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Кремль 
уже програв 
цю першість

ГОЛ ІЗ-ЗА ҐРАТ. Європарламент закликав Російську Федерацію 
негайно звільнити всіх українських політичних бранців

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

Учора стартував третій 
етап глобальної акції за 

порятунок Олега Сенцова. 
У день відкриття світової 

першості в Росії активісти 
розпочали власний чемпіо-
нат світу. І наголосили: гра-
тимемо за політв’язнів.

Першої мети — ухва-
лення спеціальної резо-
люції Європейського пар-

ламенту про Олега Сен-
цова та інших заручників 
Кремля — досягнуто. 

У четвер після емоцій-
них дебатів на засіданні у 
Страсбурзі Європарламент 
ухвалив законодавчу резо-

люцію, в якій закликав Ро-
сійську Федерацію негайно 
звільнити всіх українських 
політичних бранців, 
незаконно затрима-
них, заарештова-
них та ув’язнених. 

Прем’єр-міністр про масштабний і прозорий аудит АМКУ 
через затримки процедур державних закупівель 

Гроші дають 
не просто так 

ДОПОМОГА І ВИМОГИ. Президент Петро Порошенко за-
являє, що вважає рішення Європарламенту щодо макрофі-
нансової допомоги свідченням прогресу України на шляху ре-
форм. «Більшість депутатів підтримали пропозицію Єврокомі-
сії про надання нової програми макрофінансової допомоги ЄС 
для України обсягом мільярд євро. Дякую всім друзям Укра-
їни в Європарламенті та європейських інституціях за єдність 
у підтримці! Це ще одне свідчення нашого прогресу на шляху 
реформ», — написав Президент на своїй сторінці у Facebook. 
Усі очікують найближчим часом остаточного рішення ради ЄС. 

Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії з 
надання Україні нового четвертого пакета макрофінансової допо-
моги. За, повідомляє УнІАн, проголосувало 527 депутатів, проти 
були 124 і утрималися 29. Під час дебатів віце-президент Євро-
комісії Валдіс Домбровскіс попередив нашу сторону, що четверту 
програму макрофінансової допомоги буде пов’язано з виконанням 
Україною певних вимог, зокрема щодо пришвидшення реформ. 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: 

ЦИФРА ДНЯ

56
нових візових центрів за кордоном, 

зокрема 8 у містах РФ, планує відкрити 
наше МЗС у період з 15 червня по 1 серпня 

«Після 
перевірки Антимонопольного 

комітету слід підготувати 
звіт із прізвищами, 

результатами 
і повідомити українців. 

Публічність додає 
відповідальності».

На Донбасі поменшало жертв 
серед цивільних 

БЕЗКІНЕЧНІ ПЕРЕМО-
ВИНИ. Підтримку мирно-
го врегулювання конфлік-
ту на Донбасі підтверди-
ли учасники чергового за-
сідання Тристоронньої кон-
тактної групи, яке відбуло-
ся у м інську. Про це за під-
сумками роботи повідомив 
спеціальний представник 
нинішнього голови оБСЄ в 
Україні і в Тристоронній кон-
тактній групі посол мартін 
Сайдік.

«Після берлінської зустрі-
чі «нормандської четвір-
ки» на рівні міністрів закор-
донних справ сторони вко-
тре підтвердили підтрим-
ку мінських угод і мирно-
го врегулювання конфлік-
ту. Я впевнений, що активі-
зація «нормандського фор-
мату» на різних рівнях на-
дасть суттєвого політичного 
імпульсу і нашій роботі тут, 

у мінську», — запевнив пан 
С айдік.

За його словами, цьогоріч 
на лінії зіткнення вдається 
утримувати тенденцію змен-
шення цивільних жертв. 
«Цього року порівняно з 
аналогічним періодом торік 
вдалося значно скоротити 
кількість жертв серед мир-
ного населення. Загальна 
кількість жертв зменшилася 
на 55%, а кількість загиблих 
— на 37%. Проте маю наго-
лосити, що навіть одна люд-
ська жертва — це вже за-
надто багато. на жаль, цьо-
го року серед загиблих на 
одну дитину більше, ніж то-
рік. Це мене дуже обурює», 
— цитує УнІАн слова спец-
представника оБСЄ.

Цього разу робоча підгру-
па Тристоронньої контак-
тної групи з питань безпе-
ки обговорювала ситуацію 

поблизу Донецької фільтру-
вальної станції й питання, 
пов’язані з розведенням сил 
і засобів на узгоджених ді-
лянках.

«економічна робоча під-
група обговорювала по-
дальші кроки з відновлен-
ня і поліпшення мобільно-
го зв’язку Vodafone-Ukraine 
в орДо і орло. Було за-
значено, що для віднов-
лення повноцінного якісно-
го зв’язку ще знадобить-
ся час, а також чималі тех-
нічні інвестиції», — конста-
тував посол. Учасники цієї 
підгрупи розглянули питан-
ня водопостачання в систе-
мах «карбоніт» і «Вода Дон-
басу».

«робоча група з гумані-
тарних питань обговорюва-
ла теми обміну утримувани-
ми, а також пошуку зниклих 
безвісти. Важливою темою 

дискусій у групі було поліп-
шення умов перетину лінії 
зіткнення цивільним насе-
ленням, зокрема у Стани-
ці луганській, і ремонт під-
ходу до мосту на північному 
березі річки Сіверський До-
нець», — зазначив він.

За інформацією Сайді-
ка, політична робоча підгру-
па Тристоронньої контактної 
групи продовжила обгово-
рювати питання, пов’язані 
з імплементацією «форму-
ли Штайнмаєра», амністією 
і модальностями місцевих 
виборів на тимчасово оку-
пованих територіях Доне-
цької та луганської облас-
тей.

наступне засідання Три-
сторонньої контактної групи 
в мінську заплановано на 
27 червня. можливо, хоч то-
ді вдасться досягти конкрет-
них домовленостей. 

ЄС мусить зрозуміти 
майбутню залежність 

ДЕ ЧИЙ ІНТЕРЕС. реалізація проекту газопроводу «Північ-
ний потік-2» в обхід України поступово знищить конкуренцію на 
європейському газовому ринку. А зиск від такого шантажу ро-
сійського Газпрому отримає лише російська сторона. Таке пе-
реконання під час конференції «російсько-український газовий 
спір — наслідки для Західної Європи» висловив головний ко-
мерційний директор нАк «нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«ми говоримо, що правила є правила. Саме тому українці 
почали революцію гідності. ми дивилися на Європу як на ре-
гіон, де люди справді серйозно ставляться до цінностей. Ідеть-
ся не про гроші, а про верховенство права, справедливості, гід-
ності. Саме на цьому ґрунтувалася наша позиція в арбітражі, й 
саме тому ми перемогли. Тепер говоримо: реалізація проекту 
«Північний потік-2» порушує європейське законодавство і при-
зведе до незворотних наслідків, поступово вб’є конкуренцію 
на європейському газовому ринку під дією газового шантажу 
Газпрому», — каже фахівець.

«Північний потік-2», нагадує УнІАн, передбачає дві нитки га-
зогону загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік 
від узбережжя росії через Балтійське море до німеччини. Йо-
го будівництво мають розпочати цьогоріч й завершити до кін-
ця 2019-го. Завдовжки він сягатиме 1220 кілометрів і з’єднає 
російську Усть-лугу і німецький Грайфсвальд. Україна висту-
пає проти цього будівництва, адже нова російська труба жод-
ним чином не сприятиме диверсифікації поставок газу до ЄС і 
не забезпечить доступу до нових його джерел. 
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Деснянський районний суд м. Києва викликає 
як відповідача Васьківського Віктора Вячеславови-
ча, місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Цветаєвої, 
5, кв. 116, у судове засідання, яке призначене на 
17.07.2018 року о 10 год. 00 хв., для розгляду спра-
ви за позовом Васьківської І. В. до Васьківського В. 
В. про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням. Адреса суду:  
м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 24.

Суддя Грегуль О. В.

Повістка про виклик 

Підозрювана Прокопенко Юлія Анатоліївна, 
02.04.1977 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається о 10 год. 00 хв. 18 
червня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ 
України Федірко Д. В., у каб. 452 за адресою: м. Київ, 
пров. Аскольдів, 3-А (тел. 044-281-51-60), для про-
ведення слідчих та процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 22017000000000347 за ч. 4  
ст. 110-2 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Бєрежній Світлані Іванівні, 18.11.1974 р.н., зареєстрованій за адресою: пров. Южний, 3, 
с. Нижньотепле Станично-Луганського району Луганської область, фактично мешкає: вул. Зарічна, 121, смт 
Петропавлівка Станично-Луганського району Луганської області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 
КПК України, необхідно з’явитися 21.06.2018 р., 22.06.2018 р. та 23.06.2018 р. о 10.00 год. до Петропав-
лівського відділення поліції Станично-Луганського ВП Головного управління Національної поліції в Луган-
ській області за адресою: Луганська область, смт Петропавлівка, вул. Миру, 54, до слідчого СВ Станично-
Луганського ВП ГУНП в Луганській області Захарова В.О., для вручення повідомлення про підозру в скоєн-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України по кримінальному провадженню  
№ 12017130570000702, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному 
провадженню.

Ульяновський районний суд Кіровоградської області повідомляє, що на 19 червня 2018 ро-
ку о 13 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Кіровоградська область, м. Благовіщенське, 
вул. Героїв України, 70, призначено підготовче судове засідання в кримінальному провадженні 
№12017120120000401 стосовно Куркіної Альони Миколаївни, 16.02.1983 р.н., за підозрою у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України (номер судо-
вої справи №385/366/18, головуючий суддя Бондаренко А. А.).

При цьому суд роз’яснює, що ухвалою суду від 04.05.2018 року відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК 
України постановлено здійснювати судовий розгляд у кримінальному провадженні за відсутності 
обвинуваченої (in absentia).

Підозрювана Цвілюк Антоніна Олександрівна, 14.09.1983 року народження, на 

підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитись о 10 год. 00 хв. 

19.06.2018 р. до кабінету №115 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адре-

сою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, для допиту вас як підозрюваної в кри-

мінальному провадженні №22017080000000012 від 23.02.2017, за підозрою вас у вчи-

ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно з протоколом № 36  
профспілкової конференції  

від 13.06.2018 р., юридичну особу  
культурно-спортивний центр  

«Комунар», засновником якого  
є ППО ДНВП «Об’єднання Комунар»,  

ліквідовано.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 червня 2018 р. № 392-р 
Київ

Про затвердження плану заходів з розвитку неолімпійських  
видів спорту на 2018—2022 роки

1. Затвердити план заходів з розвитку неолімпійських видів спорту на 2018–2022 роки, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:
забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;
подавати щороку до 15 січня Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів 

для її узагальнення та подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України звіту про виконання плану заходів.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 6 червня 2018 р. № 392-р
ПЛАН  

заходів з розвитку неолімпійських видів спорту на 2018—2022 роки

Найменування завдання Найменування заходу Строк виконання Відповідальні за виконання
1. Розвиток неолімпій-
ських видів спорту, в яких 
українські спортсмени мо-
жуть конкурувати на сві-
товій спортивній арені та 
досягти значних спортив-
них результатів

1) проведення всеукраїн-
ських фізкультурно-оздо-
ровчих та спортивних захо-
дів з неолімпійських видів 
спорту в регіонах України 

2018—2022 роки Мінмолодьспорт  
МОН  
МВС  
Міноборони  
Спортивний комітет України (за згодою)  
федерації з неолімпійських видів  
спорту (за згодою)   
фізкультурно-спортивні товариства  
(за згодою)

2) проведення міжнарод-
них змагань на території 
України та участь в офіцій-
них міжнародних змаган-
нях з неолімпійських ви-
дів спорту

–“– Мінмолодьспорт  
Спортивний комітет України (за згодою)  
федерації з неолімпійських видів  
спорту (за згодою)  
фізкультурно-спортивні товариства  
(за згодою)

3) участь у Всесвітніх іграх з 
неолімпійських видів спор-
ту, Всесвітніх іграх з єдино-
борств, Всесвітній шаховій 
олімпіаді

–“– Мінмолодьспорт  
МОН  
МВС  
Міноборони  
Спортивний комітет України (за згодою)  
федерації з неолімпійських видів  
спорту (за згодою)

2. Створення умов для 
ефективної підготовки 
спортсменів до офіційних 
міжнародних змагань

1) забезпечення виконання 
Єдиного календарного пла-
ну фізкультурно-оздоров-
чих та спортивних заходів 
України, календарних пла-
нів фізкультурно-оздоров-
чих та спортивних заходів 
областей,  
м. Києва, фізкультурно-
спортивних товариств  
з неолімпійських видів 
спорту

2018—2022 роки Мінмолодьспорт  
МОН  
МВС  
Міноборони  
Спортивний комітет України (за згодою)  
федерації з неолімпійських видів  
спорту (за згодою)  
обласні, Київська міська  
держадміністрації  
фізкультурно-спортивні товариства  
(за згодою)

2) збереження висококва-
ліфікованих кадрів для під-
готовки спортсменів націо-
нальних збірних  
команд України з метою 
участі у міжнародних  
змаганнях шляхом  
покращення умов оплати 
праці тренерів штатної  
команди національних  
збірних команд  
з неолімпійських видів 
спорту

протягом 2018 року Мінмолодьспорт  
Спортивний комітет України (за згодою)  
обласні, Київська міська  
держадміністрації

3) ініціювання питання  
про заснування стипендій 
Президента України  
для видатних спортсменів 
та тренерів України  
з неолімпійських видів 
спорту

–“– Мінмолодьспорт  
Спортивний комітет України (за згодою) 

3. Поєднання зусиль  ор-
ганів державної влади, 
інститутів громадсько-
го суспільства для  підви-
щення популярності нео-
лімпійських видів спорту в 
Україні та світі

налагодження співпра-
ці осередків національних 
спортивних федерацій  
з видів спорту із структур-
ними підрозділами з питань 
фізичної культури  
і спорту обласних, Київської 
міської держадміністрацій, 
фізкультурно-спортивними 
товариствами шляхом  
укладення відповідних  
договорів про співпрацю

2018—2022 роки обласні, Київська міська  
держадміністрації  
федерації з неолімпійських видів  
спорту (за згодою)  
фізкультурно-спортивні товариства  
(за згодою)

4. Нормативно-право-
ве забезпечення системи 
підготовки національних 
збірних команд до офіцій-
них міжнародних змагань

1) затвердження  
критеріїв пріоритетності  
неолімпійських видів  
спорту, визнаних  
в Україні

протягом 2018 року Мінмолодьспорт 

2) затвердження неолімпій-
ських видів спорту,  
визнаних в Україні,  
за категоріями

–“– –“–

5. Кадрове забезпечення 
організації розвитку нео-
лімпійських видів спорту

збільшення кількості 
спортсменів у складі  
національної збірної  
команди України  
з неолімпійських  
видів спорту

2018—2022 роки Мінмолодьспорт  
МОН  
Міноборони

6. Науково-методичне за-
безпечення організації 
розвитку неолімпійських 
видів спорту

1) проведення конкурсного 
відбору претендентів  
на посади тренерів  
штатної команди  
національних збірних  
команд з неолімпійських 
видів спорту

–“– Мінмолодьспорт 

2) проведення заходів  
з підвищення кваліфікації 
тренерів з неолімпійських 
видів спорту

–“– Спортивний комітет України  
(за згодою)  
федерації з неолімпійських видів спор-
ту (за згодою)  
Мінмолодьспорт 

7. Матеріально-техніч-
не забезпечення підготов-
ки спортсменів національ-
них збірних команд Укра-
їни з неолімпійських ви-
дів спорту

перегляд нормативів забез-
печення спортивним одя-
гом, спортивним взуттям 
та аксесуарами загально-
го та спеціального призна-
чення, спортивним інвента-
рем індивідуального корис-
тування членів національ-
них збірних команд України 
з видів спорту, членів штат-
них збірних команд з ви-
дів спорту та офіційних де-
легацій, які беруть участь 
у міжнародних змаган-
нях, затверджених наказом 
Мінсім’ямолодьспорту 
від 19 червня 2008 р.  
№ 2489

2018—2022 роки Мінмолодьспорт  
Спортивний комітет України (за згодою)  
федерації з неолімпійських видів спор-
ту (за згодою)

8. Залучення широких 
верств населення до масо-
вого спорту, популяриза-
ція неолімпійських видів 
спорту та здорового спо-
собу життя

1) широке впровадження 
соціальної реклами з попу-
ляризації неолімпійських 
видів спорту та здорового 
способу життя шляхом ви-
світлення спортивних за-
ходів з неолімпійських ви-
дів спорту

–“– Мінмолодьспорт  
МІП  
Держкомтелерадіо  
Спортивний комітет України (за згодою)  
федерації з неолімпійських видів спор-
ту (за згодою)  
фізкультурно-спортивні товариства (за 
згодою)

2) сприяння у висвітленні в 
засобах масової інформації 
участі національної збірної 
команди з неолімпійських 
видів спорту у Всесвітніх 
іграх з неолімпійських ви-
дів спорту, Всесвітніх іграх 
з єдиноборств, Всесвітній 
шаховій олімпіаді та інших 
міжнародних змаганнях

–“– Мінмолодьспорт  
МІП  
Держкомтелерадіо  
обласні, Київська міська держадміні-
страції  
Спортивний комітет України  
(за згодою)  
федерації з неолімпійських видів спор-
ту (за згодою)  
фізкультурно-спортивні товариства (за 
згодою) 

9. Максимальна реалізація 
здібностей обдарованої 
молоді у дитячо-юнаць-
кому, резервному спорті, 
спорті вищих досягнень

забезпечення функціону-
вання та удосконалення 
мережі дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл  
з відділеннями  
з неолімпійських видів 
спорту

2018—2022 роки обласні, Київська міська держадміні-
страції  
фізкультурно-спортивні товариства (за 
згодою) 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 червня 2018 р. № 455 
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 червня 2018 р. № 455

ЗМІНИ, 
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 1993 р. № 1152 після слів «пункт пропуску через державний кор-
дон України» доповнити словом «Дніпро».

2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 р. № 198 «Про здійснення екологічного контролю в 
пунктах пропуску через державний кордон» (ЗП України, 1995 р., № 6, ст. 143; Офіційний вісник України, 1997 р., число 28, с. 96) 
слова «Дніпропетровськ-аеропорт», «Іллічівський морський торговельний порт», «Іллічівський рибний порт» замінити відповідно 
словами «Дніпро», «Чорноморський морський порт» «Чорноморський рибний порт».

3. Пункт 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. № 482 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 21,  
ст. 973) викласти в такій редакції: 

«1. Відкрити акваторію морського порту Чорноморськ для заходження іноземних невійськових суден і пункт пропуску через 
державний кордон України «Чорноморський морський порт» у цьому порту для міжнародного морського та паромного сполу-
чення.».

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007 р. № 345 «Про відкриття пункту пропуску через державний 
кордон на території ТОВ «Іллічівський судноремонтний завод» після слів «пункт пропуску через державний кордон» доповнити 
словами «Чорноморський судноремонтний завод».

5. Пункт 13 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 751 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2265), після слова «визначається» 
доповнити словами «, як правило,».

6. У переліку пунктів пропуску через державний кордон, в яких здійснюється переміщення товарів через митний кордон Укра-
їни, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 435 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, 
ст. 1530):

1) у підпункті 1 пункту 8 слово «Дніпропетровськ» замінити словом «Дніпро»;
2) у пункті 9 слова «Іллічівський рибний порт, Іллічівський морський торговельний порт, Іллічівський судноремонтний за-

вод» замінити словами «Чорноморський рибний порт, Чорноморський морський порт, Чорноморський судноремонтний завод».
7. У назві та пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 358 «Про зміну класифікації пункту про-

пуску через державний кордон для морського сполучення «Іллічівський рибний порт» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 31, 
ст. 905) слова «Іллічівський рибний порт» замінити словами «Чорноморський рибний порт».
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оголошення

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Соляни-
ка Ігоря Олександровича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/13440/18 за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Соляника Ігоря Олександровича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, що відбудеться 26 червня 2018 
року об 11.00 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Мірошничен-
ка Дениса Миколайовича як обвинуваченого в судо-
ве засідання по кримінальній справі № 426/8595/17 
за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Мірошниченка Дениса Миколайо-
вича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, що відбудеться 25 червня 2018 року о 09.45 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Віхтаря Ва-
лерія Михайловича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/4978/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному провадженні 
стосовно Віхтаря Валерія Михайловича ч. 1 ст. 258-3 
КК України, що відбудеться 25 червня 2018 року о 
09.30 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Говтві-
на Юрія Миколайовича як обвинуваченого в судо-
ве засідання по кримінальній справі № 426/3321/18 
за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Говтвіна Юрія Миколайовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 25 червня 2018 року о 10.00 
годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Світо-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Козенка Сер-
гія Павловича як обвинуваченого в судове засідан-
ня по кримінальній справі № 426/14255/17 за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Козенка Сергія Павловича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 27 
червня 2018 року о 10.30 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Шаблієнко 
Ірину Володимирівну як обвинувачену в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/15327/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Шаблієнко Ірини Володимирівни за ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 26 червня 2018 року о 10.00 
годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Плахот-
нюка Костянтина Володимировича як обвинува-
ченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/19004/17 за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Плахотнюка Кос-
тянтина Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, що відбудеться 27 червня 2018 року о 10.15 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Коротен-
ка Романа Івановича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/8743/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному провадженні 
стосовно Коротенка Романа Івановича за ч. 1 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 
26 червня 2018 року о 10.30 год.

Суддя О. М. Попова

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н Кравцов Єгор Миколайович, який зареєстрований за 

адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 
20/8; останнє місце проживання: Луганська область, м. Ли-
сичанськ, вул. В.Сосюри, буд. 357, кв. 31, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 вам необхідно з’явитися 20 червня 2018 року о 
09 год. у каб. № 105, до управління з розслідування злочинів, 
вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної 
прокуратури України за адресою: Україна, Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, буд. 27, 93400, для до-
питу та проведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 42018000000000878 за ознаками криміналь-
них правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, 
ч. 2 ст. 438 КК України як підозрюваному.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування по-

карання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону 

або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 

стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад; 

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

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

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі-

лий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК 
України порядку викликаний (зокрема, наявне підтверджен-
ня отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з 
її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин 
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього 
накладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї стат-
ті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути за-
стосовано привід. 

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть 
відповідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи су-
довий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 
поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обви-
нуваченим та оголошення його у міждержавний та/або між-
народний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.
Прокурор відділу — прокурор групи прокурорів 
у к/п № 42018000000000878
Генеральної прокуратури України                         Г. С. Маілян

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н Тарубаров Сергій Олександрович, відома адреса 

реєстрації: Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. Ватутіна, 46, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 вам 
необхідно з’явитися 20 червня 2018 року о 14.00 год. до 
управління з розслідування злочинів, вчинених на тим-
часово окупованих територіях, Генеральної прокуратури 
України за адресою: Україна, Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, каб. №105, для 
допиту та проведення інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 42018000000000820 за озна-
ками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 
3 ст. 258, ч. 2 ст. 438 КК України як підозрюваному.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик

1. Поважними причинами неприбуття особи на ви-
клик є:

1) затримання, тримання під вартою або відбування 
покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-
кону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові 
події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом три-
валого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 

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

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

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

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потер-

пілий, цивільний відповідач, який був у встановленому 
КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або 
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини сво-
го неприбуття, на нього накладається грошове стягнен-
ня у розмірі: — від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної за-
робітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мінімальної за-
робітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї 
статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може 
бути застосовано привід. 

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий не-
суть відповідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи 
судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-
клик без поважної причини більш як два рази) підозрю-
ваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спе-
ціального судового провадження.
Прокурор відділу — прокурор групи прокурорів 
у к/п № 42018000000000820
Генеральної прокуратури України                    Г. С. Маілян

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Козлова Максима Вади-
мовича як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/9773/18 за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Козлова Макси-
ма Вадимовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 27 червня 
2018 року о 10.45 годині.

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

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Александрова Олексан-
дра Володимировича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/9895/18 за обвину-
вальним актом у кримінальному провадженні стосов-
но Александрова Олександра Володимировича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 27 червня 2018 року об 11.00 го-
дині.

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

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Кравцова Олександра 
Володимировича як обвинуваченого в судове засідання 
по кримінальній справі № 426/343/16-к за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Крав-
цова Олександра Володимировича за ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 27 червня 2018 ро-
ку об 11.15 годині.

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

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Аніщенка 
Тараса Анатолійовича, Одарченка Сергія Анатолійо-
вича, Скребцова Владислава Юрійовича як обвину-
вачених у судове засідання по кримінальній справі  
№ 420/2149/16-к за обвинувальним актом у кри-
мінальному провадженні стосовно Аніщенка Тара-
са Анатолійовича, Одарченка Сергія Анатолійовича, 
Скребцова Владислава Юрійовича за ч. 2 ст. 110 КК 
України на 26 червня 2018 року об 11.15 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Матяша Сергія Анатолі-
йовича як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/11766/17 за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Матяша Сергія 
Анатолійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 26 червня 
2018 року об 11.30 годині.

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

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Кісельова Віталія Вікто-
ровича як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/337/16-к за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні стосовно Кісельова Віталія 
Вікторовича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 26 червня 2018 року об 11.45 годині.

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

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Мірошни-
ка Родіона Валерійовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/16089/17 за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Мірошника Родіона Валерійовича за ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що від-
будеться 26 червня 2018 року об 11.00 год.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі 
головуючого судді Попової О. М., суддів Осіпенко Л. М., 
Скрипник С. М. 

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Цемкала Сергія 
Олександровича як обвинуваченого в судове засідання 
по кримінальній справі № 433/297/18 за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Цемкала 
Сергія Олександровича за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, що відбудеться 26 червня 2018 року о 10.45 год.

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

Суддя О. М. Попова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Чумель Дмитро Анатолійович, 
21.01.1985 р.н., зареєстрований за адресою: вул. Ко-
лективна, 4, м. Донецьк, на підставі ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України, вам необхідно з’явитись до Управ-
ління Служби безпеки України в Житомирській області  
(м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7), до старшо-
го слідчого в ОВС слідчого відділу Федоренка С. В., р.т. 
(0412)405-279, для участі в слідчих та процесуальних ді-
ях у кримінальному провадженні № 22017060000000055, 
як підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України, 19.06.2018 р., 
20.06.2018 р. та 21.06.2018 р. о 10.00 год. для отриман-
ня письмового повідомлення про підозру, допитів. Нага-
дуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про немож-
ливість з’явлення. Поважні причини та наслідки непри-
буття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області – судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеці-
альне кримінальне провадження № 426/9015/17 стосов-
но Чайкіна Дмитра Сергійовича, 30.09.1979 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1, ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Чай-
кін Д.С., зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Радянська, буд. 64/38.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Чайкі-
на Дмитра Сергійовича в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 27 червня 2018 року о 15.00 год. у залі 
Сватівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко С. О.,  
Попової О. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької обл. 
(85110, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження № 233/261/18 
за обвинуваченням Красовського Сергія Сергійовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Красовський 
Сергій Сергійович, 29 січня 1977 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. 
Шевченка, буд. 233, кв. 19, викликається до суду на 11.30 
год. 25 червня 2018 року, для участі в підготовчому судо-
вому засіданні, яке відбудеться в приміщенні суду (корп. 
№ 1, каб. № 9).

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та 
оголошення його в міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.

Суддя B. C. Мартиненко

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Тарєє-
ва Дмитра Сергійовича, 19.05.1986 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Тарєєв Д. С. (прожи-
ває за адресою: м. Донецьк, вул. Марковнікова, 228), ви-
кликається на 22.06.2018 року о 12.00 год. до суду, каб.  
№ 7, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя  
Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Попаснянський райсуд Луганської обл. (м. Попасна, вул. Суворова, 6) викликає від-
повідачку Лебедь Олену Анатоліївну, 26.09.1965 р.н. (Луганська обл., м. Попасна, вул. 
Первомайська, 143), справа № 423/3597/17 на 19.06.2018 р. о 08.30 год. за позовом КС 
«Компаньйон» про стягнення кредиту.

У разі неявки справу розглянуть без вашої участі згідно зі ст.ст. 223, 280 ЦПК Укра-
їни.

Суддя А. В. Архипенко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Таранського Олек-
сандра Анатолійовича як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/344/16-к за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Та-
ранського Олександра Анатолійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 27 
червня 2018 року о 10.00 год.

Суддя О. М. Попова

Суднові реєстраційні документи 

на судно «Aqua Star» з реєстраційним 

бортовим номером КИВ-3284-К, 

судновласник Масляник Б. В., 

вважати недійсними.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 62 649

Загальний тираж за червень 323 093

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +13  +18 +23  +28
Житомирська +13  +18 +22  +27
Чернігівська +11  +16 +23  +28
Сумська +10  +15 +22  +27
Закарпатська +13  +18 +24  +29
Рівненська +11  +16 +22  +27
Львівська +11  +16 +21  +26
Івано-Франківська +11  +16 +21  +26
Волинська +11  +16 +22  +27
Хмельницька +13  +18 +22  +27
Чернівецька +13  +18 +22  +27
Тернопільська +11  +16 +22  +27
Вінницька +13  +18 +24  +29

Oбласть Нiч День

Черкаська +13  +18 +24  +29
Кіровоградська +13  +18 +24  +29
Полтавська +13  +18 +24  +29
Дніпропетровська +13  +18 +27  +32
Одеська +17  +22 +27  +32
Миколаївська +15  +20 +28  +33
Херсонська +17  +22 +28  +33
Запорізька +17  +22 +28  +33
Харківська +11  +16 +24  +29
Донецька +16  +21 +27  +32
Луганська +11  +16 +26  +31
Крим +17  +22 +25  +30
Київ +15  +17 +25  +27
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Як оглянути місто 
без екскурсовода 

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРИЗМ. «Крилата стежка» — таку назву має туристський 
маршрут, який цими днями відкрили представники міської вла-
ди Черкас і одного з мобільних операторів. Проект дає змогу 
ознайомитися з основними принадами міста без допомоги екс-
курсовода, а лише використовуючи смартфон з мобільним ін-
тернетом та програмою для зчитування QR-кодів. Черкаси ста-
ли шостим містом, де реалізовано такий проект.

Логотипом цього маршруту обрано чайку — символ міста на 
березі Дніпра. До туристського маршруту входить 14 об’єктів, 
серед яких художній музей, парк «Долина троянд», пагорб Сла-
ви, Блакитний палац, сквер Богдана Хмельницького. Біля кож-
ного з об’єктів у бруківку вмонтована спеціальна табличка з 
QR-кодом. Під час його зчитування людина потрапляє на сто-
рінку з докладним описом і фото найближчого історичного чи 
культурного об’єкта — площі, будинку, пам’ятника. До опису 
пам’яток додаються посилання на детальну карту міста із за-
значенням місць, де розташовані інші QR-таблички.

Перший номер у «Крилатій стежці» — Соборна площа. Тож 
на знак відкриття маршруту представники міської влади й опе-
ратора мобільного зв’язку урочисто заклали першу табличку 
на цьому місці. Загальна довжина маршруту — 4,7 км. Його 
можна пройти за 2—3 години.

Творча молодь Львова запрагла альянсу
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

РАЗОМ! Понад 50 громад-
ських організацій підписали 
меморандум про співпрацю, 
розвиток сучасної культури 
та мистецтва на Львівщині, а 
також задекларували спіль-
ні наміри щодо популяризації 
культурно-мистецького цен-
тру і впровадження спільних 
проектів та ініціатив на базі 

палацу мистецтв в обласно-
му центрі.

Таку новину повідомили у 
прес-службі Львівської місь-
кої ради. І зазначили, що 
вперше в країні виступили 
з почином, який має на ме-
ті об’єднати представників 
громадського сектору за-
для втілення культурниць-
ких проектів. Це буде своє-
рідним вільним майданчи-
ком для реалізації творчого 

потенціалу обдарованої мо-
лоді та вже визнаних митців, 
культурно-мистецьких, со-
ціальних, доброчинних, во-
лонтерських проектів, про-
грам та ініціатив. Ідеться та-
кож про створення сучас-
них творчих центрів і шкіл, 
організацію різних заходів 
— виставок, концертів, фо-
румів, семінарів, конферен-
цій, майстер-класів. Ця ді-
яльність не комерційна, во-

на має виключно соціальну 
спрямованість. 

Ініціатори проекту сподіва-
ються, що альянс творчої мо-
лоді об’єднає в подальшому 
майже 150 громадських орга-
нізацій, які спільно працюва-
тимуть на розвиток культури й 
мистецтва, збереження націо-
нальної ідеї, пам’яті та ідентич-
ності, історичних цінностей, 
українських традицій і засад 
демократичного суспільства. 

Геологічний музей у поліському селі
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ЛАСКАВО ПРОСИМО! На 
Сумщині стало більше музей-
них закладів: у селі Дубови-
чі Кролевецького району від-
крили геологічний музей. Він 
розташувався у приміщенні 
місцевої сільської ради, пра-
цює без вихідних, безплатно 
відкритий для всіх, а ті, хто хо-

че прослухати екскурсію, ма-
ють її замовити. І хоч музей 
поки що не може похвалити-
ся особливим багатством чи 
розмаїттям експонатів, він 
дає повне уявлення про гео-
логію, сутність геологічних 
процесів, їхні наслідки, сучас-
ні технології застосування й 
використання. 

На сьогодні тут представ-
лено 145 зразків оригіналь-

них і повторюваних міне-
ралів, гірських порід, ко-
рисних копалин. Ці експо-
нати надали геологи і ко-
ледж геологорозвідуваль-
них технологій Київського 
національного університе-
ту імені Т. Ш евченка. Актив-
ну участь у створенні музею 
брав лісничий Дубовицького 
лісництва Микола Сердюк, 
який у минулому займався 

геологією і добре знається 
на цій справі.

При музеї працює крам-
ниця, в якій можна придбати 
геологічні обереги всіх зна-
ків зодіаку. Організатори за-
кладу мають намір розроби-
ти місцеві геологічні та гід-
рологічні маршрути. На їх-
ню думку, це додасть тутеш-
нім краям туристської при-
вабливості.

Табличку з QR-кодом автори проекту просять оберігати 
від пошкоджень

ФОТОФАКТ

СТИЛЬ І МОДА. Днями на Поштовій площі у 
столиці встановлено новий рекорд України: 176 
майстрів-бровистів (так називають спеціалістів з 
догляду за бровами) і стільки само моделей го-
дину просто неба під палючим сонцем удоскона-
лювали брови. Створити ідеальну форму брів — 
нелегка справа, але за допомогою фарбування 
та інших професійних секретів учасники дійства 
представили довершені роботи. За дійством 
спостерігали численні журналісти, фотографи, 
перехожі, які впевнилися, що справжній майстер 
може істотно вдосконалити вигляд людини. 

Самі майстри кажуть, що професії бровиста в 
Україні не існує. Однак вони себе виокремлюють 
із професійного кола візажистів, бо вважають, 
що досконала форма брів дає змогу людині не-
залежно від статі мати доглянутий, стильний ви-
гляд, отже почуватися впевненіше. 

В результаті рекорд був встановлений як 
«Най масовіше фарбування брів на одній лока-
ції», що й зафіксували представники Національ-
ного реєстру рекордів України.
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