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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Підтримую логічне рішення 

послів ЄС продовжити 
на півроку індивідуальні 

санкції проти Росії щодо 
понад 150 осіб та близько 

50 компаній за агресію 
проти України».

Поштову площу  
буде збережено

ІСТОРІЯ. Відбулася міжнародна науково-практична конферен-
ція «Поштова площа в Києві: історичний та культурний вимір» за 
участі громадськості й високопосадовців. До обговорення долучи-
лися міністри — закордонних справ Павло Клімкін та культури Єв-
ген Нищук. 

МЗС робить усе можливе, щоб до обговорення ситуації довко-
ла Поштової площі долучилися закордонні спеціалісти, запевнив 
очільник зовнішньополітичного відомства: «Якщо ми не захистимо 
нашу історію, то не захистимо себе». 

А Євген Нищук заявив, що збереження Поштової площі як 
пам’ятки буде незворотним. «Процеси збереження цієї пам’ятки 
саме в тому місці, де вона є, і її консервації незворотні. Це моя по-
зиція як міністра і позиція влади. Я впевнений, що київська міська 
влада дослухається до цієї думки. Думаю, що документи, виробле-
ні під час роботи конференції, дадуть нам змогу працювати у пра-
вовому полі й пришвидшити процес надання Поштовій площі ста-
тусу пам’ятки археології національного значення», — цитує УНІАН 
слова міністра культури. 

16,8 млн 
українців уже уклали декларації  

з лікарями про медичне  
обслуговування

БІЛЬШЕ, НІЖ ТУРНІР. Національна футбольна збірна   
гратиме в Лізі  націй у новій формі 

«Слава Україні!» стане 
офіційним оберегом 

Президент про непохитність трансатлантичного фронту 
перед агресивною політикою Кремля 
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Фахівці Мінсоцполітики 
розвінчують брехню та 
маніпуляції щодо виплат 
пенсій тим, хто  
на заслуженому відпочинку

Жителі сіл Херсонської 
області потерпають від 
викидів заводу «Кримський 
титан» в тимчасово 
окупованому Армянську

ДОВКІЛЛЯ
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Маємо об’єднати зусилля для порядку в країні
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Обговорено важливі питання доступу українців  
до інформації про ліки в медзакладах та запровадження нових будівельних норм

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Щоб якість життя укра-
їнців поліпшувалася, а 

економічні показники зрос-
тали, уряд має плідно і кон-
структивно співпрацювати з 

народними депутатами. Чер-
гова сесія Верховної Ради роз-
почалася. Вона супроводжу-
ватиметься двома передви-
борчими кампаніями — прези-
дентською й парламентською. 
Можливо, в цей час слова дея-
ких політиків не збігатимуть-

ся з їхніми діями. Отже, за-
вдання уряду на цей час — 
забезпечувати стабільність і 
розгляд важливих для людей 
питань. 

«Маємо об’єднати зусилля 
заради наведення порядку та 
підтримки стабільності в кра-

їні», — наголосив Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман 
під час засідання Кабміну.

Серед пріоритетних пи-
тань, які турбують кожного 
українця, — власне здоров’я 
і здоров’я близьких. Тож лю-
дям важливо знати, які ліки є 

в наявності в медичних закла-
дах і чи насправді деякі з них 
можна отримати безкоштов-
но. Тому інформація про наяв-
ність ліків  і необхідність до-
даткових закупівель має 
бути відкритою і доступ-
ною для кожного пацієнта.
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Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Григорова Андрія Івановича для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР за №22017011000000020 відносно Григо-
рова Андрія Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 26.09.2018 року о 09.00 год. у приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Ко-
ласа, 27-А.

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

Суддя М. О. Оздоба

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні

Підозрюваний Бозявкін Василь Васильович, 25.09.1965 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Новогродівка, вул. Мі-
чуріна, буд. №6, кв. №47, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитися  10 вересня 2018 року, 11 вересня 2018 року та 12 ве-
ресня 2018 року до каб. 306 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у  
м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки 
України в Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого в ОВС 
Дейнеги Дениса Ігоровича за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Архітектора Нільсена, буд. №33, для проведення слідчих та процесуаль-
них дій за Вашою участю як підозрюваного в кримінальному провадженні 
№22018050000000157 від 31.07.2018 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 
ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області 
(87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 263/9389/17 відносно Зінченка Віталія Миколайовича за ч. 1 ст. 258-З КК 
України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 6 лю-
того 2018 року кримінальне провадження Зінченка Віталія Миколайовича за ч. 1 
ст. 258-З КК України призначене до підготовчого судового розгляду.

 Обвинувачений Зінченко Віталій Миколайович, 20 листопада 1974 року наро-
дження, який є громадянином України, зареєстрований за адресою: вул. Менде-
лєєва, буд. 17, кв. 29, м. Волноваха, Донецька обл., викликається для участі в роз-
гляді справи, що відбудеться 11.09.2018 року о 15.00 год., 20.09.2018 року о 10.00 
год., 25.09.2018 року о 10.00 год., 03.10.2018 року о 10.00 год. у приміщенні су-
ду за адресою: пр. Металургів, 31, каб. 11, 18, м. Маріуполь, Донецька область.

Суддя О. М. Музика

ПОВІСТКА  
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження 
викликає як обвинуваченого Цихиселі Левана Ростомовича, 25.02.1981 року народжен-
ня, який проживає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Кальницької, буд. 
5, кв. 65, за матеріалами кримінального провадження № 607/10933/17, 1-кп/425/152/18 
на підставі обвинувального акта відносно Цихиселі Л.Р. за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинуваченому Цихиселі Л. P. необхідно прибути до підготовчого судового засідан-
ня, яке відбудеться 14 вересня 2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

У провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької облас-
ті (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) знаходиться кримінальне прова-
дження відносно обвинуваченого Іванчука Ігоря Івановича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 4 січ-
ня 2018 року справу було призначено до судового розгляду на підставі обвину-
вального акта у кримінальному провадженні відносно обвинуваченого Іванчука 
Ігоря Івановича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, яке проводиться в порядку спеціального судового прова-
дження.

Обвинувачений Іванчук І. І., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вулиця Червоноармійська, 30, викликається 13 вересня 2018 р. 
о 09 годині 00 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

У провадженні Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької облас-
ті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне провадження  
№ 263/4818/18 відносно Плешакової Олександри Сергіївни за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 24 квітня 
2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Плешакової Олександри Сергі-
ївни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, призначене до підготовчого судового розгляду на 27 квітня 2018 року о 10 год. 45 хв.

Обвинувачена Плешакова Олександра Сергіївна, 07.11.1989 р.н., українка, громадян-
ка України, уродженка м. Донецька, зареєстрована за адресою: Донецька область, Вол-
новаський р-н, смт Володимирівка, вул. Совєтська, б. 14, викликається для участі в роз-
гляді справи – підготовчому судовому засіданні, яке відбудеться 11.09.2018 року о 10.00 
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 31, каб. №11.

Суддя П. І. Папаценко

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні підготовчого судово-
го провадження викликає як обвинуваченого Фірсова Івана Івановича, 26.07.1959 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: м. Кадіївка (Стаханов), вул. Бурбело, буд. 
15, кв. 21, за матеріалами кримінального провадження № 425/2549/18, 1-кп/425/376/18, 
на підставі обвинувального акта відносно Фірсова Івана Івановича за ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Фірсову І. І. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, 
яке відбудеться 13 вересня 2018 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя Ю. Ю. Кобзар

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Мірутенко Володимир Михайлович, 06.09.1967 р.н., який проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Новогродівка, вул. Мічуріна, буд. 16, кв. 65, у порядку  
ч. 8 ст. 135 КПК України, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України викликається 
13.09.2018 р. об 11.00 год. до Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області (адреса розташування: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європейська, 
20; зал № 15), для участі в судовому засіданні в статусі обвинуваченого в кримі-
нальному провадженні №22014050000000466 від 13.12.2014 р. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 
ст. 437, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України. З моменту опублікуван-
ня повістки про виклик обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом. Додатково повідомляю, що процесуальні документи, що підля-
гають врученню обвинуваченому, надсилаються адвокату Таушану Дмитру Андрі-
йовичу, який здійснює захист у кримінальному провадженні за рахунок держави.

Колегія суддів: Клікунова А. С., Карабан І. І., Стоілова Т. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає кримінальну справу 
№229/1805/17 за обвинуваченням Самойленка Руслана Юрійовича, місце прожи-
вання: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Абхазька, буд. 26, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

16 серпня 2018 року ухвалою Добропільського міськрайонного суду Донецької 
області по даній справі призначено підготовче судове засідання на 12 вересня 
2018 року об 11.00 год.

Обвинувачений Самойленко Руслан Юрійович, що мешкає за останньою відо-
мою адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Абхазька, буд. 26, викли-
кається на 12 вересня 2018 року об 11.00 год. до Добропільського міськрайонно-
го суду Донецької області, кабінет №15, для участі в підготовчому судовому за-
сіданні у кримінальному провадженні. Головуючий суддя Левченко A. M., судді  
Корнєєва В. В., Мацишин Л. С.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Іллічова Миколу Миколайовича як обвинува-
ченого на 09 год. 00 хв. 27 вересня 2018 року в справі за обвинуваченням Іллічова Миколи Микола-
йовича, 09.09.1980 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

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

Суддя Бірса О. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Петюшеву Нану Миколаївну як обвину-
вачену на 09 год. 30 хв. 27 вересня 2018 року в справі за обвинуваченням Петюшевої Нани 
Миколаївни, 18.03.1958 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (зло-
чину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

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

Суддя Бірса О. В.

Втрачене посвідчення 

помічника адвоката № 000152, 

видане 06.11.2017 р. Радою адвокатів 

міста Києва на ім’я Нестеренко Анастасії 

Миколаївни, вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 липня 2018 р. № 704 
Київ

Деякі питання використання у 2018 році 
коштів, залучених у попередні роки  

під державні гарантії Державним агентством 
автомобільних доріг

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛяє:
Затвердити:
обсяги відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням міжнародних до-

говорів, на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та експлуатацій-
не утримання об’єктів автомобільних доріг Київ — Ковель —Ягодин, Стрий 
— Тернопіль — Кіровоград — Знам’янка, Київ — Чоп, Київ — Одеса, Київ — 
Знам’янка, Київ — Харків — Довжанський, Київ —Чернігів — Нові Яриловичі у 
сумі 27 492,17652 тис. гривень;

обсяги видатків на придбання дорожньої техніки та обладнання для дочірніх 
підприємств ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги Украї-
ни» у сумі 310 000 тис. гривень;

перелік об’єктів поточного середнього ремонту автомобільних доріг загаль-
ного користування державного значення та обсяги їх фінансування у 2018 ро-
ці за рахунок коштів, залучених у 2013 році під державні гарантії Державним 
агентством автомобільних доріг, згідно з додатком. 
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 26 липня 2018 р. № 704
ПЕРЕЛІК 

об’єктів поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального 
користування державного значення та обсяги їх фінансування у 2018 році  

за рахунок коштів, залучених у 2013 році під державні гарантії  
Державним агентством автомобільних доріг

Найменування об’єкта  
та його місцезнаходження

Обсяг фінан-
сування, 

тис. гривень

Введення в 
експлуатацію 

дороги,  
кілометрів

Вінницька область
Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-
Подільський (через м. Вінницю) на ділянці 
км 233 + 397 — км 419 + 083 (окремими ді-
лянками)

77 745,86438 4,2

_______
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного се-
реднього ремонту автомобільних доріг»

77 745,86438 4,2

Усього за розділом «Вінницька область» 77 745,86438 4,2
Закарпатська область

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
М-23 Берегове — Виноградів — Велика Ко-
паня на ділянках км 21 + 400 — км 35 + 335,       
км 37 + 426 — км 49 + 700

100 000 5

_______
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного се-
реднього ремонту автомобільних доріг»

100 000 5

Усього за розділом «Закарпатська область» 100 000 5

Усього 177 745,86438 9,2

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 5 вересня 2018 р. № 706 
Київ

Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 

для розвитку електронного урядування  
у сфері реалізації  прав і свобод людини  

і громадянина
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет 

Міністрів України ПОСТАНОВЛяє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бю-

джеті для розвитку електронного урядування у сфері реалізації прав і свобод 
людини і громадянина, що додається.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 вересня 2018 р. № 706

ПОРяДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті  

для розвитку електронного урядування у сфері реалізації прав і свобод 
людини і громадянина

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини за програмою «Розвиток електронного урядування у сфері реалі-
зації прав і свобод людини і громадянина» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконав-
цем бюджетної програми є Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю товарів, робіт і послуг для 
запровадження системи електронного документообігу, зокрема придбання лі-
цензій програмного забезпечення.

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійсню-
ється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням 
положень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з 
умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, 
виконаних робіт і наданих послуг з наданням завірених копій первинних бух-
галтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, зазна-
чені в актах приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і нада-
них послуг.

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, 
робіт і послуг, не пов’язаних з електронним урядуванням у сфері реалізації 
прав і свобод людини і громадянина, та оплату посередницьких послуг.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 
отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, 
реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведен-
ня операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у 
порядку, встановленому законодавством.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачан-
ням здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Головний розпорядник бюджетних коштів подає у місячний строк після 
закінчення бюджетного періоду до Мінфіну інформацію про результативні по-
казники виконання бюджетної програми з відповідними поясненнями і висно-
вками.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 серпня 2018 р. № 565-р 
Київ

Про уповноваження першого заступника 
Міністра фінансів на підписання векселів 

у національній валюті на користь 
Міжнародного валютного фонду

Уповноважити першого заступника Міністра фінансів Маркарову Оксану 
Сергіївну підписувати непереказні, безпроцентні векселі у національній валюті 
на користь Міжнародного валютного фонду за програмою «Стенд-бай» та про-
грамою Механізм розширеного фінансування у частині сум запозичень, що за-
раховуються до державного бюджету, відповідно до розділу 4 статті III Статей 
Угоди Міжнародного валютного фонду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 серпня 2018 р. № 580-р 
Київ

Про затвердження фінансового 
плану державного підприємства 
«Укрхімтрансаміак» на 2018 рік

Затвердити фінансовий план державного підприємства «Укрхімтрансаміак» 
на 2018 рік, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 серпня 2018 р. № 583-р 
Київ

Про підписання Угоди про співробітництво  
у сфері розвитку між Урядом України  

та Урядом Турецької Республіки
Схвалити проект Угоди про співробітництво у сфері розвитку між Урядом 

України та Урядом Турецької Республіки.
Уповноважити державного секретаря Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі Перевезенцева Олексія Юрійовича підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 серпня 2018 р. № 600-р 
Київ

Про віднесення громадського будинку  
у м. Полтаві до сфери управління  
Державного бюро розслідувань

Віднести громадський будинок (реєстраційний номер 1155345253101) по 
вул. Соборності, 37, у м. Полтаві до сфери управління Державного бюро роз-
слідувань.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Цемкала Сергія Олександрови-
ча як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній 
справі № 433/297/18 за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Цемкала Сергія Олександровича  
за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 14 
вересня 2018 року о 14.10 год.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., Скрипник С. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Камінського Івана Олексійовича 
як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/14378/16-к за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Камінського Івана Олександро-
вича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 13 вересня 2018 року о 
10.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Половинка В. О., Осіпенко Л. M.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Александрова Олександра Воло-
димировича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/9895/18 за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні стосовно Александрова Олек-
сандра Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 13 
вересня 2018 року о 10.40 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Віхтаря Валерія Михайловича як 
обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі 
№ 426/4978/16-к за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Віхтаря Валерія Михайловича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 12 вересня 2018 року об 11.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Половинка В. О., Скрипник С. М.

Судове засідання по спеціальному судовому прова-
дженню в кримінальному провадженні відносно Іванен-
ка Андрія Олеговича, який обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 
ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України відбудеться о 
14.00 год. 13 вересня 2018 року в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 13 вересня 2018 року о 
14 годині 00 хвилин викликається Іваненко Андрій Оле-
гович.

Суддя Троценко Т. А.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Шаблієнко Ірину Володимирівну 
як обвинувачену в судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/15327/16-к за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Шаблієнко Ірини Володимирів-
ни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 12 вересня 2018 року об 
11.40 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Половинка В. О., Осіпенко Л. M.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Софро» 

(код 35741876) повідомляє, що з 23.08.2018 року змі-
нено місцезнаходження ТзОВ «Софро» з адреси: 80040, 
Львівська обл., Сокальський р-н, смт Жвирка, вул.  
Л. Українки, 32, на  адресу: 80040, Львівська обл., Со-
кальський р-н, смт Жвирка, вул. Бічна Лесі Україн-
ки, 7, на підставі рішення позачергових загальних збо-
рів учасників товариства, оформленого протоколом від 
23.08.2018 р. 

Державну реєстрацію зміни місцезнаходження ТзОВ 
«Софро» буде проведено найближчим часом.

Інші реквізити ТзОВ «Софро» залишилися без змін.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Мірошниченка Дениса Миколайо-
вича як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній 
справі № 426/8595/17 за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Мірошниченка Дениса Микола-
йовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
12 вересня 2018 року об 11.00 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Половинка В. О., Скрипник С. М.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Дяволюка Олега Зіновійовича, 04.07.1969 р.н., 
який зареєстрований за адресою: м. Горлівка, вул. 
Матросова, 105/49 Донецької області, у судове засі-
дання по кримінальній справі за обвинуваченням Дя-
волюка Олега Зіновійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни на 08.30 годину 14 вересня 2018 року за адресою: 
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 11.

У разі неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто у вашу відсутність.

Суддя Г. М. Слободян

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 22018050000000057 (єд. унік. № 243/7166/18, провадження 
№ 1-кп/243/681/2018) за обвинуваченням Ващука Володимира 
Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Ващук Володимир Олександрович, 17.06.1988 
р.н., уродженець м. Дзержинськ Донецької області, який зареє-
стрований за адресою: Україна, Донецька область, м. Торецьк, 
вул. Толстого, 55, кв. 3, викликається в підготовче судове засі-
дання по справі, призначене на 17 вересня 2018 року о 13.15 год.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити 
суду про причини неявки, інакше справа буде розглянута в йо-
го відсутність.

Суддя І. М. Мінаєв

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 242/3056/15-к) за обвинуваченням Дузенка Олексан-
дра Вікторовича, 12 березня 1981 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 берез-
ня 1981 року народження, який мешкає за останньою відо-
мою адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Генерала 
Антонова, 5/104, викликається на 12 вересня 2018 року о 10 
год. 00 хв. до Добропільського міськрайонного суду Доне-
цької області, кабінет №16, для участі в підготовчому судово-
му засіданні по зазначеному кримінальному провадженню. 

Головуючий суддя Корнєєва В. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглядає кримінальне провадження № 242/2930/17  
(1-кп/227/87/2018) за обвинуваченням Шмідт Крістіни Володи-
мирівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Шмідт Крістіна Володимирівна, 9 лютого 1990 
року народження, відоме місце проживання: пров. Водонапор-
ний, буд. 5А, м. Запоріжжя Запорізької області, викликається на 
11.00 годину 14 вересня 2018 року до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет №10, для участі в підготовчому судовому 
засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Кошля А. О., Мацишин Л.С.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької 
області здійснюється спеціальне судове провадження 
за кримінальним провадженням щодо Петропольсько-
го Олександра Олександровича, обвинуваченого за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, спеціальний судовий розгляд якого 
відкладено на 16.00 год. 13 вересня 2018 року.

Обвинуваченому Петропольському Олександру Олек-
сандровичу необхідно з’явитись до зали судового засі-
дання № 6 Красноармійського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: 85302, Донецька область,  
м. Покровськ, вул. Європейська, 20, на 16.00 год. 13 ве-
ресня 2018 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, 157) розглядає кримінальне провадження №242/3975/16-к 
за обвинуваченням Романова Романа Миколайовича у скоєнні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 364 КК України. Обвинувачений Романов Роман Миколайо-
вич, 24.09.1968 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Столбуна, буд. 3, викликається до суду на 
09 годину 00 хвилин 11 вересня 2018 року (корп. № 2, каб. №19), 
для участі в підготовчому судовому засіданні. Ухилення від яв-
ки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його в міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя О. О. Наумик

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 42017050000000073 від 24.01.2017 року (єд. унік.  
№ 243/3567/18, провадження № 1-кп/243/512/2018) за обвинува-
ченням Немиткіна Олександра Олександровича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Обвинувачений Немиткін Олександр Олександрович, 
25.10.1985 р.н., уродженець м. Горлівка Донецької області, який 
мешкає за адресою: Україна, Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Вікова, 23-а, викликається в судове засідання по справі, призна-
чене на 13 вересня 2018 року об 11.30 год.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити 
суду про причини неявки, інакше справа буде розглянута в йо-
го відсутність.

Суддя І. М. Мінаєв

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Семергея Володимира Івано-
вича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 368 ч. 3 КК України. На підго-
товче судове засідання по даній справі, яке призна-
чено на 14 вересня 2018 року об 11.30 годині, ви-
кликається обвинувачений Семергей Володимир Іва-
нович, 04.10.1963 року народження, останнє відоме 
місце реєстрації: вулиця Гастрономічна, 13/7, м. До-
нецьк Донецької області. 

Суддя Лутай А. М.

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

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Лу-

ганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться криміналь-
не провадження, внесене до ЄРДР за № 22016130000000053 від 22.02.2016 
року за обвинуваченням Конопльової Світлани Юріївни у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. 
викликає обвинувачену Конопльову Світлану Юріївну, 27.11.1964 р.н., яка за-
реєстрована за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, м. Щас-
тя, вул. Енергетиків, буд. 18, кв. 63, у відкрите судове засідання, яке відбу-
деться 14.09.2018 року о 14.15 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, не прибула за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає за-
ходів до забезпечення її прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченої та/або ухвалу про накладення на неї грошо-
вого стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та 
здійснити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області пере-

буває кримінальне провадження № 607/12185/17, внесене до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань № 22017210000000023 від 20.09.2017 
року, стосовно Булавіна Андрія Юрійовича, 29 березня 1982 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Булавін А. Ю. мешкає за адресою: Донецька область, 
місто Слов’янськ, вул. Батюка, 14/45.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України, Лисичанський міський суд 
Луганської області викликає Булавіна Андрія Юрійовича на судовий 
розгляд, який відбудеться 14 вересня 2018 року об 11 годині 00 хвилин 
у залі судових засідань Лисичанського міського суду Луганської облас-
ті за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією суддів у складі 
головуючого судді Березіна А. Г., суддів Старікової М. М., Луньової Д. Ю.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває 
кримінальне провадження № 415/3114/16-к, внесене до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань № 12015130000000038 від 19.02.2015 року, стосовно 
Казацького Олександра Олександровича, 7 жовтня 1982 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27,  
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України, яке здійснюється за відсутності обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Казацький Олександр Олександрович, зареєстрований  
за адресою: Луганська область, місто Сорокине (Краснодон), вул. Баумана, 
буд. 29.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луган-
ської області викликає Казацького Олександра Олександровича в судове за-
сідання, яке відбудеться 13 вересня 2018 року о 09.00 годині в залі судових 
засідань Лисичанського міського суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією суддів у складі голову-
ючого судді Старікової М. М., суддів Березіна А. Г., Фастовця В. М.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Литовченка Павла Во-
лодимировича для розгляду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального 
судового провадження, внесеного до ЄРДР за № 42017000000000870 відносно Литовченка Павла 
Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК 
України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 24.09.2018 р. о 14 год. 00 хв. 
у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 
142, зал судових засідань № 1.

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

Суддя Новик В. П.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільну справу за позовом Степанової Євгенії Максимівни до Козирева Едуарда Юрійовича, Бо-
лотової Оксани Сергіївни, Хілька Олександра Вячеславовича, третя особа – Відділ державної виконав-
чої служби Краматорського міського управління юстиції, про зняття арешту з майна та виключення йо-
го з опису.

Відповідач Козирев Едуард Юрійович (останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Кра-
маторськ, вул. Бєляєва, 121/137) викликається на 15 жовтня 2018 року о 15.00 годині для участі в роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута в його від-
сутність.

Суддя Демидова В. К.

Краматорський міський 
суд Донецької області (84000,  
м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) 14.09.2018 р. 
о 09.30 год. розглядає кримі-
нальну справу за обвинувачен-
ням Лисенка Івана Костянтино-
вича за ст. 110 ч. 2 КК України. 
Явка обвинуваченого в судове 
засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Ставицького Едуарда Анатолійовича для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, 
внесеного до ЄРДР за № 42017000000000870 відносно Ставицького Едуар-
да Анатолійовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання відбудеться 24.09.2018 р. о 14 год. 00 хв. у приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 
142, зал судових засідань № 1. 

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

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену 
Фаріну Нелю Юріївну, 15.02.1967 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002769 
відносно Фаріної Нелі Юріївни, обвинуваченої у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що судовий розгляд 
відбудеться 26.09.2018 р. о 12.30 год. у приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Яку-
ба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Ясельський A. M.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Са-
мойлову Олену Василівну для розгляду кримінального провадження, внесе-
ного до ЄРДР за №42016000000003292 відносно Самойлової Олени Василів-
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни та повідомляє, що ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 
10.11.2017 року прийнято рішення про здійснення судового розгляду у фор-
мі спеціального судового провадження, яке відбудеться 26.09.2018 року о 
09.45 годині в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А. 

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

Суддя М. О. Оздоба
Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинува-

ченого Михайлова Євгенія Анатолійовича, 02.09.1951 року народжен-
ня, для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 4201601000000045 відносно Михайлова Євгенія Анатолійовича, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 26.09.2018 
р. об 11.30 год. у приміщенні Святошинського районного суду міста Ки-
єва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

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

Суддя Ясельський A. M.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ну Удовіну Ольгу Максимівну для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за №42016010000000251 відносно Удовіної Оль-
ги Максимівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання від-
будеться 26.09.2018 року о 09.15 год. у приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя М. О. Оздоба

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Рябкова Олександра Павловича для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за №42016010000000284 відносно Рябкова Олек-
сандра Павловича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України та повідомляє, що ухвалою Святошинського районного 
суду м. Києва від 07.02.2018 року прийнято рішення про здійснення судо-
вого розгляду у формі спеціального судового провадження, яке відбудеться 
26.09.2018 року о 10.30 годині в приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А. 

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

Суддя М. О. Оздоба
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +11 +16 +21 +26
Житомирська +11 +16 +20 +25
Чернігівська +11 +16 +22 +27
Сумська +11 +16 +22 +27
Закарпатська +9 +14 +23 +28
Рівненська +9 +14 +19 +24
Львівська +9 +14 +19 +24
Івано-Франківська +9 +14 +19 +24
Волинська +9 +14 19 +24
Хмельницька +9 +14 +19 +24
Чернівецька +9 +14 +20 +25
Тернопільська +9 +14 +20 +25
Вінницька +10 +15 +20 +25

Oбласть Нiч День

Черкаська +11 +16 +22 +27
Кіровоградська +11 +16 +20 +25
Полтавська +11 +16 +21 +26
Дніпропетровська +11 +16 +21 +26
Одеська +13 +18 +23 +28
Миколаївська +13 +18 +22 +27
Херсонська +13 +18 +22 +27
Запорізька +13 +18 +21 +26
Харківська +11 +16 +22 +27
Донецька +11 +16 +21 +26
Луганська +11 +16 +22 +27
Крим +14 +19 +20 +25
Київ +13  +15 +23  +25
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На Рівненщині започаткували нове свято

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

КАЛЕНДАР. Нове свято в 
українському календарі запо-
чатковують на Рівненщині: у 
першу неділю вересня тут уже 
вдруге відзначили День тради-
ційного костюма. Цього разу на 
території обласного краєзнав-
чого музею. І тепер свято повно-
правно потрапляє до Вікіпедії.

— Торік ми зібрали понад 250 
автентичних костюмів з усієї 
України, тож учасникам і гостям 
свята складно було розібрати-
ся в їх розмаїтті. Цього року зо-
середилися на традиційних кос-
тюмах, які носили саме на Рів-
ненщині, — розповів ініціатор 
свята голова ГО «Центр дослі-
джень і відродження Волині» 
Володимир Дзьобак. — Наше 
гасло «Відроджуємо автентич-
ність — змінюємо ідентичність!»

Моделями виступали рівня-
ни — зрілі й зовсім юні. Усі хоті-
ли доторкнутися до автентики, 
бо разом за велінням сердець 
працювали на відродження 

традицій виготовлення і куль-
тури вжитку одягу своїх пра-
бабусь. І чого тільки не діста-
неш зі старої скрині, яким со-

кровенним досвідом не поді-
лишся! 

Крім лекцій науковців, на те-
риторії музею відбулося чима-
ло захопливих майстер-кла-
сів, де кожен охочий дізна-
вся про особливості елемен-
тів традиційних костюмів. Як-
от про таку прикрасу, як во-
линський дукач. Поділилися й 
досвідом реконструкції вбран 

ня, який мають у Радивилові 
на Рівненщині.

А ще свято стало неповтор-
ним майданчиком для спілку-
вання музейників, мистецтвоз-
навців, етнографів, майстрів 
декоративно-вжиткового мис-
тецтва. Усе задля відродження 
й популяризації автентичного 
костюма як частини генетично-
го коду родини, роду, нації. 

Тернопіль 
відкрив пам’ятник 
Симону Петлюрі 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. У Тернопо-
лі урочисто відкрили й освяти-
ли пам’ятник видатному укра-
їнському державному, вій-
ськовому та політичному ді-
ячеві Голові Директорії УНР 
і отаману війська та флоту 
Української Народної Респу-
бліки Симонові Петлюрі. Йо-
го встановлено на одноймен-
ному бульварі, який рекон-
струювали, оновили вуличне 
освітлення, облаштували пі-
шохідні доріжки, а також дитя-
чий і спортивний майданчики. 

На урочистостях Тернопіль-
ський міський голова Сергій 
Надал назвав актуальними 
й нині висловлювання Симо-

на Петлюри, що шукати прав-
ду треба у своїй громаді, що 
справа здобуття української 
державності — це справа на-
ції української, а не якогось 
класу чи партії. Тож закликав 
усіх до єднання, згуртуван-
ня, будівництва сильної Укра-
їнської держави. Відкриття у 
Тернополі пам’ятника цій іс-
торичній постаті символічне, 
адже Україна й надалі бореть-
ся за незалежність. Тож ни-
нішнє та прийдешнє поколін-
ня мали б вивчати досвід Си-
мона Петлюри й так само від-
дано боротися за Україну — 
вільну, незалежну самостійну 
державу.

Автор пам’ятника — терно-
пільський скульптор Дмитро 
Пилип’як.

На Миколаївщині 
державі повернули 
скіфський курган

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ВЛАСНІСТЬ. Первомайська місцева прокуратура забезпе-
чила виконання рішення Кривоозерського районного суду що-
до повернення державі земельної ділянки загальною площею 
майже 0,2 гектара. На цій землі розташований курган. Це куль-
турна спадщина та пам’ятка археології скіфської доби — ІІІ ти-
сячоліття до н.е. Розташований він у межах Берізківської сіль-
ської ради Кривоозерського району. 

Наприкінці минулого року суд задовольнив позов прокуро-
ра про визнання незаконним та скасування розпорядження 
Кривоозерської райдержадміністрації, яким надано у приватну 
власність курган, а також визнано частково недійсним держав-
ний акт на право власності на земельну ділянку та зобов’язав 
громадянина повернути її у власність держави. Так завдяки 
вжитим місцевою прокуратурою заходам рішення суду викона-
но: археологічну пам’ятку повернуто у власність держави, про 
що складено відповідний акт та зроблено запис у Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Подружні пари золоті
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ГІРКО! У Сумах традиційно вшанували сімейні пари, чий по-
дружній стаж становить 50 і більше років. Цього разу на уро-
чистості запросили 20 пар, з яких 11 щойно справили золоте 
весілля, а також пару молодят, які одружилися цього року. Усіх 
їх тепло і щиро привітала начальник відділу культури та туриз-
му Сумської міської ради Наталія Цибульська, а на згадку і на 
знак вдячності й поваги вручила квіти і пам’ятні подарунки.

Сімейні старожили розповіли про історію свого кохання, про 
те, як живуть у дружбі й злагоді. Особливо цікавою видалася 
оповідь Лідії та Миколи Приходьків, які разом прожили 69 років. 
На їхнє переконання, рецепт сімейного щастя доволі простий: 
довіряти, підтримувати і поважати одне одного, вміти прощати, 
а у складних ситуаціях неодмінно бути разом. 

Пам’ятник Симону Петлюрі в Тернополі 
постав на однойменному бульварі

Головний убір — важлива частина національного  
жіночого костюма
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Учасники свята дістали зі скринь автентичний одяг бабусь
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