МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

НОВИНИ З УКРАЇНИ
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«УК» розповідає про те,
які важелі для подальшого
нарощування економічних
м’язів громад дала
Рівненщині децентралізація

На об’єкті тривоги
полтавських екологів —
макухівському сміттєзвалищі —
запрацювала сучасна
біоелектростанція

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 24 СІЧНЯ 2019 РОКУ

ПАВЛО ПЕТРЕНКО:
«162 тисячі батьків
новонароджених
отримали торік
свідоцтво про
народження малюка
в медзакладах без черг,
без зайвої бюрократії
й біганини
по кабінетах».

Продам чималеньке
в добрі руки
Фото з сайту uapress.info

ЦИТАТА ДНЯ

№15 (6378)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Міністр юстиції про доступність цього сервісу
в 468 медичних закладах країни

У ПАРЄ дізналися
правду з вуст родичів
РОСІЙСЬКИЙ ПОЛОН. Родичі українських військовополонених моряків, захоплених у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки, розповіли президентові Парламентської
асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паск’є про порушення Росією прав захоплених українців. До її відома доведено конкретні
конвенційні порушення влади Росії стосовно військовополонених моряків. Ішлося про реалізацію європейськими парламентаріями політичних можливостей звільнення військовополонених українських моряків, моніторингу дотримання РФ норм
міжнародного права, зокрема 3-ї Женевської конвенції 1949
року про поводження з військовополоненими.
Адвокат наших хлопців Микола Полозов попросив президента ПАРЄ не послаблювати уваги до проблеми українських
політв’язнів у Росії й окупованому Криму. Адже репресії стосовно громадян України, кримських татар тривають. У кремлівських катівнях залишаються Сенцов, Гриб, Бекіров, фігуранти
справ «диверсантів» і Веджіє Кашка — загалом понад 70 осіб,
повідомляє УНІАН. Пані Морі-Паск’є нагадали й про проблему
порушення прав людини стосовно громадян України в ОРДЛО.

ЦИФРА ДНЯ

24,3 млрд доларів
становив торік зовнішньоторговельний
оборот продукції АПК. Це на 1,7 млрд
дол. більше порівняно з 2017 роком
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ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. Приватизація великих підприємств

у 2019-му має бути успішнішою, ніж у провальному
2018 році

Перший етап децентралізації завершено
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Мета 2020-го — 100% ефективних, самодостатніх

спроможних громад
Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

П

ерший етап дуже важливої реформи — децентралізації, який був доволі непростим, можна вважати за-

вершеним і успішним. Про
це на засіданні уряду заявив
Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман.
Отже, в межах посилення
можливостей місцевого самоврядування Кабінет Міні-

стрів ініціює перехід до нового етапу реформи з децентралізації, який передбачає закріплення вже набутих успіхів і формування спроможних
громад, зміну територіального устрою, чітке розмежу-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080039

вання повноважень і функцій контролю різних рівнів
управління, а також активний розвиток форм місцевої
демократії, коли жителі можуть висловити власну думку з різних питань не від ви-

встановлені Національним банком України на

борів до виборів, а повсякчас. Про це сказав Прем’єрміністр Володимир Гройсман,
представляючи новий план
дій щодо реформи з децентралізації на період
до 2020 року.
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24 січня 2019 року

USD 2770.3713
EUR 3149.0811
RUB 4.1765
/ AU 355965.01 AG 4227.59
PT 219690.44 PD 370398.64
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ДОКУМЕНТИ
ОГОЛОШЕННЯ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «МЕДВЕДЄВ І КОСТЮК ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF MEDVEDEV AND KOSTYUK v. UKRAINE)
(Заяви № 61075/10 та № 27575/14)
Стислий виклад рішення від 20 грудня 2018 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скаржилися за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість досудового тримання їх під вартою.
Розглянувши скарги заявників, Європейський суд зробив посилання на рішення
у справах «Харченко проти України» та «Ігнатов проти України», у яких він вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядались у цій справі.
З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його практики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість досудового тримання під
вартою у цих справах була надмірною та констатував порушення пункту 3 статті 5
Конвенції.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у
зв’язку з надмірною тривалістю досудового тримання під вартою;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на
вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.»

СПРАВА «ЯКУШЕВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF YAKUSHEV v. UKRAINE)

ПОСИЛАННЯ
на інтернет-сторінку Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, що містить
електронну декларацію кандидата на пост
Президента України Бойка Ю.А.

https://public.nazk.gov.ua/declaration/b1a5b66f-e314-4004-ac70-396c075d36ec

(Заява № 15978/09)
Стислий виклад рішення від 04 грудня 2018 року
У 1993 році заявник, перебуваючи у відносинах з жінкою, визнав своє батьківство
щодо нещодавно народженої дитини, подавши відповідну заяву до органів влади.
У 2006 році вони розлучилися і заявник ініціював провадження у Малинському районному суді Житомирської області (далі — районний суд), оспорюючи батьківство.
Районний суд ухвалив рішення на користь заявника, посилаючись на висновок експерта-генетика, який виключив біологічне батьківство.
Розглянувши апеляційну скаргу колишньої дружини заявника Апеляційний суд
Житомирської області (далі — апеляційний суд) скасував рішення районного суду та
встановив, що відповідно до статті 56 Кодексу про шлюб та сім’ю України заявник не
мав права оспорювати своє батьківство, оскільки на момент визнання ним батьківства щодо дитини йому було відомо, що він не був її батьком.
Заявник подав касаційну скаргу, стверджуючи, що апеляційний суд не мав підстав
для висновку, що на момент подій заявнику було відомо, що він не був біологічним
батьком дитини. Верховний Суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги у
зв’язку з необґрунтованістю.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржився за статтями 6 та 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) на неможливість оспорити своє батьківство щодо дитини, оскільки національні суди свавільно відмовили у задоволенні його позову з цього питання.
Європейський суд вирішив розглянути скаргу за статтею 8 Конвенції.
Розглянувши скарги заявника, Європейський суд вказав, що апеляційний суд повністю проігнорував важливу частину доводів сторін та розглянув апеляційну скаргу за підставами, які ніколи не висувалися жодною зі сторін спору, а також навів загальні підстави, які ґрунтувалися лише на непідтверджених жодними конкретними
доказами припущеннях.
Крім того, Європейський суд звернув увагу, що апеляційний суд скасував фактичні висновки районного суду не посилаючись на будь-який новий доказ та не пояснивши, чому фактичні висновки суду були невірними. Верховний Суд України не розглянув ці питання під час перегляду справи.

У зв’язку з цим Європейський суд зазначив, що наведені процесуальні недоліки у
провадженні на національному рівні змушують дійти висновку, що національні суди
не забезпечили повагу до приватного життя заявника, на яку він має право відповідно до Конвенції, та констатував порушення статті 8 Конвенції.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції;
3. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі
суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:
(i) 4 500 (чотири тисяч п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що
може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;
(ii) 1 000 (тисячу) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «КАРЕЛЬСЬКИЙ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF KARELSKIY AND OTHERS v. UKRAINE)
(Заява № 44475/08 та 3 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 06 грудня 2018 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скаржилися на надмірну тривалість досудового тримання їх під вартою. Деякі заявники
також звернулися з іншими скаргами за іншими положеннями Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція).
Розглянувши скарги заявників за пунктом 3 статті 5 Конвенції Європейський суд
зробив посилання на рішення у справі «Харченко проти України», у якій він вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядались у цій справі.
З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його практики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість досудового тримання під вартою у цих справах була надмірною та констатував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
Розглянувши скарги заявників за іншими статтями Конвенції, Європейський суд
дійшов висновку, що вони також свідчать про ознаки порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією.
Розглянувши скаргу заявника за заявою № 60112/09 за статтею 6 Конвенції на
надмірну тривалість провадження, Європейський суд вирішив, що ця частина заяви
має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги на надмірну тривалість досудового тримання під
вартою та інші скарги за усталеною практикою Суду, зазначені у таблиці в додатку, а
решту заяви № 60112/09 — неприйнятною;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у
зв’язку з надмірною тривалістю досудового тримання під вартою;
4. Постановляє, що було порушено Конвенцію щодо інших скарг, висунутих за
усталеною практикою Суду (див. таблицю у додатку);
5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
6. Відхиляє решту вимог заявника у заяві № 44475/08 щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення першого аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 329215 Нежилі будівлі, а саме: Будівля головного виробничого комплексу (літ. А’), заг. пл. 2824,2, нежила будівля (літ. Г), заг.
пл. 920,2, виробничий комплекс флігелю (літ. Д), заг.пл. 379,4 та земельна ділянка, К/Н 8000000000:76:066:0011, заг. пл. 0,2599 га, цільове призначення: експлуатація та обслуговування адміністративної та допоміжних будівель, за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 39.
Початкова ціна продажу 181 257 600,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 18 125 760,00 грн.
Аукціон відбудеться 25.02.2019 року з 9:00 до 18:00 на сайті https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ,
вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн-Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформації до 9:00 20.02.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 20.02.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ»,
код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Повідомляю, що 30 січня 2019 року о 12.00 год. у приміщенні Вінницького апеляційного суду (зал № 1) відбудеться
розгляд апеляційної скарги прокурора на ухвалу Вінницького міського суду від 07.11.2018, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про здійснення спеціального судового провадження в межах кримінального провадження
за обвинуваченням Бахура Олександра Григоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України,
відомості про яке внесені 15 березня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016020420000057.
У судове засідання викликаються прокурор Гунько В.М., обвинувачений Бахур О.Г. та адвокат Шеремет А.С.
Явка учасників судового провадження обов’язкова.

Суддя А.І. Кривошея

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота:
F11GL40214- F11GL40217
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів http://www.prozorro.sale
(аукціону) /електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
15.02.2019
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного
електронного аукціону:
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/41270-asset-sell-id-188936

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Толкачова Андрія Олександровича,
14.08.1997 р.н., як обвинуваченого в кримінальному провадженні № 296/8733/18 по обвинуваченню
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням
судді Покатілова О.Б. у судові засідання, що відбудуться 28 січня 2019 року о 12.00 год., 22 лютого
2019 року об 11.30 год. та 20 березня 2019 року о
12.00 год. у приміщенні Корольовського районного
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан
Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).
Явка обвинуваченого в судове засідання
Суддя Т. Б. Сітніков обов’язкова!

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 157) розглядає кримінальне провадження № 233/3587/17
за обвинуваченням Сойнікової Т. Д. за ч. 2 ст. 110, ч. 1
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Сойнікова Тамара Дмитрівна, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька
область, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, буд. 15, кв. 6,
викликається до суду на 11 годину 00 хвилин 01 лютого 2019
року (корп. № 1, каб. №12) для участі у судовому засіданні.
Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є
підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового
засідання в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачені: Дябов Володимир Анатолійович, 30.01.1970
року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса,
вул. Академіка Сахарова, 38, кв. 66, Кравченко Андрій Сергійович, 16.07.1977 року народження, зареєстрований за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 22-а/1, кв. 51, Шалунов Олександр
Миколайович, 13.09.1984 року народження, зареєстрований за
адресою: Одеська область, Красноокнянський район, с. Дігори,
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідання, що відбудеться 29 січня 2019 року о 15
годині 30 хвилин у залі судових засідань № 233 Приморського
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, для участі в судовому засіданні як обвинувачені.
Суддя С. М. Кічмаренко

СУДОВА ПОВІСТКА
про виклик до суду в кримінальному провадженні
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судові засідання на 30.01.2019 р. о 10.00
год. та 31.01.2019 р. о 10.00 год. обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року народження,
зареєстрованого за адресою: 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 продовженні розгляду кримінального провадження № 486/939/16-к по обвинуваченню 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», головуючим суддею Савіним 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 відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК
України, прокурора та захисника – статтею 324 КПК України, потерпілого – статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їхніх представників – статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста,
перекладача і експерта – статтею 327 КПК України.
Загальними зборами учасників ТОВ «ФЕРРЕРО
УКРАЇНА» 17.01.2019 р. прийнято рішення про зменшення статутного капіталу до 52 477 576,20 грн.
Зменшення статутного капіталу здійснено на виконання вимог чинного законодавства та жодним чином не впливає на фінансову стабільність
ТОВ «ФЕРРЕРО УКРАЇНА».

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, 157) розглядає кримінальне провадження №233/2985/18 за обвинуваченням Лисяка A.M.
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Лисяк Артем Миколайович, 07.11.1984 року народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, Червоногвардійський район, мікрорайон Калінінський, 13/78, викликається до суду на 10 годину 00
хвилин 5 лютого 2019 року (корп. № 1, каб. №12) для
участі у підготовчому судовому засіданні. Ухилення від
явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО
ПРОВАДЖЕННЯ
Білоцерківський міськрайонний суд Київської області відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликає обвинуваченого Цибуленка Віталія Валерійовича,
06.08.1975 року народження, у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, для проведення судового розгляду в кримінальному
провадженні № 12014110000000304, який відбудеться
о 10 годині 00 хвилин 28.01.2019 р. у приміщенні суду
за адресою: вул. Турчанінова, 7, м. Біла Церква, Київська область, 09100, зал № 6 (суддя Бобкова Н.В.). Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування даного оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, 157) розглядає кримінальне провадження №233/2955/18 за обвинуваченням Рибальченка Г. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений
Рибальченко Григорій Олександрович, 24.07.1961 року народження, зареєстрований за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Токарева, 12/15, викликається до суду на 09 годину 10 хвилин 4 лютого 2019 року
(корп. № 1, каб. №12) для участі у підготовчому судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або
міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального
судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр.
Ломоносова, 157) розглядає кримінальне провадження №233/66/17 за обвинуваченням Чемеса О. Б. за ч. 1
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Чемес Олександр
Борисович, 10.04.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, с. Курахівка, вул. Первомайська, 15, мешкає за адресою: Донецька область, м. Гірник, вул. Котовського, 34/32, викликається до суду на
09 годину 00 хвилин 1 лютого 2019 року (корп. № 1,
каб. №12) для участі у судовому засіданні. Ухилення від
явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

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

Суддя Т. Б. Сітніков
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ОГОЛОШЕННЯ
Повістка про виклик в суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового
провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Юрченка С. О. знаходиться кримінальне провадження № 426/10693/16-к
стосовно Толмачова Олександра Олександровича, 15.12.1982 року народження, обвинуваченого у
вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК
України.
Обвинувачений Толмачов О. О. зареєстрований
за адресою: м. Луганськ, вул. Челюскінців, буд. 143,
кв. 91.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської області викликає
Толмачова О. О. у підготовче судове засідання, яке
відбудеться 29 січня 2019 року об 11 год. 30 хв. в залі Сватівського районного суду Луганської області,
що розташований за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядатиметься колегією суддів у
складі головуючого судді Юрченка С. О., суддів Половинки В. О., Осіпенко Л. М.

Каховський міськрайонний суд Херсонської області у зв’язку з розглядом кримінального провадження за обвинуваченням Іоргова Миколи Васильовича, 27.01.1981 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258
ч. 3 КК України, викликає обвинуваченого Іоргова
Миколу Васильовича. Судове засідання відбудеться 30 січня 2019 року об 11.00 год.
Адреса суду: м. Каховка Херсонської області,
вул. Мелітопольська, 172, каб. № 27. В разі неявки
у судове засідання відповідача слухання справи відбудеться за його відсутності.
Суддя Г. В. Подіновська

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
ПАТ «Укртелеком» повідомляє про зміну з
01.02.2019 Умов та порядку надання телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком».
Детальну інформацію можна отримати за телефоном контакт-центру 0 800 506 800 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських
операторів), у центрах обслуговування абонентів,
на сайті www.ukrtelecom.ua.

Повістка про виклик обвинуваченого
при здійсненні судового засідання в порядку
спеціального судового провадження
Обвинувачений Бабенко Олег Володимирович, 28.08.1959 року народження, зареєстрований
за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва, 47,
кв. 20, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться
30 січня 2019 року о 14 годині 30 хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Суддя С.М. Кічмаренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового
розслідування

Підозрюваний Журавльов Олексій Володимирович, 11.03.1962 року народження, зареєстрований
за адресою: Дніпропетровська область, м. Покров,
вул. Калініна, буд. 49, на підставі ст.ст. 133, 135,
297-5 КПК України Вам необхідно з’явитись 28 січня
2019 року о 10 годині до УСБУ у Вінницькій області:
м. Вінниця, вул. Грушевського, 27, до слідчого Сахненка В. М., телефон (0432)599260, для участі у процесуальних діях та виконання вимог ст. 290 КПК України
у кримінальному провадженні №22018020000000031
від 01.08.2018, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо, що з 31 січня 2019 року ТОВ «ТриМоб» вносить зміни до тарифів на послугу «R» для
абонентів неконтрактної форми обслуговування мережі рухомого (мобільного) зв’язку ТОВ «ТриМоб».
Детальну інформацію про тарифи розміщено
в місцях продажу послуг ТОВ «ТриМоб» та на сайті www.3mob.ua. Отримати інформацію можна також
за телефоном Контакт-центру 0-800-50-11-88.

Обвинувачений Дадонов Олег В’ячеславович,
06.07.1968 р.н., уродженець м. Полтава, громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Херсон,
вул. Кримська, 30, кв. 25, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5,
323 КПК України Вам необхідно з’явитися 31.01.2019
року о 13-00 год. до Івано-Франківського міського суду
Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 11, 2 поверх, зал № 19,
для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Дадонова Олега В’ячеславовича, якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області знаходиться кримінальне провадження № 233/5869/17 за обвинуваченням
Семенової Тетяни Вікторівни, 22.10.1983 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.
Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 10 квітня 2018
року розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Семенової Тетяни Вікторівни здійснюється в порядку спеціального судового провадження (in absentia) за відсутності обвинуваченої.
Суд викликає обвинувачену Семенову Тетяну Вікторівну в судове засідання на 06 лютого 2019 року
о 14 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.
Суддя О. Є. Джерелейко
Суддя О. В. Стадченко

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Свинцицького Сергія Вікторовича, 21.02.1985 року народження,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Свинцицький С. В., 21.02.1985 року народження (проживав без реєстрації за адресою: Житомирська обл., Володарськ-Волинський район, смт Нова Борова, вул.Шевченка, 13-А), викликається 06.02.2019 року на
10-00 год. до суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи
по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia),
який переховується від органів слідства та суду з метою
ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або
міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м.Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Количева Геннадія Миколайовича, 10.05.1977 року народження,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Количев Г. М. (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, пр-т Маяковського,
буд. 2-А, кв. 38) викликається 05.02.2019 року на 09-00 год.
до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia),
який переховується від органів слідства та суду з метою
ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або
міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м.Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Гнатуші Дениса Юрійовича, 30.11.1981 року народження, у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Гнатуша Д. Ю. (м. Донецьк, вул. Пашенної, 3) викликається 05.02.2019 року на 10-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia),
який переховується від органів слідства та суду з метою
ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або
міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м.Торецьк, вул. Дружби, 4)
розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням
Сальника Сергія Павловича, 08.09.1972 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК
України. Обвинувачений Сальник С. П. (зареєстрований за
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Трипільська,
буд. 1, проживає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, просп. Партизанський, буд. 66 А, кв. 52) викликається 05.02.2019 року на 11-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia),
який переховується від органів слідства та суду з метою
ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або
міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Ліквідатор приватного акціонерного товариства
«РОСАВА» арбітражний керуючий Дьоміна С. С. повідомляє про проведення конкурсу з визначення організатора аукціону з продажу активів банкрута ПрАТ «РОСАВА» (код ЄДРПОУ: 30253385, адреса: 09108, Київська
обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91).
Основними критеріями для участі в конкурсі є критерії, визначені ст. 49 Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». З умовами проведення конкурсу можна ознайомитись у замовника. Строк надання заяв для участі в
конкурсі до 13:00 06 лютого 2019 року включно. Конкурс відбудеться 07 лютого 2019 року о 14:00 за адресою: 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, 22/8, офіс
402. Переможець конкурсу на підставі затвердженого
протоколу укладає з ліквідатором договір на проведення аукціону з продажу активів банкрута ПрАТ «РОСАСуддя Т. Багрій ВА». Довідки за телефоном (067)120-17-16.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підготовче судове засідання обвинуваченого Соляника Ігоря Олександровича,
22.02.1987 р.н., зареєстрованого за адресою: вул.
Перемоги, 18, Краснодонський район Луганської
області, для розгляду кримінального провадження
№ 1-кп/409/155/18, справа 409/2298/18 за обвинуваченням Соляника Ігоря Олександровича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1
ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.
Розгляд підготовчого судового засідання відбудеться 04 лютого 2019 року о 15:00 год. за адресою:
92200, Луганська обл., смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Із опублікуванням цього оголошення обвинувачений вважається належним чином повідомленим
про час, день та місце проведення судового засідання.
Суддя О. Ю. Максименко

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє, що розгляд матеріалів кримінального провадження
№ 42017050000000839 за апеляційною скаргою прокурора першого відділу процесуального керівництва управління
з розслідування кримінальних проваджень слідчими регіональної прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області, яка брала участь у підготовчому судовому засіданні кримінального провадження судом першої інстанції, Снігур А. Л. на ухвалу Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 22
жовтня 2018 року, якою обвинувальний акт щодо Мігди
В’ячеслава Павловича, обвинуваченого у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, повернуто прокурору як такий, що не відповідає вимогам КПК України, призначено у відкритому судовому засіданні в приміщенні Дніпровського апеляційного суду (вул. Харківська, 13, м. Дніпро) на 09 годину 30 хвилин 01 лютого 2019 року.
Явка обвинуваченого Мігди В’ячеслава Павловича в судове засідання апеляційного суду є обов’язковою.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Скригунова Альберта Йосиповича, 31.07.1951 року народження, за
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Скригунов А. Й.
(зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Авдіївка,
вул. Гагаріна, 15/17) викликається 04.02.2019 року на 1000 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по
суті, головуючий суддя Ткач Г. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia),
який переховується від органів слідства та суду з метою
ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або
міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Кляночкіна Олександра Володимировича, 16.08.1969 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України. Обвинувачений Кляночкін О. В. (зареєстрований за адресою: м. Бахмут, вул. Генерала Толбухіна, 83/30,
проживає за адресою: м.Донецьк, вул. Артема, 80) викликається 04.02.2019 року на 11-00 год. до суду, каб. № 8,
для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя
Ткач Г. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia),
який переховується від органів слідства та суду з метою
ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або
міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному
провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220320001678 від 09.07.2015 року за обвинуваченням Харченка Леоніда Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК
України.
Суд викликає обвинуваченого Харченка Леоніда Володимировича, 10.01.1972 р.н., зареєстрованого за адресою: Донецька
область, м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, буд. 9, кв. 92, для
участі в розгляді підготовчого судового засідання, яке відбудеться 04 лютого 2019 року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за
адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 2, зал судового засідання № 8.
Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування
чи спеціального судового провадження.
Справа розглядатиметься колегіально у складі: головуючого судді Орчелота А. В., суддів Міросєді А. І., Мартиненко B. C.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області повідомляє про виклик обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України, Сидоренка Олександра Валерійовича, 15 березня 1965 року народження, уродженця міста Слов’янськ Донецької області, зареєстрованого за адресою: Донецька область, місто Слов’янськ, вулиця Свободи, 31, кв. 16, у судове
засідання, яке відбудеться 28 січня 2019 року о 10 год. 30 хв.
в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченого Сидоренка О. В. у судове засідання, оголошення вважається належним повідомленням,
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового
провадження

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового
провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Михайлова Олега
Віталійовича як обвинуваченого у судове засідання по
кримінальній справі № 426/7654/17 за обвинувальним
актом у кримінальному провадженні стосовно Михайлова Олега Віталійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на
04 лютого 2019 року о 10-30 годині.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий
суддя Попова О. М., судді Скрипник С. М., Половинка В. О.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Андріянова Олександра Олександровича як обвинуваченого у судове засідання по кримінальній справі № 426/11865/18 за обвинувальним 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 04 лютого 2019 року о 10-10 годині.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий
суддя Попова О. М., судді Скрипник С. М., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового
провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Соляника Ігоря
Олександровича як обвинуваченого у судове засідання
по кримінальній справі № 426/13440/18 за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Соляника Ігоря Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 04 лютого 2019 року о 10-00 годині.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий
суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Скрипник С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого

Суддя О. Б. Лазарів

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підготовче судове засідання обвинуваченого Грібачова Віктора Миколайовича,
03.03.1961 р.н., зареєстрованого за адресою: вул.
Тюленіна, 8, смт Станиця Луганська Луганської області, для розгляду кримінального провадження
№ 1-кп/409/156/18, справа № 409/2296/18 за обвинуваченням Грібачова Віктора Миколайовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1
ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.
Розгляд підготовчого судового засідання відбудеться 04 лютого 2019 року о 14:00 год. за адресою: 92200, Луганська обл., смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Із опублікуванням цього оголошення обвинувачений вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.
Суддя О. Ю. Максименко

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІДЖІТАЛ ДЕСІЖИНС» повіТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІСТІ» повідомляє про встановлені розцінки вартості передвиборчої агітації на інтернет-порта- домляє про встановлені розцінки вартості передвиборчої агітації на інтернет-порталі — ubr.ua:
лі — vesti-ukr.com:
- Прес-реліз об’ємом до З 000 знаків — 3302,77 грн.
- Прес-реліз об’ємом до 3 000 знаків — 2709,60 грн.
- Текстова новина об’ємом до 3 000 знаків — 5240,06 грн.
- Текстова новина об’ємом до 3 000 знаків — 5400,00 грн.
- Стаття об’ємом до 7 000 знаків — 12 974,76 грн.
- Стаття об’ємом до 7 000 знаків — 6640,00 грн.
- Банерна реклама за тисячу показів — 42,30 грн.
Вартість зазначена з урахуванням податків.
Вартість зазначена з урахуванням податків.

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

Втрачено посвідчення
постраждалого внаслідок
Чорнобильської катастрофи,
категорія 2, серія Б №027344, видане
на ім’я Купрієнка Василя Івановича
від 03 грудня 2004 року Київською
облдержадміністрацією.
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Рік собаки минає,
а служба триває

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ЗАХІД
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ХВОСТАТІ ДЕТЕКТИВИ. Торік службові пси допомогли

правоохоронцям Донеччини розкрити понад 70 злочинів

Р

ік Жовтого земляного
собаки за східним календарем невдовзі помахає
хвостом на прощання. Або
дасть лапу. І у співробітників Головного управління
Національної поліції України в Донецькій області є всі
підстави, щоб із вдячністю
потиснути лапи службовим
псам — надійним і незамінним помічникам. Адже чотирилапі детективи попрацювали ефективно: протягом 2018 року вони допомогли поліцейським виявити 268 вибухових пристроїв, 154 боєприпаси, 112 кілограмів вибухівки, 24 одиниці вогнепальної зброї та понад 14 тисяч набоїв. Також
псів справедливо вважають співавторами розкриття більш як 70 різноманітних злочинів.
Само собою, під час протистояння кримінальному
світу правоохоронці періодично отримують нову техніку і спорядження, дедалі активніше використовують сучасні технології, проте, як показує досвід, жодні ноу-хау чи новітнє обладнання не можуть замінити службових псів. Приміром, під час розкриття злочинів і пошуку місця схову
злочинця чи викинутої ним
зброї оперативники часто
можуть покладатися на унікальний нюх своїх вихованців. Те саме стосується й перевірки місць масових заходів чи вокзалів, де пси без-

помилково знаходять
непрості, бо сховки у невибухові пристрої та
доступних місцях, поречовини.
вністю закриті в банках
Щоправда, такими
чи загорнуті у скотч»,
вправними чоти— розповідає про екрилапі помічзамени начальник
ники поліції
кінологічного ценне народжутру поліції Доються, а станецької області
ють після
Леонід Котов.
серйозних
Тут, у центрі,
навчань,
активно практренувань
тикують різі підготовноманітні прики. На Дострої, з допонеччині це
могою яких
відбуваєтьхвостатих
ся в кінолокурсантів
гічному центрі
тренують
обласної полірозпізнавації, який розтати запахові
шований у Масліди. Один
ріуполі, та його
з них — кафілії у Крамарусель, бо
торську. Нині
схожий на
у цій академії
атракціон.
для хвостаАле в данотих утримуму разі псам
ють 35 вихоне до розваг:
ванців (з цуу розташоценятами),
ваних на ка18 із яких
руселі ємкосДля чотирилапих місія тях — різні ремають кон«знайти за запахом»
кретну підчовини, а в деяздійсненна
готовку і вже
кі з банок ховасертифіковані
ють ватні дисза окремими напрямами.
ки, просякнуті замінником
Тобто одні з них — фахівці запаху — тротилу чи нарз пошуку зброї, інші трено- котиків. А щоб наблизивані для виявлення нарко- ти навчання до реальних
тиків, треті здатні відшука- умов, довкола розшукувати людей.
ного предмета підкладають
«Щоб отримати сертифі- подразники з різким запакат, кожен претендент на хом: спеції, рідину для митнього має пройти складний тя скла, бензин. Саме так
іспит: пошук у транспорті, пси-пошуковці вчаться не
приміщенні, ручній покла- відволікатися і не звертажі. Випробування справді ти уваги на сторонні запахи.
Фото із сайту ГУ НП України в Донецькій області

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

До речі, як свідчать кінологи, бензин, яким просякнутий автомобіль, мав би
дезорієнтувати собак, а насправді серйозно не впливає на їхню роботу. Тому,
приміром, вибухівку, сховану в баку для пального,
помічники поліції знаходять досить швидко.
Різноманітні випробування і навантаження очікують на службових псів, і
щоб бути готовими до них,
в кінологічному центрі
всерйоз дбають про відповідні тренування. Тут є
й спеціальна смуга перешкод: двометровий бар’єр,
сходи, лаз, рів, міст.
«Найскладнішою
вважають роботу розшукових
собак, у яких значно більша кількість вправ і навантаження, — уточнює
молодший інструктор-кінолог Тарас Куба. — Пес
не тільки шукає людину,
а й вибирає речі, шукає
зброю, затримує порушників. Йому дуже важливо бути витривалим, адже
коли йде слідом, нерідко
долає чимало перешкод і
великі відстані — понад 10
кілометрів».
Як підтверджують підсумки роботи чотирилапих помічників поліції, навчання і наполегливі тренування в кінологічному
центрі не минули марно.
Та служба службою, і тому
спеціальна підготовка триває: пси день у день підтримують форму і поступово підвищують пошукову чи іншу кваліфікацію.

Спільний рекорд Тернопілля й Хмельниччини
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
ВІКОПОМНЕ. Тривалий час
береги річки Збруч, а з ними
й цілий український народ ділили імперії. «Віднині воєдино
зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України», — так звучали
100 років тому слова Акта злуки двох Українських Республік
(УНР і ЗУНР) в одну самостійну
соборну Українську державу.
Збруч став тоді рікою єднання.

Жителі
Тернопілля
й
Хмельниччини впродовж уже
багатьох років з цієї нагоди
організовують
міжобласне
свято «Збруч — ріка єднання». Місцем проведення урочистих заходів обирають саме мости, що з’єднують збручанські береги та, відповідно,
межі Тернопільської й Хмельницької областей, а також населені пункти, які розкинулися вздовж цієї річки.
Нинішнього року на Тернопільщині свято «Збруч — рі-

ка єднання» відбулися у Шумському, Лановецькому, Підволочиському та Гусятинському районах. Основні ж урочистості тривали на межі Борщівського району (селище СкалаПодільська), що на Тернопіллі,
та в селі Гуків Чемеровецького
району Хмельниччини. Це місце, як наголосив голова Тернопільської облдержадміністрації
Степан Барна, — святе для всіх
українців. Тут віддавали життя
у лавах Українського Січового Стрілецтва, Армії УНР, УПА

та доклали багато зусиль для
об’єднання нашої держави.
Участь у святі «Збруч — ріка єднання» взяли понад три
тисячі учасників, серед яких
представники влади та громадськості з Тернопільщини,
Хмельниччини й Львівщини.
Водночас вони встановили
унікальний рекорд у категорії
«Масові заходи». Представники Книги рекордів України
зафіксували найбільшу кількість державних синьо-жовтих прапорів на одній локації.

Премією Василя Симоненка відзначили двох поетів
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
НОВІ ЛАУРЕАТИ. На Черкащині відзначили лауреатів Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка.
Урочистості відбулися на літературно-мистецькому вечорі

«Чуття великої любові» з нагоди 84-річчя з дня народження уславленого земляка. Дипломи переможцям вручив заступник голови облдержадміністрації Костянтин Омаргалієв.
Премії традиційно вручають
у двох номінаціях: «За найкращу першу поетичну збірку» і

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

«За найкращий художній твір»
(поезія, проза, драма). Отримати таку літературну відзнаку
можуть не тільки митці з Черкащини, а й з усієї України.
Рік у рік на Черкащині відзначають продовжувачів симоненкових традицій — письменників та поетів. І саме Шевченків

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

край єднає в ці дні найкращих у
цій царині. Цього року найвдалішим поетичним дебютом стала збірка «Еволюція на граніті»
Сергія Сіваченка із смт Хорошів
Житомирської області. Лауреатом у номінації «За найкращий
художній твір» стала черкаська
поетеса Людмила Тараненко.
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Рівне двічі було
столицею України
Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
100 РОКІВ ТОМУ. Рівне двічі проголошували столицею України. І обидва рази — у квітні 1919 року. Про це на Рівненщині
говорили в День Соборності, який цього року збігся зі 100-річчям проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР.
— У квітні 1919-го Директорія на чолі з Симоном Петлюрою під натиском червоної армії змушена була залишити
Київ — тож центр управління державою перенесли до Рівного. А сам головний військовий отаман та штаб армії базувалися в Здолбунові, — розповіла представник обласного архіву Людмила Леонова. — Тут, у Рівному, сформували новий уряд, серед перших розпоряджень якого було
обов’язкове вивчення української мови та літератури й історії України у вищопочаткових школах. Директорія також вводить обов’язкове безкоштовне навчання всіх дітей шкільного віку — громадян України.
Втім, ситуація на фронті розвивається не на користь українського війська, тож уже 5 травня уряд Директорії та штаб армії
евакуювалися до Радивилова.
Друге проголошення Рівного столицею України також було
у… квітні 1919-го. Коли 27-річний генерал-хорунжий Володимир Оскілко спробував усунути Симона Петлюру від керівництва армією УНР і, по суті, влаштував державний переворот.
Новий Кабінет міністрів не приховував намірів створити в
Україні «Республіку трудових рад» і укласти мирну угоду з більшовицькою Росією. Звісно, це загострило політичну ситуацію
в Рівному.
30-тисячне місто тоді доволі активно функціонувало: тут було чимало кредитних установ і закладів торгівлі. Адже навколо колоніями жили німці, чехи, поляки, які давали Рівному товарну продукцію.
А ще тут навіть почали друкувати місцеві гроші — так звані
внутрішні бони, що випускалися на регіональному рівні. Адже
за політикою Директорії було не до економіки: достатньої кількості грошових знаків управі Рівного вона не постачала.
Тож було кілька випусків дрібних місцевих грошей номіналом
в 1, 3, 5 або 10 рублів з двома підписами і чотирма печатками.
У травні 1919 року вводиться ще й номінал у 25 карбованців: у
центрі — герб (тризуб), навколо — літери УНР.
Цікаво, що регіональні гроші, стверджують дослідники, мають сліди інтенсивного обігу: отже, населення охоче їх приймало та використовувало.
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