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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО ПЕТРЕНКО:
«Упродовж року 

близько мільйона 
українців отримують 

консультації, первинну 
і вторинну безоплатну 

правову допомогу  
у всій країні».

Одеса чекає  
на повітряні ворота 

РЕГІОН. 750 мільйонів гривень загалом спрямував уряд на 
реконструкцію злітно-посадкової смуги в міжнародному аеро-
порту Одеса. Тільки в липні на ремонт надано 253 мільйони 
гривень. Про це повідомив Прем’єр-міністр Володимир Грой-
сман під час ознайомлення з перебігом реконструкції летови-
ща. У програмі його робочої поїздки областю такі ключові пи-
тання: робота митниці й охорона здоров’я.   

Аеропорт потребує особливої уваги, бо його реконструкція 
триває майже з осені 2016 року. Ремонт планували заверши-
ти до минулого літа, повідомляє УНІАН. Тоді нову смугу пе-
редбачали ввести в експлуатацію разом з новим терміналом. 
Та політичні амбіції колишнього керівництва Одещини зава-
дили цьому. Нинішні строки завершення робіт сягають 2019 
року. 

Будівництво нової смуги дасть змогу приймати важчі типи 
повітряних суден, зокрема Boeing-767, що сприятиме збіль-
шенню пасажиропотоку вдвічі. Планують також встанови-
ти новітнє світлосигнальне, радіонавігаційне і метеорологіч-
не обладнання. 

20 
заявок від великих компаній надійшло 

на участь у конкурсі на концесію 
морських портів Херсон і Ольвія

ЕКОНЕБЕЗПЕКА. Херсонські підрозділи ДСНС тримають 
екологічну ситуацію на постійному контролі  

Міністр юстиції про дієвість запровадженого урядом 
механізму юридичної допомоги громадянам
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Танкістів і воєнних розвідників 
з професійним святом 
безпосередньо в зоні проведення 
ООС привітав міністр оборони 
Степан Полторак 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ

Міністр закордонних справ 
Польщі Яцек Чапутович: «Польща 
захищатиме право України 
обирати власний політичний 
шлях»
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Бізнес має створювати запит на зміни  
в міжнародній торгівлі

ПРІОРИТЕТИ. Підбито підсум-
ки Других національних консуль-
тацій з розроблення секторальних 
та крос-секторальних експортних 
стратегій за участю близько 600 
представників бізнес- і галузевих 
асоціацій, організацій, об’єднань, 
офісів реформ, освітніх закладів, а 
також профільних експертів, пред-
ставників законодавчої, виконав-

чої влади та органів місцевого са-
моврядування.

Експортною стратегією України ви-
значено п’ять перспективних секто-
рів і чотири крос-сектори, повідомляє 
прес-служба Мінекономрозвитку. Се-
ред них: інформаційно-комунікаційні 
технології, харчова й переробна про-
мисловість, технічне обслуговування 
й ремонт повітряних суден, креатив-

ні індустрії, машинобудування, іннова-
ції для експорту, вдосконалення нави-
чок, транспортування та спрощення 
умов торгівлі, торговельна інформа-
ція і просування експорту.

«Створення нових можливостей 
для експортерів — один із пріорите-
тів уряду. Тому спільно з бізнесом 
розробляємо секторальні та крос-
секторальні експортні стратегії у най-

перспективніших секторах. Щоб біз-
нес мав орієнтири і міг створити шир-
ший і вишуканіший асортимент про-
позиції своєї продукції та конкурував 
на перспективних ринках. Розробле-
ні стратегії сприятимуть переходу до 
експорту наукомісткої інноваційної 
продукції, тож від цього виграє і біз-
нес, і Україна загалом», — прокомен-
тував наступний етап реалізації Екс-

портної стратегії України перший віце-
прем’єр-міністр — міністр економічно-
го розвитку і торгівлі Степан Кубів.

У режимі реального часу учасни-
ки Других національних консультацій 
сформували бачення й стратегічні ці-
лі кожного сектору та крос-сектору, 
наповнили плани дій відповідними за-
ходами, визначили та ідентифікували 
основних виконавців.

«Кримський титан»:  
маніпуляція  
чи реальна загроза?



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

документи

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

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

Обвинувачений Гавриленко Андрій Олександрович, 10.12.1989 року на-
родження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання, яке відбудеться 26.09.2018 року о 10 го-
дині 30 хвилин у залі судових засідань №231 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

В провадженні судді Малиновського районного суду м. Одеси Кузь-
менко H. Л. перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням 
Чаркіна Олександра Дмитровича. Малиновським районним судом м. 
Одеси здійснюється виклик обвинуваченого Чаркіна О. Д., для учас-
ті в підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 521/5543/18, 1-кп/521/748/18 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27,  
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 с. 366 КК України, яке відбудеться о 14 годині 
30 хвилин 27 вересня 2018 року в залі судових засідань Малиновсько-
го районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а.

Краматорський міський суд 
Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
21.09.2018 р. о 09.00 год. розгля-
дає кримінальну справу за обви-
нуваченням Неєра Віктора Іоната-
новича за ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни. Явка обвинуваченого в судо-
ве засідання обов’язкова.

Суддя Нейло І. М.

Втрачені документи 

на човен «Южанка», 

під номером УОВ-6169-К, 

видані на Кіосе Геннадія 

Костянтиновича, 

вважати недійсними.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Бистрякову Діану Святославівну, 
25.05.1973 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 98100, вул. Свердлова, 1, м. Феодосія), 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове засідання, 
яке відбудеться 25 вересня 2018 року о 17 год. 15 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) ви-
кликає КАЛИНУ СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА (зареєстрований 
за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Київська, буд. 
105, кв. 14) по кримінальному провадженню № 591/3415/17 
як обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України в судове засідання, яке відбудеться 
21.09.2018 року о 08.30 годині.

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.

Суддя Качаленко Є. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) ви-
кликає КУЛЕШУ НАТАЛІЮ В’ЯЧЕСЛАВІВНУ (зареєстрована 
за адресою: Житомирська область, Житомирський район, 
смт Озерне, вул. Авіаційна, буд. 8, кв. 25) по кримінально-
му провадженню № 296/7656/16-к, як обвинувачену у вчи-
ненні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України в судове засідання, яке відбудеться 21.09.2018 
року о 09.00 годині.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченої (in absentia), яка 
переховується від органів слідства та суду з метою ухилен-
ня від кримінальної відповідальності (спеціальне судове про-
вадження) та оголошена у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук.

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

Суддя Качаленко Є. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бахарєва Костянтина Михайловича, 
20.10.1972 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95034, вул. Куйбишева, 4, кв. 10,  
м. Сімферополь), у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в 
судове засідання, яке відбудеться 25 вересня 2018 
року о 17 год. 05 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Кулєшову Оксану Ігорівну, 06.11.1980 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Дмитриєва, 4, м. Ялта, АР Крим), у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України в судове засідання, яке відбудеть-
ся 25 вересня 2018 року о 17 год. 00 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 
17, у залі судових засідань № 13, 28.09.2018 року о 
09.30 годині відбудеться підготовче судове засідання 
в кримінальному провадженні №42015020420000194 
по обвинуваченню Каширіна Алліка Вікторовича у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України (№ справи 127/9393/16-к).

У судове засідання викликається обвинувачений 
Каширін Аллік Вікторович, який зареєстрований та 
проживає за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Не-
стерова, 29, кв. 44.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься у складі: головую-
чого судді Іванченка Я. М., суддів Жмудя О. О.,  
Сичука М. М.

ОГОЛОШЕННЯ

Міністерство молоді та спорту України оголошує конкурс про надання спортивній федерації статусу національної 
спортивної федерації з видів спорту: 

 Олімпійські види спорту:    Неолімпійські види спорту:
 1. бобслей,     1. авіамодельний спорт, 
 2. боротьба вільна,     2. городковий спорт,
 3. боротьба греко-римська,    3. дартс,
 4. веслувальний слалом,    4. роликовий спорт, 
 5. кьорлінг.     5. спортивний покер,
      6. французький бокс Сават. 
 

Документи приймаються протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу за адресою:
м. Київ, вул. Еспланадна, 42, кабінети 806, 516
понеділок – п’ятниця: з 10:00 до 16:00
Секретар комісії з олімпійських видів спорту – Кравченко Олеся Михайлівна 
(тел. для довідок:  +380442899567)
Секретар комісії з неолімпійських видів спорту – Душинська Олеся Вікторівна (тел. для довідок:  +380442890998)
Засідання комісії відбудеться протягом п’ятнадцяти днів після закінчення строку подання документів.

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільну справу за позовом Жемової Наталії 
Володимирівни, від імені якої за довіреністю діє Ма-
каров Василь Миколайович до Ляхової Лідії Антонів-
ни про визнання права власності.

Відповідачка Ляхова Лідія Антонівна (останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. Кра-
маторськ, вул. Південна, б. 11, кв. 37) викликається 
на 1 жовтня 2018 року об 11.30 для участі в розгля-
ді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачки, вона повинна повідомити суд про причи-
ну неявки, інакше справа буде розглянута в її відсут-
ність.

Суддя Демидова В. К.

Громадянин України Желіба Микола Миколайович, 
25.06.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька 
область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 12, фактично про-
живає: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Кірова, 
147а, на підставі ст.ст. 135, 139, 323, 297-1, 297-5 КПК 
України, Вам необхідно з’явитись до Якимівського ра-
йонного суду Запорізької області (Запорізька область, 
смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел. (06131)6-11-80) як 
обвинуваченому в підготовче судове засідання, призна-
чене на 01.10.2018 року о 10.30 год. по кримінальному 
провадженню № 22018050000000006 за обвинуваль-
ним актом відносно Желіби М. М., який обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому Ваша 
участь обов’язкова.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на 
виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК Укра-
їни.

Суддя Нестеренко Т. В.

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

провадження 
Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович, 

30.03.1983 р.н., зареєстрований за адресою: м. Оде-
са, Французький бульвар, 22, корп. 1, кв. 204, відпо-
відно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судові засідання, що відбудуться 9 жовтня 
2018 року о 10.00 годині та 10 жовтня 2018 року о 
10.00 годині в залі судових засідань № 222 Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судових засідан-
нях як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмуті 
повідомляє, що розгляд апеляційної скарги прокуро-
ра Хихлі О. П. на ухвалу Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області від 26 березня 2018 ро-
ку в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 
№ 42016221320000101 за ознаками злочину перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України за обвинувачен-
ням Капусти Артема Сергійовича, 9 липня 1987 ро-
ку народження, який зареєстрований за адресою:  
м. Слов’янськ, пров. Червоного козацтва, 7, призна-
чений на 2 жовтня 2018 року о 10.00 годині.

Обвинуваченого Капусту Артема Сергійовича про-
симо з’явитися в судове засідання на зазначену дату 
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Сво-
боди, 10.

Суддя Д. О. Круподеря

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

Обвинувачений Золотарьов Микола Анатолійович, який народився 25 
квітня 1990 року, зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Болград, 
вул. 25 Серпня, 226, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 25.09.2018 року о 10 годи-
ні 30 хвилин у залі судових засідань №131 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В. В.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КІНОСТУДІЯ ДИТЯЧИХ ТА ЮНАЦЬКИХ ФІЛЬМІВ ІМ. О. О. ХАНЖОНКОВА» (код ЄДРПОУ 
38909163)  повідомляє, що 06 вересня 2018 року відбулися Збори засновників (Власників) підприємства. За результатами 
розгляду питань порядку денного зборів було прийнято рішення про припинення діяльності ПП «КІНОСТУДІЯ ДИТЯЧИХ ТА 
ЮНАЦЬКИХ ФІЛЬМІВ ІМ. О. О. ХАНЖОНКОВА» шляхом реорганізації, обрано комісію з припинення (комісію з реорганізації) 
та встановлено строк заявлення кредиторами своїх вимог.

Заявлення кредиторами своїх вимог до ПП «КІНОСТУДІЯ ДИТЯЧИХ ТА ЮНАЦЬКИХ ФІЛЬМІВ ІМ. О. О. ХАНЖОНКОВА» 
приймаються до 12 листопада 2018 року включно за адресою: 04107, м. Київ, вул. Нагірна, будинок 47, офіс 23. До заяв ма-
ють додаватись копії документів, що підтверджують наявність боргу.

Телефон для довідок: 050-335-77-14. Директор Довгополий Євгеній Олександрович 

Втрачене свідоцтво 
про право власності на житло, 
видане 25.03.1999 року Групою 

приватизації Управління справами 
Верховної Ради України 
(розпорядження № 14 

від 15.03.1999 р.), 
вважати недійсним. 

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України для участі  
в переговорах у рамках ООН щодо 

підготовки проекту Глобальної угоди  
про біженців

1. Утворити делегацію України для участі в переговорах у рамках ООН щодо під-
готовки проекту Глобальної угоди про біженців у такому складі:

НАУМЕНКО Наталія Миколаївна — перший заступник Голови Державної мігра-
ційної служби України, глава делегації

СИНЯВСЬКИЙ Петро Миколайович — заступник директора Департаменту у 
справах іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби Укра-
їни, заступник глави делегації

ДУБЧАК Олена Олександрівна — начальник Управління юридичного забезпе-
чення Державної міграційної служби України

КАЛУПАХА Ірина Миколаївна — начальник Управління з питань внутрішньо пе-
реміщених осіб та гуманітарного співробітництва Міністерства з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

КАРПЕНКО Євген Миколайович — заступник начальника управління Департа-
менту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства вну-
трішніх справ України

КРИСА Петро Степанович — заступник директора Міжнародно-правового де-
партаменту — начальник управління Адміністрації Державної прикордонної служ-
би України

КУРИЛЮК Юрій Богданович — заступник начальника управління Міжнародне-
правового департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України

НЕДІЛЬСЬКИЙ Роман Богданович — заступник директора Департаменту кон-
сульської служби Міністерства закордонних справ України

ОРЕНДІВСЬКА Олена Степанівна — начальник відділу Департаменту міжнарод-
ного права Міністерства юстиції України

ПОПОВА Наталія Миколаївна — начальник Відділу міжнародних зв’язків та з пи-
тань протоколу Міністерства соціальної політики України

ПРАВЕДНИК Андрій Іванович — виконуючий обов’язки директора Департамен-
ту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України

САЛІМСЬКИЙ Олександр Володимирович — начальник відділу Управління між-
народних зв’язків Державної міграційної служби України.

Дозволити главі делегації України в разі потреби вносити за погодженням із ке-
рівниками відповідних центральних органів виконавчої влади зміни до її складу.

2. Затвердити Директиви делегації України для участі в переговорах у рамках 
ООН щодо підготовки проекту Глобальної угоди про біженців (додаються, для 
службового користування).

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
6 вересня 2018 року
№139/2018-рп

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України для участі  

в переговорах у рамках ООН  
щодо підготовки проекту Глобальної угоди  

про безпечну, впорядковану та законну 
міграцію

1. Утворити делегацію України для участі в переговорах у рамках ООН щодо під-
готовки проекту Глобальної угоди про безпечну, впорядковану та законну мігра-
цію у такому складі:

НАУМЕНКО Наталія Миколаївна — перший заступник Голови Державної мігра-
ційної служби України, глава делегації

ЧОРНОУС Оксана Святославівна — заступник начальника відділу Департаменту 
у справах іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби Укра-
їни, заступник глави делегації

ДУБЧАК Олена Олександрівна — начальник Управління юридичного забезпе-
чення Державної міграційної служби України

КАЛУПАХА Ірина Миколаївна — начальник Управління з питань внутрішньо пе-
реміщених осіб та гуманітарного співробітництва Міністерства з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

КАРПЕНКО Євген Миколайович — заступник начальника управління Департа-
менту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства вну-
трішніх справ України

КРИСА Петро Степанович — заступник директора Міжнародно-правового де-
партаменту — начальник управління Адміністрації Державної прикордонної служ-
би України

КУРИЛЮК Юрій Богданович — заступник начальника управління Міжнародне-
правового департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України

НЕДІЛЬСЬКИЙ Роман Богданович — заступник директора Департаменту кон-
сульської служби Міністерства закордонних справ України

ОРЕНДІВСЬКА Олена Степанівна — начальник відділу Департаменту міжнарод-
ного права Міністерства юстиції України

ПОПОВА Наталія Миколаївна — начальник Відділу міжнародних зв’язків та з пи-
тань протоколу Міністерства соціальної політики України

ПРАВЕДНИК Андрій Іванович — виконуючий обов’язки директора Департамен-
ту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України

САЛІМСЬКИЙ Олександр Володимирович — начальник відділу Управління між-
народних зв’язків Державної міграційної служби України.

Дозволити главі делегації України в разі потреби вносити за погодженням із ке-
рівниками відповідних центральних органів виконавчої влади зміни до її складу.

2. Затвердити Директиви делегації України для участі в переговорах у рамках 
ООН щодо підготовки проекту Глобальної угоди про безпечну, впорядковану та за-
конну міграцію (додаються, для службового користування).

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
6 вересня 2018 року
№140/2018-рп
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оголошення

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням віднос-
но Лакізи Олексія Ігоровича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігорович виклика-
ється на 24 вересня 2018 року о 10.00 годині до Ор-
джонікідзевського районного суду міста Маріуполя 
Донецької області для участі в розгляді справи по  
суті.

Суддя Щербіна А. В.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримі-
нальне провадження 1кп/229/159/2018 за обви-
нуваченням Рибаса Олександра Костянтиновича, 
18.12.1993 р.н., за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений у справі Рибас O. К. (останнє відоме 
суду місце проживання: Донецька область, м. Друж-
ківка, вул. Космонавтів, буд. 15, кв. 77) викликаєть-
ся на 21 вересня 2018 року о 13.00 год. до суду, зал 
судових засідань № 2, для участі в підготовчому су-
довому засіданні.

Суддя В. О. Лебеженко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням віднос-
но Комісаренка Сергія Володимировича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Комісаренко Сергій Володимиро-
вич викликається на 23 вересня 2018 року об 11.00 
годині до Орджонікідзевського районного суду міс-
та Маріуполя Донецької області для участі в розгля-
ді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Малєєвої Зінаїди Іванівни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по даному кримінальному проваджен-
ню викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру. 5, кім. 315), для участі в розгляді справи: Ма-
лєєва Зінаїда Іванівна, 08.09.1964 р.н. (зареєстрована та 
мешкає: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Калініна, 
104), на 20 вересня 2018 року о 09 годині 30 хвилин. Яв-
ка в судове засідання обов’язкова.

Суддя Л. A. Радченко

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

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»

АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ 
УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУ-
ГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК»,  
а саме:

1. Доповнити Правила пунктом 4.1.20 в наступній редакції:
«4.1.20. Випустити інший вид картки з метою забезпечення вищого рівня без-

пеки та за необхідності заблокувати попередню картку за умови активації нової 
більш безпечної картки». 

Подальша нумерація пунктів відповідним чином змінюється.
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіцій-

ному друкованому виданні,  а саме  11.09.2018  року.
Дата початку дії змін до Правил 11.09.2018   року.

Заступник Голови Правління — 
Начальник Юридичного департаменту       С. М. Панов

Шевченківський районний суд м. Києва ви-
кликає Бондарева Романа Володимировича, 
26.09.1975 р.н., як обвинуваченого в підготовче 
судове засідання по кримінальному проваджен-
ню № 42016000000002809 внесеного до ЄРДР 
12.10.2016 року, відносно Бондарева Романа Во-
лодимировича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке призначено на 09 год. 00 хв. 24 верес-
ня 2018 року.

Суддя В. В. Бугіль

Дніпровський районний суд м. Києва викли-
кає Марасанова Юрія Володимировича як обви-
нуваченого на 16 год. 00 хв. 27 вересня 2018 ро-
ку в справі за обвинуваченням Марасанова Юрія 
Володимировича, 19.04.1980 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Украї-
ни за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 37.

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

Суддя М. В. Марченко

Кам’янсько-Дніпровський районний суд За-
порізької області викликає як обвинувачено-
го Молчанова Юрія Павловича, 07.12.1970 р.н., 
який зареєстрований за адресою: пр. Будівель-
ників, 41, кв. 76, м. Енергодар Запорізької облас-
ті, проживає за адресою: вул. Молодіжна, 101, 
кв. 14, м. Енергодар Запорізької області, у су-
дове засідання по кримінальному провадженню  
№ 316/296/17, № 1-кп/318/37/2018 відносно 
Молчанова Ю. П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Су-
дове засідання відбудеться о 14.00 годині 2 жов-
тня 2018 року в приміщенні суду за адресою: 
Запорізька область, м. Кам’янка-Дніпровська,  
вул. Щаслива, 93, кабінет № 9.

Суддя Петров В. В.

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

провадження
Обвинувачений Гречка Василь Іванович, 

02.08.1981 року народження, зареєстрований за 
адресою: Луганська область, Біловодський район,  
с. Новоспасівка, вул. Шевченка, 15, відповідно до ви-
мог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання в порядку спеціального судового про-
вадження, яке відбудеться о 13 годині 00 хвилин 20 
вересня 2018 року в приміщенні Біловодського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для 
участі в розгляді справи як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Пащенка Юрія Олексійовича, 21.05.1961 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Перво-
майськ, кв-л 60 років СРСР, буд. 9, кв. 52, за матеріалами 
кримінального провадження № 425/1486/17, 1-кп/425/60/18, 
на підставі обвинувального акта відносно Пащенка Ю. О. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Пащенку Ю. О. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 20 верес-
ня 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 розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті перебуває кримінальне провадження № 415/7339/15-к, сто-
совно Галімуліна Володимира Юрійовича, 5 липня 1973 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, яке здійснюється за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Обвинувачений Галімулін Володимир Юрійович, зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, місто Привілля, вул. Чапа-
єва, буд. 6.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський місь-
кий суд Луганської області викликає Галімуліна Володимира 
Юрійовича на судовий розгляд, що відбудеться 20 вересня 2018 
року о 09.00 годині в залі судових засідань Лисичанського місь-
кого суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження буде розглядатися колегією суддів 
у складі: головуючого судді Старікової М. М., суддів Березіна А. Г., 
Фастовця В. М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської 
області перебуває кримінальне провадження стосовно Хар-
ченка Олексія Геннадійовича, обвинуваченого у вчиненні 
злочинів, передбачених ст. 260 ч. 2, ст. 27 ч. 2, ст. 28 ч. 2,  
ст. 437 ч. 2 КК України, яке здійснюється за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Харченко Олексій Геннадійович, заре-
єстрований за адресою: Луганська область, місто Красний 
Луч, вул. Козакова, 12/1.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України, Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Харченка Олексія 
Геннадійовича на судовий розгляд 20 вересня 2018 року о 
16.00 годині за адресою суду: Луганська область, м. Лиси-
чанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією 
суддів у складі: головуючого судді Старікової М. М., суддів 
Березіна А. Г., Шевченко О. В.  

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Задираку Валерія Миколайовича, 01.05.1947 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Визволителів, 75-а/64, за матеріалами кри-
мінального провадження № 425/613/18, 1-кп/425/220/18, на 
підставі обвинувального акта відносно Задираки В. М. за  
ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Задираці В. М. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 20 верес-
ня 2018 року о 09 год. 15 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 розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 426/1600/2017 стосовно Фаліної Тетяни Андріївни, 
11.03.1967 року народження, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, 
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Фаліна 
Тетяна Андріївна, зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, проїзд Станіславського, 127а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Фаліну Тетяну Ан-
дріївну в судове засідання, яке відбудеться 19 вересня 2018 
року на 15.30 годину в залі судових засідань Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., 
Скрипника С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті перебуває кримінальне провадження № 415/3319/16-к, 
внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
№ 22016130000000109 від 17.05.2016 року, стосовно Кравцової 
Вікторії Григорівни, 17 грудня 1959 року народження, обвинува-
ченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке здійснюється за відсутності обвинуваченої, в порядку 
спеціального судового провадження.

Обвинувачена Кравцова Вікторія Григорівна, зареєстрована за 
адресою: Луганська область, місто Алчевськ, вул. Фрунзе, буд. 3.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський місь-
кий суд Луганської області викликає Кравцову Вікторію Григо-
рівну в судове засідання, яке відбудеться 20 вересня 2018 року о 
13.00 годині в залі судових засідань Лисичанського міського су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Лиси-
чанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів 
у складі: головуючого судді Старікової М. М., суддів Березіна А. Г., 
Фастовця В. М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 
17, у залі судових засідань № 13, 24.09.2018 року о 
09.30 годині відбудеться підготовче судове засідан-
ня в кримінальному провадженні по обвинуваченню 
Мухутдінова Дмитра Михайловича у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений 
Мухутдінов Дмитро Михайлович, який зареєстрова-
ний та проживає за адресою: АР Крим, Кіровський 
район, м. Старий Крим, вул. Жовтнева, 148.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься у складі: головую-
чого судді Іванченка Я. М., суддів Гриневича B. C.,  
Антонюк В. В.

На розгляді в Пологівському районному суді Запо-
різької області перебуває кримінальне провадження 
за обвинуваченням Малахова О. Л. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, по якому відповідно до ухва-
ли колегії суддів Пологівського районного су-
ду Запорізької області від 30.08.2018 року у справі  
№ 324/585/17 (1-кп/324/151/2018) здійснюється спе-
ціальне досудове розслідування.

Колегія суддів Пологівського районного суду Запо-
різької області під головуванням судді Каретник Ю. М. 
викликає як обвинуваченого Малахова Олексія Леоні-
довича, який народився 02.09.1974 року у РФ, зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Докуча-
євськ, вул. Мельникова, 16/5, до суду (Запорізька об-
ласть, м. Пологи, вул. Єдності, 28 (тел:(06165) 2-30-76) 
для участі у підготовчому судовому засіданні у кримі-
нальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 22016050000000251 від 
16.11.2016 року, що відбудеться о 08-45 год. 26 верес-
ня 2018 року. 

Особа, що викликається, зобов’язана заздалегідь 
повідомити про неможливість з’явлення на виклик 
суду.

Відповідно до оголошення, розміщеного в номері 

57 «УК» від 24.03.2018 р., ПП «КЕТ-С» проводить тре-

тій митний аукціон з продажу майна, що перейшло 

у розпорядження митниці ЛОТ №2 Запасні частини 

до машини попередньої чистки, пиловидалення/ше-

лушіння насіння зернових культур. Початкова ціна  

522 148,80 грн з урахуванням ПДВ. Аукціон відбу-

деться 5 жовтня 2018 року об 11.00 год. Все інше від-

повідно до оголошення в №57 «УК» від 24.03.2018 р.

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

провадження 
Обвинувачена Чеботаєва Людмила Володимирівна, 

12.01.1961 року народження, яка підозрюється у скоєн-
ні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 
ст. 358 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання, яке від-
будеться 25.09.2018 року об 11 годині 20 хвилин у за-
лі судових засідань №231 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачена.

Суддя Попревич В. М.

Повістка про виклик відповідно до вимог  
ст.ст. 297-5, 323 КПК України

Обвинуваченій Туркіній Ларисі Василівні, 29.10.1977 
р.н., зареєстрованій за адресою: Одеська область, Кілій-
ський район, м. Вилкове, вул. Сонячна, 6, кв. 31, тимча-
сово проживала за адресою: м. Одеса, вул. Затонсько-
го, 24/3, кв. 126, необхідно з’явитися в судове засідан-
ня, яке відбудеться 18 вересня 2018 року о 15 годині за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський ра-
йонний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик суду передбаче-
ні статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запо-
різької області викликає як обвинуваченого Приту-
ліна Іллю Миколайовича, 02.09.1974 р.н, який про-
живає за адресою: вул. Чкалова, 26-А м. Кам’янка-
Дніпровська Запорізької області, у судове засідан-
ня по кримінальному провадженню № 318/437/17,        
№ 1-кп/318/33/2018 відносно Притуліна І. М. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Судове засідання відбудеться 
об 11-00 годині 02 жовтня 2018 року у приміщенні 
суду за адресою: Запорізька область, м. Кам’янка-
Дніпровська,  вул. Щаслива, 93, кабінет № 9. 

Суддя Петров В. В.

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

провадження 
Обвинувачений Жигайлов Микола Володимирович, який 

народився 02.05.1975 року, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ст.ст. 14 ч. 1, 27 ч. 3, 146 ч. 2,  
ст.ст. 14 ч. 1, 27 ч. 3, 258 ч. 2, ст.ст. 14 ч. 1, 27 ч. 3, 115  
ч. 2 п.п. 11, 12 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 25.09.2018 року об 11 годині 00 хвилин у залі судо-
вих засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судо-
вому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

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

провадження 
Обвинувачені: Фомінов Олексій Олексійович, який наро-

дився 20 липня 1970 року, проживає за адресою: м. Одеса, 
пров. Економічний, 3, кв. 54, та Культа Станіслав Олегович, 
який народився 27 січня 1989 року, проживає за адресою: 
м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 1, корп. В, кв. 32, відпо-
відно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаються 
в судове засідання, яке відбудеться 26.09.2018 року о 15 го-
дині 00 хвилин у залі судових засідань №231 Приморсько-
го районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачені.

Суддя Попревич В. М.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Це-
кова Сергія Павловича, 28.08.1953 року народження (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, пров. Кронштадтський, 
8/13), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 28 вересня 2018 року о 10 
год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді  
Колегаєвої С. В.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Ходжаєв Яшар Шакірович, 06.11.1985 р.н., відповідно до ви-

мог ст. 133, ст. 135, ч. 8 ст. 135 КПК України, Вам необхідно прибу-
ти 18.09.2018р. о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого з особливо важ-
ливих справ 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень Слід-
чого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників по-
датків Державної фіскальної служби Гузенка Руслана Володимирови-
ча за адресою: 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 11-Г, 
корпус 1, кабінет 315, для вручення Вам письмового повідомлення про 
підозру у встановленому кримінально-процесуальним законодавством 
порядку по кримінальному провадженню за №42018000000000066 від 
12.01.2018, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України та проведення допиту в процесуально-
му статусі підозрюваного.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. Ві-

нниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №40, 28 вересня 2018 ро-
ку о 10.00 год. відбудеться судове засідання у кримінальному провадженні за 
обвинуваченням Ломаки Олександра Анатолійовича, 15 травня 1972 року наро-
дження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений Ло-
мака Олександр Анатолійович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, 
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі: судді доповідача Каленяка Р. А.,  
суддів Іванченка Я. М., Бессараб Н. М.
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Укргiдрометцентр

Велосипедний  
марафон  
по-японськи 

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,  
 «Урядовий кур’єр»

ДИВАКИ.  Днями Полтавщину відвідав 42-річний японець Шо-
ган Камеда, який дев’ять років подорожує світом: шість — пішки і 
три — на велосипеді. Шоган родом з Кіото. він пішки пройшов Тай-
ланд, Малайзію, Камбоджу, в’єтнам. У Китаї йому подарували ве-
лосипед, і мандрівник пришвидшився — проїхав Гонконг, Монго-
лію, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузію, Ту-
реччину, Грецію, Албанію, Чорногорію, Хорватію, Сербію, Румунію. 
Загалом за  роки мандрів побував у понад 60 країнах.

в Україну японець заїхав з Румунії, потім відвідав Львівську об-
ласть, доїхав до Києва, а 5 вересня дістався Полтави. 

велосипедист Олексій Керусов, у якого переночував Шоган Ка-
меда, розповів, що після гостин  мандрівникові влаштували прово-
ди —  на дорогу дали грошей, сала (цей продукт японець уже встиг 
полюбити), консервів, чаю, каш швидкого приготування. Непоси-
дючий японець планує відвідати Чигирин, а згодом — Чернігів, бо 
любить історію й старовинну архітектуру. Та довго в Україні гість  
не затримається, бо закінчується строк візи, а ще він боїться нашої 
зими, тож покрутить педалі на південь.

ФОТОФАКТ

ЛІГА НАЦІЙ. Національна збірна України з футболу в друго-
му поєдинку нового турніру під егідою УЄФА завдала мінімаль-
ної поразки збірній Словаччини й очолила турнірну таблицю пер-
шої групи  Ліги в. Переможний м’яч на 80-й хвилині забив Андрій 
Ярмоленко (на фото зверху), реалізувавши  пенальті за фол у 
штрафному майданчику словаків проти віктора Циганкова. 

Гра Україна — Словаччина відбулася без глядачів, проте фани 
«вірні збірній»  підтримали наших гравців на стадіоні, вивісивши 
54 українських прапори з 54 міст України на трибунах. На кожному 
з них — підписи та побажання учасників фан-руху улюбленій ко-
манді. А в організованій  поблизу «ЛьвівАрени» фан-зоні вболівали 
так потужно, що українські футболісти відчували підтримку на полі. 

Наступний матч у Лізі Націй УЄФА збірна України проведе 16 
жовтня на стадіоні «Металіст» у Харкові, де прийматиме коман-
ду Чехії. Зі Словаччиною «синьо-жовті» вдруге зіграють 16 лис-
топада у Трнаві.

Молилися за мир і добробут
ПРОЩА. Десятки тисяч хасидів зустріли в Умані новий 5779 рік

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Уманці вже звикли до 
велелюддя у дні свят-

кування юдейського но-
вого року. Десятки тисяч 
прочан із багатьох кра-
їн окупували загалом ти-
хе містечко на Черкащи-
ні, де поховано прах пра-
ведника Нахмана. Саме 
сюди й спрямовані марш-
рути, якими дістаються до 
України хасиди з усього 
світу. Ніхто вже не звертає 
уваги на те, що на узбіч-
чях вулиць багато побу-
тових відходів, а в повітрі  
сморід. Так починається й 
головна хасидська вулиця  
Умані Пушкіна. Саме нею 
вже пройшли тисячі про-
чан до могили Нахмана й 
зустріли  новий 5779 рік 
за єврейським календарем 
Рош-га-Шана.

Хоч би скільки будували 
готелів у місті, їх завжди 
бракує, а тому проча-
ни найчастіше орендують 
житло в місцевих. Най-
більший попит мають бу-
динки біля  синагоги та мо-
гили цадика Нахмана, але 
квартири вище від п’ятого 
поверху здають дешевше, 
адже під час свята євреям 
не дозволено користува-
тися ліфтами, як і іншими 
досягненнями цивілізації.  

Щороку на юдейський 
новий рік Умань ділить-
ся на дві частини — місто 
для українців та місто для 
хасидів. Щоб забезпечити 
громадський порядок, що-
року перекривають п’ять 
вулиць біля могили пра-
ведника. Вхід сюди міс-
цевим дозволено лише за 
спеціальними перепустка-
ми. Тисячі хасидів, молит-
ви, гучні співи, гори сміття, 
вибухи, звуки петард — 
усе це може неабияк зди-
вувати того, хто не звик бу-
ти в епіцентрі святкування. 
Цього дня вірянам заборо-
нено виконувати будь-яку 
роботу, зокрема й готува-
ти їжу. На поміч приходять 
уманки, які не проти заро-
бити за приготування ко-
шерностей для іноземців. 

Як і українці, хасиди ві-
рять: як новий рік зустрі-
неш, так і проживеш. То-
му цими днями не відмов-
ляють собі ні в чому. На 
святкування приїхали пе-
реважно громадяни Ізра-
їлю, однак правоохорон-
ці зафіксували й жите-
лів США, Бельгії, Кана-
ди, Бразилії, Франції, Ве-
ликої Британії. Є й пред-
ставники Німеччини, Гол-
ландії, Аргентини, Мек-
сики, Швейцарії, Естонії, 
Ірландії, Данії та Руму-
нії. Чи не на кожному бі-

лий святковий одяг, орто-
докси не стрижуть скронь, 
голови покриті, в руках — 
священна книга Тора. Хоч 
можна побачити й хасидів, 
які замість молитовних по-
сібників тримають пиво та 
цигарки. Підкурити про-
сять у поліцейських, адже 
цими днями вірянам не 
можна запалювати вогонь, 
торкатися грошей. Хаси-
ди вважають, що протягом 
дня, а особливо під час чи-
тання Тори і молитви, го-
лову чоловіки повинні по-
кривати кіпою. 

Здається, багато про-
чан, приїхавши в Украї-
ну, керується принципом 
«Тут можна все». Смажити 
шашлик на балконі? Будь 
ласка! Пускати з вікна са-
люти? На здоров’я! Нерід-
ко хасиди грішать і вжи-
ванням наркотиків.

Кілька сотень поліцей-
ських із Черкащини сте-
жать за порядком. Їм на 
допомогу приїхали й пра-
цівники поліції Ізраїлю. 
Не менша увага до про-
чан і рятувальників. До 
Умані прибули додаткові 
сили пожежно-рятуваль-
них підрозділів з різних 
районів області. Для під-
вищення мобільності та 
оперативного реагування 
на можливі надзвичайні 
ситуації Державна служ-

ба України з надзвичай-
них ситуації передисло-
кувала до Умані єврокоп-
тер. А ось медичну допо-
могу надають ізраїльські 
служби порятунку. Ка-
жуть, їхня медицина най-
вищого рівня. 

Корінні жителі Умані 
здебільшого змирилися з 
цим щорічним шарварком. 
Галина Степанівна, примі-
ром, яка мешкає неподалік 
могили, завжди чує гамір, 
хоч і зачиняє вікна. Та що 
поробиш: такі в них тра-
диції. Багато хто тут про-
дає житло. До цього став-
ляться з розумінням, адже 
життя в Україні нині не-
легке. Щоб заробити, сюди 
приїжджають і з інших об-
ластей. 

Подобається в Умані 
й самим прочанам. При-
міром, хлопець з Амери-
ки, який назвався Біллом, 
уперше з батьком приїхав 
до України. Він просто за-
чарований і нею, і самим 
святкуванням. Щоправда, 
не може не помічати вад у 
місті, зокрема сміття, яко-
го не встигають вивози-
ти, але загалом атмосфе-
ра свята його вразила. Він 
побажав Україні завер-
шення війни й процвітан-
ня. І висловив упевненість, 
що новий рік принесе мир і 
добробут.
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Японець-мандрівник у центрі Полтави
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