Милованова Тимофія Сергійовича підписати зазначену Додаткову угоду.

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

Державна служба геології та надр України оголошує

Перелік
ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на користування над-
рами, відповідно до абзацу третього пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування над-
рами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

№  
з/п

Об’єкт надрокористування Початкова ціна
продажу дозволу,

тис. грн.
Назва об’єкта  
користування

Вид корисної  
копалини

Вид користування 
надрами Місце розташування

1 2 3 4 5 6

1 Михайлівське родовище
Центральна ділянка видобування вапняки Миколаївська обл.,  

Вознесенський р-н
224,1

2 Мельницьке родовище видобування піски Волинська обл.,  
Ковельський р-н 66,3

3 Могрицьке родовище 
Південна ділянка

геологічне ви-
вчення пісок Сумська обл.,

Сумський р-н 26,24

4 ділянка Дворовицька геологічне ви-
вчення пісок Рівненська обл.,

Рівненський р-н 15,27

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних дозволів на користу-
вання надрами зазначених ділянок надр приймається від претендентів Державною службою геології та надр 
України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок: 08 січня 2020 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 416, Державна служба геології та 

надр України.
Контактні особи:
- Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
- Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Вищий антикорупційний суд викликає в судове за-
сідання як обвинуваченого Дьяченка Геннадія Воло-
димировича, 06.06.1967 року народження, для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного 06 
червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 
відносно Дьяченка Геннадія Володимировича, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України та відносно Радика Івана Льво-
вича, 20.03.1975 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2  
ст. 205 КК України, та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання у даному  кримінальному проваджен-
ні відбудеться 09.12.2019 о 10 год. 00 хв. в примі-
щенні Вищого  антикорупційного суду за адресою:  
м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А.

Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійсню-
вати  спеціальне судове провадження стосовно об-
винуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 
06.06.1967 р.н.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Головуючий суддя Мойсак С. М.

На розгляді Лисичанського міського суду Луган-
ської області головуючого судді Березіна А. Г. знахо-
диться кримінальне провадження № 1-кп/415/163/19 
(ЄУН 423/362/18) за обвинуваченням Чернишова 
Геннадія Борисовича, 27 січня 1952 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст.110 КК України, по якому здій-
снювалося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Чернишов Геннадій Борисович ви-
кликається Лисичанським міським судом Луганської 
області у судове засідання у зазначеному криміналь-
ному провадженні, яке відбудеться 11 грудня 2019 
року о 10 годині 00 хвилин, у залі судових засідань 
№ 3 Лисичанського міського суду Луганської області 
за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. 
Штейгерська, 38.

Після опублікування цього оголошення обвинува-
чений вважається повідомленим про дату, час та міс-
це розгляду справи належним чином. У разі неявки 
обвинуваченого кримінальне провадження буде роз-
глядатися за його відсутності в порядку спеціально-
го судового провадження.

Вищий антикорупційний суд викликає в судове за-
сідання як обвинуваченого Дьяченка Геннадія Воло-
димировича, 06.06.1967 року народження, для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного 06 
червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 
відносно Дьяченка Геннадія Володимировича, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України та відносно Радика Івана Льво-
вича, 20.03.1975 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2  
ст. 205 КК України, та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання у даному  кримінальному проваджен-
ні відбудеться 10.12.2019 о 10 год. 00 хв. в примі-
щенні Вищого  антикорупційного суду за адресою:  
м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А.

Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійсню-
вати  спеціальне судове провадження стосовно об-
винуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 
06.06.1967 р.н.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Головуючий суддя Мойсак С. М.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Крючкову Ігорю 
Ігоровичу, 31.01.1974 року народження, уродженцю м. Єв-
паторія Автономної Республіки Крим, громадянину України, 
останнє відоме місце реєстрації та проживання: Автономна 
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2, необ-
хідно з’явитися 9 грудня 2019 року о 10 годині 00 хвилин до 
заступника начальника відділу прокуратури Автономної Рес-
публіки Крим Копійки К. В. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 
24, для участі у проведенні допиту як підозрюваного та ін-
ших слідчих та процесуальних діях у кримінальному прова-
дженні № 12014010390000717 від 26.02.2014 за ч. 1 ст. 119, 
ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ст. 340, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 146, ч. 2 
ст. 146, ч.1 ст. 162.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Зінькову Віктору 
Івановичу, 09.04.1970 року народження, уродженцю м. Ка-
мінь-Каширський Волинської області, громадянину України, 
останнє відоме місце реєстрації та проживання: Автоном-
на Республіка Крим, м. Сімферополь,  вул. Павленка, 2, не-
обхідно з’явитися 9 грудня 2019 року об 11 годині 00 хви-
лин до заступника начальника відділу прокуратури Авто-
номної Республіки Крим Копійки К.В. за адресою: м. Київ, 
вул. Ділова, 24, для участі у проведенні допиту як підозрю-
ваного та інших слідчих та процесуальних діях у криміналь-
ному провадженні № 12014010390000717 від 26.02.2014 за 
ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ст. 340, ч. 1 ст. 438, ч. 1  
ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч.1 ст. 162.

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області знаходиться кримінальне 
провадження № 233/2982/17 за обвинуваченням Фе-
дяніна Максима Сергійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 
КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима 
Сергійовича в судове засідання на 10 грудня 2019 ро-
ку о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться у примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Cуддя О. В. Стадченко

В провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні відносно Гаран-
жі Романа Володимировича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину), передбаченого ч.1  
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Гаранжа Роман 
Володимирович в підготовче судове засідання, яке 
призначено на 13-00 год. 26 грудня 2019 року та від-
будеться в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду Запорізької області за адресою: вул. Кон-
сульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область (каб. 
506).                                    

Суддя  Білоусова О. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Артюх В’ячеслав Леонідович, 

02.04.1988 року народження, відповідно до ст. ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається на 15 год. 00 хв. 
09.12.2019 року до Хмельницького міськрайонного су-
ду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб.  
№ 404, суддя Антонюк О. В., тел. (0382) 67-15-64 для прове-
дення судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000024 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. По-
важні причини неприбуття особи на виклик передбачені 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Докунін Кирило Олександрович, 

22.01.1975 року народження, відповідно до ст. ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається на 14 год. 00 хв. 
09.12.2019 року до Хмельницького міськрайонного су-
ду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 411, 
суддя Антонюк О. В., тел. (0382) 67-15-64) для прове-
дення підготовчого судового засідання у кримінальному 
провадженні № 22015240000000011 за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на 
виклик передбачені ст. 139 КПК України.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/345/2019 за обвинуваченням Табали Юрія Во-
лодимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1-2 
ст. 366 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром 
досудових розслідувань за № 42015110330000045.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що спеціальне судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 09 грудня 2019 
року о 13 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31 А, 602 каб.

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

Суддя А. В. Трубніков

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/392/2019 за обвинуваченням Кишинця О. О. 
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться: 
10.12.2019 о 09:00 в приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, 513 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2475/2019 за обвинуваченням Новікова Ан-
дрія Вікторовича, за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, 
згідно з Єдиним державним реєстром досудових розслі-
дувань за № 42015020420000197 від 14.07.2015.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 12 грудня 2019 року об 11 год. 
00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31 А, каб. №508.

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

Суддя Хардіна О. П.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/799/2019 
(справа №761/5858/18) по обвинуваченню Чопея Василя Єв-
геновича, Гладунського Михайла Васильовича, Післярюка 
Ігоря Павловича, Бурди Юрія Олексійовича, Гладунської Лю-
бові Михайлівни за ч. 5 ст. 191 КК України.

Повідомляємо, що судом призначено підготовче судове 
засідання на підставі обвинувального акта у вищезазначено-
му кримінальному провадженні, за яким висунуте обвину-
вачення Чопею Василю Євгеновичу, Гладунському Михайлу 
Васильовичу, Післярюку Ігорю Павловичу, Бурді Юрію Олек-
сійовичу, Гладунській Любові Михайлівні у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК 
України, у відкритому судовому засіданні, що відбудеться об 
11 годині 30 хвилин 10 грудня 2019 року у приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва, у залі судових засі-
дань №1, про що повідомити зацікавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться об 11 годи-
ні 30 хвилин 11 грудня 2019 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб.  
№ 601, обвинуваченого Пальчука Валерія Васильо-
вича, 27 квітня 1958 року народження, в рамках кри-
мінального провадження № 42016010000000283, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 16 грудня 2016 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Є. О. Мартинов 

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
об 11 годині 00 хвилин 16 грудня 2019 року в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31-А, каб. № 507, обвинуваченого Бондаре-
ва Романа Володимировича, 26 вересня 1975 року 
народження, в рамках кримінального провадження  
№ 42016000000002809, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 12 жовтня 2016 року, 
за ознаками вчинення кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111-3 КК України.

Оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження. 

Суддя М. С. Антонюк

Повістка-повідомлення
В провадженні Новоайдарського районно-

го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22018130000000197 від 21.05.2018 року за обви-
нуваченням Шматова Олександра Миколайовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Ухвалою Новоайдарського районного суду Луган-
ської області від 01.08.2018 року призначене підго-
товче судове засідання.

Ухвалою від 02.07.2018 року суддя Новоайдар-
ського районного суду Луганської області Мартинюк 
В. Б. ухвалив здійснення спеціального судового про-
вадження у справі.

В зв’язку з вищенаведеним суддя Новоайдарсько-
го районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. 
викликає обвинуваченого Шматова Олександра Ми-
колайовича, 11.03.1967 р.н., який зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Попасна, пров. Лі-
карняний, буд. З, адреса останнього відомого місця 
проживання: Луганська область, м. Попасна, вул. Су-
ворова, буд. 21, кв. 29, у відкрите судове засідання, 
яке відбудеться 10.12.2019 року о 15-00 год. в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Но-
воайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового судово-
го засідання і вживає заходів до забезпечення його 
прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в поряд-
ку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та 
здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя В. Б. Мартинюк

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в підготовче судове засідання як обвинуваченого  
Соляника Ігоря Олександровича, 22.02.1987 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, Краснодонський р-н, 
вул. Перемоги, 18, у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України,  по кримі-
нальній справі  № 409/2298/18 стосовно обвинуваченого Со-
ляника Ігоря Олександровича у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 09.12.2019 року 
о 13:00 год. у залі Білокуракинського районного суду Луган-
ської області  за адресою: 92200, Луганська область, Білоку-
ракинський район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справу без участі обвину-
ваченого,  на підставі ст.297-1 КПК України. 

Ухвала про здійснення спеціального досудового розсліду-
вання від 25.09.2018 року.

Суддя Максименко О. Ю.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/313/2018 відносно Захожого Д. П. за ч. 5  
ст. 368 КК України. Шевченківський районний суд м. Ки-
єва повідомляє, що судовий розгляд по вищевказано-
му кримінальному провадженню відбудеться 16 грудня 
2019 року о 09:00 в приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 31А, 702.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Т. В. Левицька

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/1935/2019 
за обвинуваченням Цибульник Ірини Олександрівни за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром 
досудового розслідування за №220 170 000 000 003 52 від 
21.09.2014 року. Шевченківський районний суд м. Києва 
повідомляє, що судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 17.12.2019 року о  
13 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська,  
31 А, каб. №614.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Кваша

Кремінський районний суд Луган-
ської області, що розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Кремін-
на, вул. Тітова, 5, викликає Чуба Сергія 
Михайловича як обвинуваченого в су-
дове засідання в кримінальному про-
вадженні, справа № 420/953/17, прова-
дження №1-кп/414/12/2019 стосовно Чу-
ба Сергія Михайловича, обвинуваченого за  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 13 
грудня 2019 року о 09 годині 30 хвилин. 
Згідно ухвали  від 04.08.2017 року здій-
снюється спеціальне судове проваджен-
ня в справі.

Суддя Є. М. Акулов
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Природа і людина в єдиному колі
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ФОТОВИСТАВКА. Як вста-
новили науковці, люди прово-
кують зміни клімату набагато 
швидше за природні чинники. 
Останні 60 років засвідчили, 
що людська діяльність при-
звела до неймовірно швидких 
темпів зміни системи Землі. 
А тайфуни, урагани, посухи,  
цунамі, підвищення рівня во-
ди у світовому океані — все 
це кліматичні вияви, які на-
гадують про цілісність люди-
ни й природи, їхню взаємо-
дію та вплив одне на одного. 
Студентка Уманського дер-
жавного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичи-
ни Лілія Перепелюк давно 
переймається екологічними 
проблемами. Вона створила 
фотопроєкт «голий клімат», 
який поєднує екологічне та 
мистецьке бачення сучасної 
кліматичної проблеми. Його 
мета — привернути увагу до 
страждань природи й людей.

Здобуваючи фах психоло-
га, Лілія паралельно навча-
ється на еколога. Її турбують 

проблеми надмірного вико-
ристання пластику й надлиш-
ку сміття. Через художні об-
рази у фотороботах, які сту-

дентка недавно презентувала 
у Львові, вона прагне привер-
нути нашу увагу до здоров’я 
планети. Наприкінці листо-

пада фотовиставку відкри-
ли в державному історико-
архітектурному заповіднику 
«Стара Умань». 

Добрі навички — з дитинства
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

 ІНІЦІАТИВА. У Рівненському 
навчально-виховному комплек-
сі №1 дітей уже навчили сор-
тувати сміття. дитсадок долу-
чився до ініціативи «Сортувати 

модно», яку започаткував де-
путат міської ради Святослав 
Євтушенко. Він подарував дит-
садку контейнери, в які вихо-
ванці й вихователі окремо зби-
рають скло, папір і пет-пляшки. 
«Тепер наші діти змалку вчи-
тимуться правильно поводити-

ся з відходами. Це важливо, бо 
саме так формується відповід-
на культура, яка передається з 
покоління в покоління», — каже 
Святослав Євтушенко. 

до речі, до ініціативи з роз-
ділення сміття вже долучилися 
30 ОСББ Рівного, а також поза-

шкільний заклад — палац дітей 
та молоді. дедалі більше рів-
нян підтримують цю ідею. Па-
ралельно завершують розро-
бляти загальноміську стратегію 
поводження з побутовими від-
ходами на 2020—2025 роки за 
участю волонтерів гО «Країна 
зелених мрій» і науковців На-
ціонального університету вод-
ного господарства та природо-
користування. Ухвалити її депу-
тати можуть уже до кінця року. 
Тоді сортування сміття для рів-
нян стане обов’язковим. 

«Та хоч би скільки гарних 
стратегій ухвалили міста, їх 
важко втілювати без відпо-
відних змін у законодавстві 
та підвищення вартості виве-
зення відходів. Кроки непо-
пулярні, але вкрай необхід-
ні», — прокоментував Рівнен-
ський міський голова Володи-
мир Хомко.     

Любов без насильства
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

АКЦІЯ. Луганщина долучилася до всеукраїнської акції  
«16 днів проти насильства», яка триває із 25 листопада по 10 
грудня і дуже актуальна на територіях, близьких до війни. Тема 
цьогорічної акції — боротьба зі зґвалтуваннями, а головне гас-
ло — «дій за згодою — запитай». 

На Луганщині фіксують збільшення кількості офіційних звер-
нень із приводу вчинення насильства. Якщо у 2015 році на під-
контрольній частині області було зафіксовано 622 звернення, 
то за дев’ять місяців 2019-го — вже 1967 офіційних звернень і 
повідомлень. Більшість (83%) — від жінок, 16% — від чоловіків, 
1% — від дітей. І є окрема проблематика, пов’язана із тим, що 
область поділена бойовими діями на частини.

«Іноді до нас приходять дівчата, жінки з дітьми, які страж-
дають від насилля на тому боці. Таке траплялося і з житель-
ками нашої території, хоч дівчата не розуміли, що це насил-
ля, і вважали неприємною пригодою. Та військові повинні ро-
зуміти наслідки цього контакту, бо траплялася й незапланова-
на вагітність тощо. Ми розцінюємо це як факти насилля. У цьо-
му напрямі працювали і ми, і військове  керівництво. Протягом 
останніх двох років таких фактів не зафіксовано, але не можу 
сказати, що їх немає», — розповіла заступниця голови Луган-
ської ОдА Катерина Безгінська під час брифінгу, присвяченого 
акції проти насильства. 

У Сєверодонецьку масовим став флешмоб у межах акції 
«16 днів проти насильства»Ось так змалку діти вчаться сортувати сміття
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Вінничанка представлятиме 
Україну на конкурсі краси

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

НАЙВРОДЛИВІШІ. Переможниця загальнона-
ціонального конкурсу «Краса країни 2019» Оле-
на Жагловська представлятиме Україну в Ки-
таї, де у місті Шеньчжень 7 грудня відбудеться 
фінал  міжнародного конкурсу краси Mrs.Globe 
2019. 

За перемогу змагатимуться 75 учасниць з 
усього світу. Вони матимуть кілька фінальних 
виходів. Перший — із прапором у національно-
му костюмі, другий — візитівка, де учасниці пре-
зентуватимуть себе. Красуні вийдуть у білих ку-
пальниках, а також у вечірніх сукнях. 

«Щоб гідно представити країну, треба бага-
то зробити. Мене підтримувала велика кількість 
людей, і це дуже важливо. Хочу подякувати Ві-
нницькій міській раді та міському голові Сергіє-
ві Моргунову. Створювати образи мені допома-

гали дизайнери Катерина Лукашик, Людмила 
Квєтна та інші», —  розповіла Олена. 

Олена Жагловська — заступниця декана фа-
культету інфокомунікацій, радіоелектроніки та 
наносистем Вінницького національного техніч-
ного університету, кандидат техніч-
них наук, доцент. Вона була єдиною 
представницею освітян і науковців 
серед 15 найвродливіших українок, 
які брали участь у суперфіналі «Кра-
са країни 2019».

«Нам приємно, що саме вінничан-
ка представлятиме Україну. Олена ба-
гато працювала над собою, самовдос-
коналювалася. Міська рада завжди під-
тримує таких вінничан. Ми допомогли у 
вирішенні організаційних питань. для міс-
та і країни це престижно», — зазначила 
заступниця міського голови галина Яку-
бович.

Фотороботами авторка проєкту стверджує: здоровий глузд у ставленні до природи має 
бути скрізь
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