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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Російський агресор має 

зрозуміти: всі його дії на 
порушення міжнародного 

права й двосторонніх угод 
і надалі зустрічатимуть 

рішучу та адекватну 
відповідь 

демократичної 
спільноти».

На вугільну галузь 
очікують зміни 

ПОДОЛАННЯ КРИЗИ. Невдоволення роботою керівників ву-
гільної галузі висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, 
ініціювавши негайну підготовку покрокового плану дій — до кін-
ця року та на 2019-й — для усунення диспропорцій та неефек-
тивного управління процесами, передусім фінансовими. 

«Реальний стан справ не оптимістичний. Та ми бачимо пер-
спективу зростання споживання українського вугілля. Отже, 
треба збільшувати видобуток, інвестувати в нього, в умови пра-
ці шахтарів, — сказав Прем’єр під час спеціальної галузевої на-
ради. — Я поставив чітке завдання: сформувати план роботи». 
Його буде спрямовано зокрема на усунення диспропорції між 
собівартістю й ринковою ціною. Адже саме так формується за-
боргованість перед гірниками, повідомляє департамент інфор-
мації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Серед 
подальших кроків глава уряду вказав на необхідність створення 
національної вугільної компанії, яка об’єднала б вугільні шахти й 
відстежувала б ситуацію в галузі й на ринку енергоносіїв.

29,9 млрд грн
становили пенсійні виплати в жовтні. 

Фінансування пенсій за листопад 
розпочнеться 1 числа, а виплата — з 4

ІГРИ НЕСКОРЕНИХ. Під завісу змагань українські лучники 
вибороли «золото» в  командному заліку, а Майя Москвич — 
ще й в індивідуальному

Як ви й просили —  
в «яблучко»!

Президент про Резолюцію Європарламенту  
щодо ситуації в Азовському морі 

7
СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

У неділю, 28 жовтня, о 4:00 год.  
за київським часом країна переходить 
на зимовий час. Для цього необхідно 
перевести стрілки годинників на годину 
назад

АКТУАЛЬНО

Письменник, сценарист  
і драматург Богдан Жолдак 
в інтерв’ю «УК» розмірковує 
про майбутнє кінематографа, 
книговидання, нації
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн
на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн
на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

14 вересня 
стартувала 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Сергій Шимчак,  Майя Москвич та Андрій Усач (зліва направо) ще раз нагадали: українці добре стріляють з усього
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
У провадженні Марківського районного суду Луганської облас-

ті знаходиться кримінальне провадження № 433/947/16-к стосовно 
Скорбенка Дениса Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснюва-
лось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбачено-
му ст. 297-1 КК України. На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК Укра-
їни, Марківський районний суд Луганської області викликає Скор-
бенка Дениса Миколайовича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 8 листопада 2018 року о 10 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань Марківського районного суду Луганської області за 
адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району 
Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі: головуючого 
судді Шкирі В.М., суддів Дідоренко А.Е., Чернік А.П.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Андріянова Олек-
сандра Олександровича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/11865/18 за обвину-
вальним актом у кримінальному провадженні стосовно 
Андріянова Олександра Олександровича за ч. 1 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 8 листопада 2018 
року о 10.00 годині.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
У провадженні Марківського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 417/4377/17 сто-
совно Крисіна Віктора Валерійовича, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КК України. На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 
КПК України Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає Крисіна Віктора Валерійовича в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 8 листопада 2018 року о 10 годині 30 хвилин 
у залі судових засідань Марківського районного суду Луганської 
області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марків-
ського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі: головуючого 
судді Шкирі В.М., суддів Дідоренко А.Е., Чернік А П.

Повістка про виклик у суд обвинувачених  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Аніщенка Тараса 
Анатолійовича, Одарченка Сергія Анатолійовича, Скреб-
цова Владислава Юрійовича як обвинувачених у судове 
засідання по кримінальній справі № 420/2149/16-к за об-
винувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Аніщенка Тараса Анатолійовича, Одарченка Сер-
гія Анатолійовича, Скребцова Владислава Юрійовича за 
ч. 2 ст. 110 КК України на 8 листопада 2018 року о 14.40 
годині.

Суддя О.М. Попова

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розта-

шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Михайлова Олега Віта-
лійовича як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/7654/17 за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні стосовно Михайлова Олега 
Віталійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 8 листопада 
2018 року о 09.40 годині.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розта-

шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Кісельова Віталія Вікто-
ровича як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/337/16-к за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні стосовно Кісельова Віталія 
Вікторовича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 7 листопада 2018 року о 10.30 годині.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розта-

шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Бербеця Едуарда Мико-
лайовича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/9388/18 за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Бербеця Едуар-
да Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 7 листо-
пада 2018 року о 10.10 годині.

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

Кремінський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Чуба Сергія Ми-
хайловича як обвинуваченого в судове засідання в 
кримінальному провадженні № 420/963/17, прова-
дження №1-кп/414/27/2018 стосовно Чуба Сергія 
Михайловича, обвинуваченого за ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 6 листопада 2018 року о 09 го-
дині 30 хвилин.

Суддя Є.М. Акулов

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської облас-

ті, розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Соляника Ігоря Олександровича як 
обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/13440/18 за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Соляника Ігоря Олександровича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 6 листопада 2018 року 
об 11.00 годині.

Справа розглядається колегією суддів: го-
ловуючий суддя Попова О.М., судді Юрченко 
С.О., Скрипник С.М.

Старобільський районний суд Луган-
ської області викликає Бубнова Олексія Пе-
тровича, який мешкає за адресою: Луган-
ська обл., м. Антрацит, вул. Миру, 20,  
кв. 3, як обвинуваченого в підготовче засідання по 
кримінальному провадженню ЄУН № 431/1948/18, 
провадження № 1-кп/431/181/18 за обвинувачен-
ням за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 5 
листопада 2018 року о 10 год. 00 хв. у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Миру 38-«а».

Суддя Олійник С.В.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської облас-

ті, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає 
Кравцова Олександра Володимировича як обвину-
ваченого в судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/343/16-к за обвинувальним актом у кри-
мінальному провадженні стосовно Кравцова Олек-
сандра Володимировича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України на 6 листопада 2018 ро-
ку о 10.40 годині.

Справа розглядається колегією суддів: голову-
ючий суддя Попова О.М., судді Юрченко С.О., Осі-
пенко Л.М.

Кремінський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська 
область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викли-
кає Назаренко Юлію Іванівну та Рябініна Ва-
лентина Івановича, як обвинувачених у судо-
ве засідання по кримінальному провадженню  
№ 414/1899/15-к, провадження №1-кп/414/7/2018 
стосовно Назаренко Юлії Іванівни та Рябініна Ва-
лентина Івановича, обвинувачених за ч. 2 ст. 110 КК 
України, що відбудеться 9 листопада 2018 року о 10 
годині 00 хвилин.

Суддя Є.М. Акулов

Втрачений паспорт 

СН 846179, виданий 

Печерським РУ ГУ 

МВС України в місті 

Києві 12 червня 1998 

року на ім’я Озірного 

Леоніда Григоровича,

вважати 

недійсним. 

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення суддів

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 
пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити у Донецький окружний адміністративний суд на посади суддів:
АКАНОВА Олега Олеговича,
ДМИТРІЄВА В’ячеслава Станіславовича,
ЧЕКМЕНЬОВА Геннадія Анатолійовича.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
25 жовтня 2018 року
№341/2018

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про уповноваження М.Соколюка  
на підписання  

Угоди між Україною  
та Республікою Білорусь про реадмісію

Уповноважити Голову Державної міграційної служби України СОКОЛЮКА Макси-
ма Юрійовича на підписання Угоди між Україною та Республікою Білорусь про ре-
адмісію.

Президент України  П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
24 жовтня 2018 року
№183/2018-рп

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 жовтня 2018 р. № 854 
Київ

Про внесення змін до пункту 3 Порядку 
використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для здійснення заходів  
з реабілітації дітей,  

хворих на дитячий церебральний параліч
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті для здійснення заходів з реабілітації дітей, хворих на дитячий цере-
бральний параліч, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 бе-
резня 2011 р. № 325 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 990; 2016 р., № 30, 
ст. 1197; 2018 р., № 29, ст. 1045), виклавши його в такій редакції:

«3. Бюджетні кошти використовуються для здійснення заходів з реабілітації дітей, 
хворих на дитячий церебральний параліч.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 жовтня 2018 р. № 866 
Київ

Про затвердження Порядку виплати  
та визначення розміру грошової  

компенсації поліцейським  
за найм ними житла

Відповідно до частини п’ятої статті 96 Закону України «Про Національну поліцію» 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок виплати та визначення розміру грошової компенсації полі-
цейським за найм ними житла, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 24 жовтня 2018 р. № 866
ПОРЯДОК  

виплати та визначення розміру грошової компенсації 
поліцейським за найм ними житла

1. Цей Порядок визначає механізм виплати та розмір грошової компенсації за найм 
житла (далі – грошова компенсація) поліцейським, які не мають власного житла в насе-
леному пункті, де вони проходять службу, і винаймають його на підставі договору житло-
вого найму (далі – поліцейські).

2. Грошова компенсація виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) у 
розмірі фактичних витрат, але не більш як:

два прожиткових мінімуми, установлені законом для працездатних осіб на 1 січня ка-
лендарного року, – у м. Києві;

півтора прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на 1 
січня календарного року, – у мм. Сімферополі, Севастополі та обласних центрах;

один прожитковий мінімум, установлений законом для працездатних осіб на 1 січня 
календарного року, – в інших населених пунктах.

Зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза за наявності в поліцейського трьох і біль-
ше членів сім’ї.

3. Виплата грошової компенсації поліцейським здійснюється в межах відповідних бю-
джетних призначень, передбачених Національній поліції на відповідний рік.

У разі коли двоє і більше членів сім’ї, які спільно проживають, є поліцейськими, гро-
шова компенсація виплачується лише одному із членів сім’ї.

4. Поліцейський для отримання грошової компенсації та визначення її розміру разом 
з рапортом подає керівникові органу Національної поліції за місцем проходження служ-
би такі документи:

копію паспорта громадянина України поліцейського та копії паспортів громадянина 
України членів його сім’ї (у разі наявності);

копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – 
платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовля-
ються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офі-
ційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспор-
ті) поліцейського та членів його сім’ї;

копію свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
копію свідоцтва про народження дитини (у разі наявності);
копію договору житлового найму;
довідку про отримання (неотримання, здачу) жилого приміщення з попереднього міс-

ця проходження служби (крім осіб, що прибули з тимчасово окупованої території України 
та району проведення антитерористичної операції);

довідку про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов;

довідку про реєстрацію місця проживання кожного члена сім’ї поліцейського;
довідку з місця роботи повнолітніх членів сім’ї поліцейського про неотримання (отри-

мання) компенсації за найм житла, якщо така компенсація передбачена законодавством.
Копії документів (квитанція, акт приймання-передачі тощо), що підтверджують оплату 

найму житла, а також довідка з місця роботи повнолітніх членів сім’ї поліцейського про 
неотримання (отримання) компенсації за найм житла, якщо така компенсація передбаче-
на законодавством, подаються щомісяця поліцейським до відповідного підрозділу орга-
ну Національної поліції.

5. На підставі поданих документів комісія з питань виплати грошової компенсації, ор-
ганізація роботи якої здійснюється в порядку, визначеному Національною поліцією, по-
дає пропозиції керівникові органу Національної поліції для прийняття ним рішення про 
виплату або про відмову у виплаті грошової компенсації.

6. У разі прийняття керівником органу Національної поліції рішення про виплату гро-
шової компенсації, така компенсація виплачується поліцейському за місцем проходжен-
ня служби починаючи з дня реєстрації у відповідному органі Національної поліції пода-
ного ним рапорту.

7. Грошова компенсація не виплачується в разі:
наявності на праві приватної власності в поліцейського або членів його сім’ї за міс-

цем проходження служби житла, яке відповідає встановленим санітарним і технічним 
вимогам та площа якого відповідає нормам жилої площі, визначеним житловим зако-
нодавством;

нездачі поліцейським службового житлового приміщення (у тому числі житлово-
го приміщення в гуртожитку) за попереднім місцем проходження служби (крім осіб, що 
прибули з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерорис-
тичної операції);

отримання одним з повнолітніх членів сім’ї поліцейського компенсації за найм житла.
8. У разі відмови у виплаті грошової компенсації копія відповідного рішення із зазна-

ченням підстав для його прийняття надсилається поліцейському протягом трьох робочих 
днів з моменту прийняття такого рішення.

9. Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:
набуття права власності поліцейським на житлове приміщення, отримання права про-

живання в службовому житловому приміщенні або житловому приміщенні в гуртожитку;
отримання одним з повнолітніх членів сім’ї поліцейського компенсації за найм житла;
переведення поліцейського до іншого органу Національної поліції;
звільнення поліцейського із служби в поліції;
закінчення строку дії договору житлового найму;
відрядження поліцейського до державних органів, установ та організацій із залишен-

ням на службі в поліції;
виходу поліцейського на пенсію.
У разі настання випадків, передбачених абзацами другим, третім та шостим цього 

пункту, поліцейський зобов’язаний протягом 10 робочих днів письмово повідомити про 

це керівникові органу Національної поліції за місцем проходження служби, де отримує 
грошову компенсацію.

10. Оскарження рішення керівника органу Національної поліції щодо відмови у виплаті 
грошової компенсації, припинення виплати грошової компенсації, а також її розміру здій-
снюється в судовому порядку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 жовтня 2018 р. № 753-р 
Київ

Про звільнення Фалея В. Г.  
з посади першого заступника Голови 

Державного агентства рибного господарства 
України

Звільнити Фалея Володимира Григоровича з посади першого заступника Голови 
Державного агентства рибного господарства України за власним бажанням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 жовтня 2018 р. № 758-р 
Київ

Про звільнення Малашкіна М. А.  
з посади державного секретаря Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва  
та житлово-комунального господарства України

Звільнити Малашкіна Максима Анатолійовича з посади державного секретаря Мі-
ністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господар-
ства України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 жовтня 2018 р. № 759-р 
Київ

Про призначення Малашкіна М. А.  
Головою Державної інспекції  

енергетичного нагляду України
Призначити Малашкіна Максима Анатолійовича Головою Державної інспекції 

енергетичного нагляду України з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з урахуванням часу призначен-
ня на посаду згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р.  
№ 1038 з оплатою праці відповідно до законодавства.

 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 жовтня 2018 р. № 760-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків державного секретаря Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва  
та житлово-комунального господарства України 

на Корхового І. Г.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку державного се-

кретаря Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, виконання обов’язків державного секретаря Міністерства регі-
онального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 
генерального директора директорату стратегічного планування та європейської інте-
грації зазначеного Міністерства Корхового Ігоря Григоровича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування в кримінальному про-
вадженні № 42017010000000192 від 17.11.2017 р. за підозрою Дрібного Віктора Івановича, 17.08.1956 р.н., 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

У межах вищезазначеного кримінального провадження стосовно вказаної особи, відповідно до ч. 1 ст. 
290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання об-
винувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, йо-
го захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового роз-
слідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримінальному провадженні зібрані усі не-
обхідні докази для складання обвинувального акта.

У зв’язку з цим інформуємо, що вищезазначений підозрюваний може ознайомитись з матеріалами вка-
заних кримінальних проваджень з можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до вимог ч.ч. 2, 3 
ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, обсяг матеріалів кримі-
нального провадження (4 томи), пропонуємо вищезазначеному підозрюваному прибути разом із своїм за-
хисником до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період 
з 30.10.2018 р. по 31.10.2018 р. включно (з 09.00 до 18.00 год.), для проведення процесуальних дій, у тому 
числі ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, а саме: до 
прокурора в кримінальному провадженні Пірогової О.І.

Разом з цим пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурорам по 
вказаних кримінальних провадженнях доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чи-
ном будь-які речові докази, документи або копії з них, які ви маєте намір використовувати як докази в суді.

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані письмово під-
твердити протилежній стороні – прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням наймену-
вання таких матеріалів.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«УКРСОЦБАНК» 

повідомляє Малькова Віктора Васильовича, 
02.04.1969 року народження, що Банк має право вимо-
ги заборгованості по Кредитному договору згідно якого, 
являється іпотекодержателем нерухомого майна, що є 
предметом договору іпотеки, яким забезпечено виконан-
ня зобов’язання по зазначеному кредитному договору.

Цим оголошенням вимагаємо сплатити борг за Кре-
дитним договором, розмір якого було повідомле-
но направленою вам вимогою № 13.3-03/96-2500 від 
20.03.2018 року.

Наводимо реквізити для здійснення розрахунків:
Акціонерне товариство «Укрсоцбанк», м. Київ, вул. 

Ковпака, 29, ЄДРПОУ 00039019, т/р 37394130000014 в 
AT «Укрсоцбанк», МФО 300023.

У порядку ст.ст. 35, 36 Закону України «Про іпотеку» 
попереджаємо, що в разі невиконання цієї вимоги протя-
гом тридцятиденного строку AT «УКРСОЦБАНК» має на-
мір звернути стягнення на предмет іпотеки в порядку, пе-
редбаченому ст. 37 Закону України «Про іпотеку».

Також повідомляємо, що у випадку задоволення ви-
мог іпотекодержетеля в порядку, передбаченому ст. 37 
Закону України «Про іпотеку», вам буде прощено (ану-
льовано) залишок непогашеної заборгованості за Креди-
том у сумі, у зв’язку з чим ви будете зобов’язані сплатити 
18 % податку на доходи фізичних осіб та 1,5 % військо-
вого збору з доходу у вигляді основної суми боргу, ану-
льованого кредитором.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«УКРСОЦБАНК» 

повідомляє Бублікова Сергія Анатолійовича, 17.05.1974 
року народження, та Бублікову Марію Євгенівну, 
26.07.1945 року народження, що Банк має право вимо-
ги заборгованості по Кредитному договору згідно яко-
го, являється іпотекодержателем нерухомого майна, що 
є предметом договору іпотеки, яким забезпечено вико-
нання зобов’язання по зазначеному кредитному договору.

Цим оголошенням вимагаємо сплатити борг за Кредит-
ним договором, розмір якого було повідомлено направле-
ною вам вимогою № 13.3-03/96-2605 від 22.03.2018 року.

Наводимо реквізити для здійснення розрахунків:
Акціонерне товариство «Укрсоцбанк», м. Київ, вул. Ков-

пака, 29, ЄДРПОУ 00039019, т/р 37394130000014 в AT 
«Укр соцбанк», МФО 300023.

У порядку ст.ст. 35, 36 Закону України «Про іпотеку» 
попереджаємо, що в разі невиконання цієї вимоги протя-
гом тридцятиденного строку AT «УКРСОЦБАНК» має на-
мір звернути стягнення на предмет іпотеки в порядку, пе-
редбаченому ст. 37 Закону України «Про іпотеку».

Також повідомляємо, що у випадку задоволення вимог 
іпотекодержетеля в порядку, передбаченому ст. 37 Зако-
ну України «Про іпотеку», вам буде прощено (анульовано) 
залишок непогашеної заборгованості за Кредитом у сумі, 
у зв’язку з чим ви будете зобов’язані сплатити 18 % по-
датку на доходи фізичних осіб та 1,5 % військового збо-
ру з доходу у вигляді основної суми боргу, анульовано-
го кредитором.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 лис-
топада 1975 року народження, викликається о 09.00 го-
дині 5 листопада 2018 року до Куп’янського міськрайон-
ного суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведен-
ня судового засідання в провадженні № 1-кп/628/27/18, 
справа №628/3812/16-к. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Н.В. Цендра

Викликається обвинувачений Губарєв Павло 
Юрійович, 10.03.1983 р.н., до Печерського район-
ного суду м. Києва 6 листопада 2018 року о 09.30 
год. за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 
406, для участі в підготовчому судовому засідан-
ні з розгляду кримінального провадження за об-
винуваченням Губарєва П.Ю. за ч. 3 ст. 109, ч. 1 
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Суддя Смик С.І. 

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

провадження 
Обвинувачений Риживанов Владислав Олексан-

дрович, 05.07.1968 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: м. Одеса, вул. Виставочна, 20, від-
повідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України вам 
необхідно з’явитися 05.11.2018 року о 14 год. 00 хв. 
у зал судових засідань №233 Приморського район-
ного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні. Наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК 
України.

Суддя С.М. Кічмаренко

Я, Синельникова Є.Є., приватний нотаріус Харків-

ського міського нотаріального округу, повідомляю, 

що відкрита спадкова справа після смерті 13 трав-

ня 2018 року СИДОРОВА СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА, 

який народився 1 січня 1967 року. 

 Рекомендую спадкоємцям за законом або за за-

повітом звернутися за адресою: 61170, місто Хар-

ків, вулиця Валентинівська, буд. 22, для оформлення 

своїх спадкових прав.
Державне агентство резерву України 

оголошує аукціон з реалізації зерна, санітарно-господарського майна.

Аукціон відбудеться 19 листопада 2018 р. о 15.00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: Горо-

шко І.Я. (235-17-42), Холодило О.В. (235-60-87), Топко Т.В. (234-15-66).

Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на офі-

ційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/463/2018 Филиппова С.А. та Ісаєва С.В. за ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться 07.11.2018 року о 09.00 год. у приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. 610.

У разі неявки обвинувачених до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинувачених у порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя В.В. Бугіль

Судновий білет 

на судно УОА-9623-К,  

зареєстроване на ім’я  

Згама Володимира Миколайовича, 

вважати недійсним

у зв’язку з втратою.
У провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 

кримінальне провадження №42016010000000202 відносно Ільясова 
Ремзі Ільясовича, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликається Ільясов 
Ремзі Ільясович, 12.04.1958 року народження, обвинувачений у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке відбудеться 7 листопада 2018 року о 10.30 год. у приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
П.Шутова, 1, каб. 6, під головуванням судді Агафонова С.А.

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

У провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Кухарішена Андрія Івановича та Головещенка 
Ігоря Васильовича, обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликаються Кухарішен Ан-
дрій Іванович, 08.06.1970 р.н., та Головещенко Ігор Васильович, 24.10.1961 
р.н., обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України, яке відбудеться 6 листопада 2018 року 
о 09.30 год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 4, під головуванням судді Криворот 
О.О.

У разі неявки обвинувачених оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винувачених у порядку спеціального судового провадження.

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

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань №40, 6 листопада 
2018 року о 10.00 год. відбудеться судове засідання в кримінальному прова-
дженні за обвинуваченням Ніколаєнка Олега Миколайовича, 30 липня 1972 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений 
Ніколаєнко Олег Миколайович 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 головуючого судді Каленяка 
Р.А., суддів Короля О.П., Вохмінова О.С.

Старобільський районний суд Луганської області викликає як об-
винуваченого Шмаргуна Павла Вікторовича, 16.05.1959 року наро-
дження, уродженця Російської Федерації, громадянина України, за-
реєстрованого за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Ми-
ру, буд. 5, кв. 7, за обвинуваченням у скоєнні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 13 годині 30 хвилин 12 листопа-
да 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Старо-
більського районного суду Луганської області за адресою: м. Старо-
більськ Луганської області, вул. Миру, 38-А (головуючий суддя Ко-
лядов В.Ю.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опублікуван-
ня повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області – судді Половинки В.О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/2128/18 стосовно Плєшакової 
Ірини Юріївни, 30.04.1987 року народження, обвинуваченої 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 
КК України. Обвинувачена Плєшакова І.Ю., зареєстрована за 
адресою: Луганська область, місто Сватове, провулок Кот-
ляревського, 25.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Плєшакову Іри-
ну Юріївну в підготовче судове засідання, яке відбудеться  
9 листопада 2018 року о 12.00 год. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Суддя Половинка В.О.

СУДОВА ПОВІСТКА 
про виклик до суду в кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судові засідання 
05.11.2018 р. о 14.00 год., 06.11.2018 р. о 10.00 год. та 07.11.2018 р. о 10.00 год. обвинува-
ченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області, вул. Набережна, буд. 103, 
який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул. Дружби народів, 
6/18, для участі в розгляді кримінального провадження № 486/939/16-к по обвинувачен-
ню Тофана Сергія Сергійовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4  
ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукраїнського 
міського суду за адресою: вул. Дружби народів, 3-«А», головуючий суддя Савін О.І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дату та час для участі в розгляді даної справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні 

обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відряджен-

ня, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або 

вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їх-

ньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. 
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного від-

повідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинувачено-
го передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника – статтею 324 КПК Украї-
ни, потерпілого – статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх 
представників – статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта – стат-
тею 327 КПК України.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луган-
ської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/12313/18 відносно Захарченка Дмитра Федоровича, 
11.12.1980 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Захарченка Дмитра Фе-
доровича в судове засідання, яке відбудеться 8 листопада 
2018 року о 09.30 год. у залі Сватівського районного суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голо-
вуючий суддя Скрипник С.М., судді Осіпенко Л.М., Поло-
винка В.О.

ПОВІСТКА  
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні під-
готовчого судового засідання викликає як обвинуваченого Согу-
товського Артема Борисовича, 17.06.1986 року народження, заре-
єстрованого за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, вул. 
Жилова, буд. 6, кв. 6, за матеріалами кримінального провадження 
№ 408/2659/18; № 1-кп/425/395/18, на підставі обвинувального ак-
та відносно Согутовського Артема Борисовича, який обвинувачуєть-
ся в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 258-3 ч. 1, 109 ч. 2, 110 
КК України. Обвинуваченому Согутовському Артему Борисовичу не-
обхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеть-
ся 6 листопада 2018 року о 09 год. 15 хв. у приміщенні Рубіжансько-
го міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34. Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У ра-
зі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Ю.Ю. Кобзар
Ухвалою Біловодського районного суду Луган-

ської області від 18 квітня 2018 року прийнято до про-
вадження обвинувальний акт, внесений до ЄРДР за  
№ 2201713000000160 відносно Захарової Людмили Ми-
колаївни у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Захарова 
Людмила Миколаївна в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 8 листопада 2018 року о 10 годині 30 хви-
лин у приміщенні Біловодського районного суду Луган-
ської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біло-
водськ Луганської області, для участі в судовому засі-
данні як обвинувачена.

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

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

Суддя Т.В. Кускова

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Агеєва Андрія Єв-
геновича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/11233/17 за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Агеєва Ан-
дрія Євгеновича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 7 листо-
пада 2018 року о 10.40 годині.

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

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Шубіна Олександра Ва-
сильовича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/15/16-к за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Шубіна Олексан-
дра Васильовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-
3 КК України на 6 листопада 2018 року об 11.40 годині.

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

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

Центральна міжрегіональна  
філія ДП МВС України  

«Інформ-Ресурси» 
оголошує про проведення конкурсу 
20 листопада 2018 року о 12:00 год. 

серед підприємств, установ, організацій, 
інших суб’єктів господарювання на тери-
торії міста Києва для надання послуг з ор-
ганізації доставлення тимчасово затрима-
них транспортних засобів на спеціальні 
майданчики чи стоянки. Умови проведен-
ня конкурсу можна дізнатися за тел. (067) 
5334892 або за адресою: м. Київ вул. Дег-
тярівська, 15-Б. Кінцевий строк подачі до-
кументів 19 листопада 2018 року до 16:00 
год. Відповідальний за проведення кон-
курсу Волік В.І.
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Листи з минулого 
знайшли 
своїх адресатів

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

НЕЗАБУТНЄ. «Втрачені листи з минулого» — так назива-
ється акція, яка почалася в Чорнобаївському районі Черкась-
кої області ще у травні цього року. Протягом чотирьох місяців в 
архівах Полтавщини і Черкащини знайдено більш як 3,5 тися-
чі листів, датованих серпнем-вереснем 1943 року. Їх написали 
люди з Чорнобаївського району, яких вивезли на примусові ро-
боти в Німеччину, Польщу та Австрію. Активну участь у пошу-
ку листів узяв краєзнавець Олег Ткаченко із села Кліщинці, а 
також меценати, за фінансової підтримки яких ці безцінні доку-
менти сканували. Копії передали сільським головам, очільни-
кам ветеранських організацій для проведення тематичних за-
ходів, щоб кожен лист дійшов через роки.

Олег Петрович шукав інформації про кліщинське селянсько-
козацьке повстання 1767—1771 років у полтавському архіві й 
випадково натрапив на листи остарбайтерів до родичів. У Клі-
щинцях проживає одна з колишніх остарбайтерів Марія Три-
губ, тож Олег Ткаченко звернувся до неї. Вона підтвердила, що 
остарбайтерам дозволяли писати додому.

 — Ці листи писали у серпні-вересні 1943 року. Їх везли з Ні-
меччини в Україну потягом. На залізничній станції під Житоми-
ром його захопили радянські військові. Усі листи з поштового 
вагона забрали працівники НКВС, тож вони так і не потрапили 
до адресатів. Їх здали у житомирський, потім у полтавський ар-
хів на зберігання, а пізніше, під час формування фондів, пере-
дали до архівів різних областей. Активісти з допомогою спон-
сорів оцифрували ці листи і зробили їхні копії. Із часом про лис-
ти дізналися в інших селах району, і розпочався пошук, — роз-
повів Олег Ткаченко.

Цими днями у Чорнобаївській районній бібліотеці відбувся 
вечір-спомин «Втрачені листи з минулого», присвячений вру-
ченню листів остарбайтерів із Чорнобая їхнім рідним та на-
щадкам. Пригадали трагічні сторінки історії й зачитали листи, 
які нарешті знайшли дорогу до рідної чорнобаївської землі. У 
тих маленьких аркушиках звучала невимовна туга за бать-
ківщиною.

Голова районної та селищної рад ветеранів Віталій Момот 
вручив листи чорнобаївських остарбайтерів присутнім на за-
ході родичам і повідомив, що багато листів ще не знайшли 
адресатів.

На Донеччині пройшов 
другий «Покровський ЛітФест»

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ОСІННІЙ ТВОРЧИЙ УРО-
ЖАЙ. У Покровську Доне-
цької області відбувся літе-
ратурний фестиваль-конкурс, 
організований з ініціативи від-
ділу культури міської ради та 
активістів центральної міської 
бібліотеки імені Т.Г. Шевчен-
ка. Започаткований торік за-
хід для підтримки місцевих лі-
тераторів, зокрема представ-
ників творчого об’єднання 

«Суцвіття», вже встиг ви-
йти далеко за межі Покров-
ська і Донеччини, отримав-
ши статус навіть не облас-
ного, а всеукраїнського. Ці-
єї осені у фестивалі-конкурсі 
взяли участь поети і прозаїки 
із сусідніх Дніпропетровської, 
Харківської, Запорізької та 
Луганської областей. На роз-
суд журі було представлено 
близько сотні творчих дороб-
ків, і, що дуже приємно, серед 
авторів чимало перспектив-
ної молоді. 

Наприклад, у номіна-
ції «Громадянська та лірич-
на проза і поезія» перемо-
гла студентка Донбасько-
го педагогічного університе-
ту (місто Слов’янськ) Єли-
завета Рухленко. Вона живе 
поблизу прифронтового То-
рецька і про реалії потворної 
гібридної війни знає не з чи-
їхось розповідей, а тому від-
чуття людської трагедії, при-
несеної агресором на на-
шу землю, передає образ-
но і переконливо. Юна пое-

теса представлятиме Донеч-
чину на всеукраїнській нара-
ді молодих літераторів, яка 
під егідою Національної спіл-
ки письменників України від-
будеться наприкінці жовтня у 
Харкові. 

У межах «Покровського 
ЛітФесту» його учасники ма-
ли змогу побувати на пре-
зентації книжок кількох авто-
рів, тут проводили літератур-
ні майстер-класи та інші ціка-
ві зустрічі з читачами, а також 
художні виставки. 

Фестиваль додав гарного настрою
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

З ТУРБОТОЮ ПРО МО-
ЛОДЬ. Новопсков започатку-
вав обласний фестиваль-кон-
курс молодіжної культури «Ди-
ке поле-Фест». На перше твор-
че змагання прибули 12 моло-
діжних команд з усієї області. 

«Цей фестиваль відкри-
ватиме творчі обдаровання, 

сприятиме збагаченню худож-
ніх і освітніх традицій, розви-
тку вільного творчого спілку-
вання молоді, встановленню 
принципів національної єд-
ності, взаємоповаги та поро-
зуміння між молоддю нашої 
області», — вважає голова 
Новопсковської РДА Людми-
ла Латишева.

Програма заходу передба-
чала відповіді на запитання, 

як оцінює молоде покоління 
реформу з децентралізації, і 
пояснити, що таке крейдяник 
або польова півонія. 

Особливу увагу виклика-
ла презентація «Туристський 
маршрут очима молоді». У 
ній перемога дісталася госпо-
дарям свята новопсковцям, 
адже саме тут створено пер-
шу в Україні об’єднану терито-
ріальну громаду. Тутешня мо-

лодь знає, що чудові воронці, 
тобто польова півонія навесні 
прикрашає степи Луганщини. 

Ніхто з першого обласного 
фестивалю молодіжної куль-
тури не поїхав без гарного на-
строю: глядачі й слухачі апло-
дували кожному учасникові 
творчих змагань. А після наго-
родження всі насолодилися ви-
ступом гурту «БеZМеЖ» Лу-
ганської обласної філармонії.

Тернопільцям показали «Майську ніч» 
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр» 
(фото автора)

ПРЕМ’ЄРА. Режисер Тер-
нопільського драмтеатру ім. 
Тараса Шевченка заслуже-
ний діяч мистецтв України 
В’ячеслав Жила узявся за 
сценічну інтерпретацію добре 
знаного твору Миколи Гого-
ля «Майська ніч, або Утопле-
на». Його вистава вийшла 
світлою, барвистою, зі щи-
рим українським гумором та 
водограєм пісень і танців. У 
ній звучить музика київсько-

го композитора Юрія Звона-
ря. Чудові сучасні мелодії, в 
основі яких лежать народні 
мотиви. Тексти пісень напи-
сав народний артист України 
Іван Ляховський, який грає 
роль Голови. Хореограф зі 
Львова Нінель Збєря плідно 
попрацювала з акторами те-
атру і створила чимало тан-
цювальних номерів. Каже, 
що вдалося витворити цікаве 
модерне хореографічне по-
лотно вистави. Художникові-
постановнику Григорієві Ло-
їку у сценографії теж не хо-
тілося вийти із стилю самої 

«Майської ночі», а надати їй 
сучасного вигляду. 

Глядач виставу прийняв, 
нагороджуючи оплесками ак-
торів, жваво реагуючи на ре-
пліки персонажів, особливо 
пересипані народним гумо-
ром.

За мотивами творів Мико-
ли Гоголя режисер-постанов-
ник В’ячеслав Жила створив 
сценічну трилогію. Тернопіль-
ський глядач уже полюбив йо-

го дві попередні вистави «Ніч 
перед Різдвом» і «Сорочин-
ський ярмарок». Щодо нової 
погоджуюся із влучним ви-
словом керівника літератур-
но-драматургічної частини 
Тернопільського драмтеатру 
ім. Т. Шевченка Ірини Папу-
ші: «Вистава залишає гляда-
чів в аурі містерії, зачарова-
ності, музичності, магії добра 
серед переможної сили любо-
ві й кохання». 

Винокур (заслужений артист України Сергій Андрушко) 
обіцяє Голові (заслужений артист України Олександр 
Папуша): «А на Покрову, на що хоч поб’юсь об заклад, 
пан голова буде виписувати німецькі кренделі дорогою»

Що, коли б у людей були крила, як у птахів, — полетіли б 
високо-високо», — розмірковує Галя (акторка Юлія Хміль)


