
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 12 лютого 2019 року
USD 2705.7716 EUR 3059.9571 RUB 4.1214 / AU 353576.70 AG 4269.71 PT 216191.15 PD 377184.56

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ДОКУМЕНТИ
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Воїни на передовій 
читають українські 
книжки. Там навіть  
є міні-бібліотеки поряд  
із набоями як найвлучніша 
вітчизняна зброя

Розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про схвалення 
Концепції реформування 
системи забезпечення населення 
культурними послугами»

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та 
ЖКГ про проекти нових ДБН щодо проектування житлових 
будинків із класом енергоефективності не нижчим «С»

ЦИТАТА ДНЯ

ЛЕВ ПАРЦХАЛАДЗЕ:

ЦИФРА ДНЯ

101,0%
становив, за даними Держстату, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у січні 

2019 року щодо грудня 2018-го

«У Європі 
енергоощадні технології — 
невід’ємна частина життя. 

Маємо переймати цей 
досвід і забезпечувати 

мешканців будинків 
необхідним теплом 

і комфортом».
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Друкована преса 
вистояла

ЕКСКЛЮЗИВ. Як Україна протистоїть російському агресору 
в інформаційній війні та реформує ЗМІ, «Урядовому кур’єру» 
розповів голова Державного комітету телебачення 
і радіомовлення Олег Наливайко

Модернізована 
техніка йде у війська 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Харківський бронетанковий завод по-
силює українське військо модернізованими танками Т-64. За під-
сумками комплексу випробувань модернізований Т-64 зразка 
2017 року серійно постачають у Збройні сили, повідомляє Укрін-
форм. Їх виготовлено понад сотню, що достатньо для переозбро-
єння танкової бригади. Водночас харківське підприємство модер-
нізує наявні Т-64. У бойову машину інтегрують сучасні нічні при-
лади спостереження з електронно-оптичними перетворювачами 
третього покоління. Вони мають високу стійкість до світлових за-
вад, не чутливі до засвічення навіть під час використання супро-
тивником спеціальних перешкод в інфрачервоному діапазоні.

У модернізованій техніці використано тепловізор, який за-
безпечує виявлення, розпізнавання і знищення супротивника. 
Машини мають новий динамічний захист, який ефективно про-
тидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумуля-
тивним та бронебійним, а також ударно-кумулятивним боєпри-
пасам типу «ударне ядро».
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Луганські піротехніки готуються до наступу
ПРОБЛЕМА. У справі розмінування час переходити на європейські стандарти

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Нині важко оцінити масш-
таби й терміни повного 

розмінування прифронтової 
території Луганської області, 
надто що до ланів, не доступ-
них для землекористувачів, 
додаються річки, виконуючи 

на час проведення операції 
Об’єднаних сил роль водної 
перешкоди. Але бійці частини 
піротехнічних робіт і гумані-
тарного розмінування аварій-
но-рятувального загону спе-
ціального призначення ДСНС 
у Луганській області готу-
ються, щойно потепліє, ви-
ходити в поле. Рік у рік роз-

міри території, яку вдаєть-
ся очистити від вибухонебез-
печних предметів, зростає. 
Але поки що в Організації 
Об’єднаних Н ацій називають 
схід України «одним з найне-
безпечніших і найзабрудне-
ніших районів у світі». Дня-
ми про це повідомила прес-
служба управління ООН з ко-

ординації гуманітарних пи-
тань (UN OSHA) на своїй сто-
рінці у Twitter. 

Якщо у 2017 році луган-
ські піротехніки знешкодили 
8567 боєприпасів, то 2018-го 
ця цифра зросла майже вдвічі 
й становить 14 465. Збільшу-
ється й площа очищеної тери-
торії. 

«Коли знаходиш один вибухо-
небезпечний предмет, доводить-
ся обстежувати навкруги май-
же гектар», — пояснює началь-
ник частини піротехнічних робіт 
та гуманітарного розмінування 
аварійно-рятувального загону 
спеціального призначен-
ня ДСНС в Луганській об-
ласті Роман Шутило. 2

СЛОВО — ЗБРОЯ



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

документи

ПОСИЛАННЯ  
на інтернет-сторінки єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування,  

що містять електронні декларації кандидатів  
на пост Президента України Гнапа Д.В., Соловйова О.М.
Гнап Дмитро Володимирович
https://public.nazk.gov.ua/declaration/005b335a-bdeb-4cb8-9f7f-5b71c0149e30 

Соловйов Олександр Миколайович
https://public.nazk.gov.ua/declaration/61fea75c-5967-4668-8d49-6136ce3fd604

УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

оголошення

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

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

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження №1-кп/761/1287/2018 
(справа №761/5858/18), по обвинуваченню Чопея Василя Єв-
геновича, Гладунського Михайла Васильовича, Післярюка 
Ігоря Павловича, Бурди Юрія Олексійовича, Гладунської Лю-
бові Михайлівни за ч. 5 ст. 191 КК України.

Повідомляємо, що судом призначено підготовче судове 
засідання на підставі обвинувального акта у вищезазначено-
му кримінальному провадженні, за яким висунуто обвину-
вачення Чопею Василю Євгеновичу, Гладунському Михайлу 
Васильовичу, ГІіслярюку Ігорю Павловичу, Бурді Юрію Олек-
сійовичу, Гладунській Любові Михайлівні у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК 
України, у відкритому судовому засіданні, що відбудеться о 
10 годині 00 хвилин 27 лютого 2019 року в приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва у залі судових засі-
дань №1, про що повідомити зацікавлених осіб. 

Суддя В. В. Бугіль

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/664/2018 за обвинуваченням Базазієва 
Лентуна Романовича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно 
з Єдиним державним реєстром досудових розсліду-
вань за № 4 2016 01 0000000 194 від 09.09.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться 
28.02.2019 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб.

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

Суддя П. Л. Слободянюк

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Котовського Юрія Олексійовича, який 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 27 лютого 2019 року об 
11.00 годині в приміщенні Оболонського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені 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 Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Язєва Сергія Олексійовича, 
20.11.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР 
Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 15 
хвилин 27 лютого 2019 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення, обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомлений з 
його змістом.

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів  

АТ КБ «ТК КРЕДИТ»
F20GL40837 Право вимоги за кредитним договором 470/2 від 

28.12.2011 Кредит фізичної особи з забезпеченням: 1) земельна ді-
лянка пл. 0,6000 га; 2) земельна ділянка пл. 2,3279 га; 3) земельна ді-
лянка пл. 1,2000 га, Івано-Франківська обл., Яремчанська міська ра-
да, с. Татарів, урочище «Женець».

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: www.prozorro.sale. 

Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_kredyt/194436/index.

php?lang=ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукці-

ону 25.03.2019 р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону: точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-
сайті: www.prozorro.sale.

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: F11GL40860-F11GL40862
Короткий опис активів (майна) 
в лоті:

Кредити

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

07.03.2019; 02.04.2019; 25.04.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкри-
тих торгів (аукціону) /електронного аук-
ціону по кожному лоту вказується на 
веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
41528-asset-sell-id-190473

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: F11GL39872-F11GL39877; F11GL39763-F11GL39806
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

06.03.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного 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/41524-asset-sell-id-190461
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/41514-asset-sell-id-190430

Втрачено судновий білет  
на ім’я — Шемшур Микола Федорович, 

серії СБ №007372 на човен УМС-450, № UA-UMS4B825A313. 
Вищевказаний судновий білет вважати недійсним.

Посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 1)  
серії А № 110819, видане 14.02.2000 року та вкладка № 184031, видана 14.02.2000 року 

до посвідчення громадянина, який постраждав внаслідок аварії на ЧАЕС, видані  
Київською облдержадміністрацією на ім’я Єфіменка Олександра Олександровича,  

вважати недійсними.

Втрачений  паспорт 
громадянина України, серія АС № 414898 від 29.04.1998 р.  
виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області  

на ім’я Віжанського Віталія Володимировича, 31.07.1976 р.н., 
вважати недійсним.

До уваги ТОВ «КІНВІН» ЄДРПОУ 41229978
На офіційному веб-сайті Київського обласного терито-

ріального відділення Антимонопольного комітету України  
(http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index) розміщено 
Вимогу від 21.12.2018 №60-02/4709 про надання інформації до  
ТОВ «КІНВІН», ЄДРПОУ 41229978.

Вимога вважається врученою адресату, через 10 днів з дня пу-
блікації в газеті «Урядовий кур’єр».

Відповідно до п. 13 ст. 50 Закону України «Про захист економіч-
ної конкуренції» неподання інформації тервідділенню АМКУ у вста-
новлені головою відділення строки, є порушенням і тягне за собою 
відповідальність, встановлену ст. 52 цього Закону.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Карпушенка Во-
лодимира Валерійовича, 12.12.1974 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Севастополь, вул. Адмірала Юмашева, 25, кв. 69), у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 4 ст. 27,  
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 
30 хвилин 28 лютого 2019 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного 
суду м. Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 39 
(головуючий суддя Дідик М. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголо-
шення, обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Шмелькова 
Владислава Валерійовича, 13.11.1969 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Гоголя, 52/58, м. Красноперекопськ, АР Крим, 96002), у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 10 годині 45 хвилин 27 лютого 2019 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал  
№ 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголо-
шення, обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з його змістом.
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Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області пере-

буває кримінальне провадження № 1-кп/243/220/2019; справа № 243/9868/18 за 
обвинуваченням Нікуліна Олександра Олександровича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого 
Нікуліна Олександра Олександровича, 14.07.1991 року народження, останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання: Донецька область, Бахмутський район,  
м. Вугледарськ, пров. Партизанський, буд. 36, у судове засідання з розгляду кри-
мінального провадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 27 лю-
того 2019 року о 13 год. 15 хв. у приміщенні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здій-
снюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне проваджен-
ня № 227/1059/17 (1-кп/227/71/2018) за обвинуваченням Гільванової Нурії Загі-
рівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

21 листопада 2018 року у зв’язку із закінченням терміну повноважень суддів 
Добропільського міськрайонного суду Корнєєвої В. В. та Хоменка Д. Є. здійснено 
повторний автоматизований розподіл даного провадження між суддями, та вище-
зазначених суддів колегії замінено на суддів: Любчик В. М. та Левченка A. M. А та-
кож 21 листопада 2018 року постановлено ухвалу про розгляд справи спочатку та 
про призначення її до підготовчого судового засідання.

Обвинувачена Гільванова Нурія Загірівна, 28 березня 1982 року народження, 
останнє місце реєстрації якої: вул. Зарічна, буд. 252, кв. 29, м. Харцизьк Донецької 
обл., викликається на 27 лютого 2019 року о 09 год. 00 хв. до Добропільського 
міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі в підготовчому судовому засіданні в 
кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за № 42016050000000857 від 23 серпня 2016 року.

Особа, яка викликається, зобов’язана заздалегідь повідомити про неможли-
вість прибуття до суду та про причини такої неявки.

Головуючий суддя Мацишин Л. С.,  
судді: Любчик В. М., Левченко A. M.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає криміналь-
не провадження за обвинуваченням Киріяка Івана Миколайовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

17 жовтня 2018 року ухвалою Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області по даній справі призначено підготовче судове засідання на 29 
листопада 2018 року о 10.00 год.

29 листопада 2018 року проведення підготовчого судового засідання від-
кладене на 17 січня 2019 року о 09.30 год.

17.01.2019 року підготовче судове засідання не відбулося з технічних при-
чин, відкладено на 26 лютого 2019 року о 13.00 год.

Обвинувачений Киріяк Іван Миколайович, останнє місце реєстрації яко-
го: Донецька область, м. Макіївка, м-н Зелений, буд. 57, кв. 40, викликаєть-
ся на 26 лютого 2019 року о 13.00 год. у підготовче судове засідання до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А, для участі в розгляді криміналь-
ної справи за обвинуваченням Киріяка Івана Миколайовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Левченко A. M.,  
судді: Здоровиця O. B., Хандурін В. В.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області пе-

ребуває кримінальне провадження № 1-кп/243/73/2019; справа № 243/731/17 
за обвинуваченням Толстих Артема Євгенійовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинува-
ченого Толстих Артема Євгенійовича, 18.04.1985 року народження, останнє 
відоме зареєстроване місце проживання: Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Свободи, буд. 13, кв. 3, у судове засідання з розгляду кримінального 
провадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 27 лютого 
2019 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Антюфєє-
ва Володимира Юрійовича, 19.02.1951 р.н., який обвинувачується у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, для розгляду кло-
потання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслі-
дуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних прова-
дженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагля-
ду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову 
діяльність, Головної військової прокуратури Генеральна прокуратура Укра-
їни Солошенка Ю. І. про здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня по кримінальному провадженню №42017000000001126 від 11.04.2017 ро-
ку в судове засідання, яке відбудеться о 12.30 годині 27 лютого 2019 року в  
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни-
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016221320000111 (номер справи 
1-кп/243/175/2019) за обвинуваченням Толстих Ігоря Євгеновича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Хаус-
това Т. А. викликає обвинуваченого Толстих Ігоря Євгеновича, який за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Сво-
боди, будинок № 13, квартира № 3, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 19 лютого 2019 року об 11 годині 30 хвилин у залі судового засідан-
ня № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

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, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 
КПК України викликає Юрова Юрія Павловича (Луган-
ська область, м. Луганськ, вул. 1-ша Беломорська, 11), 
як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній 
справі № 426/1592/17 за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Юрова Юрія Павлови-
ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 21 лютого 2019 року о 
09.40 годині.

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

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

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/19010/17 стосовно Апалько-
ва Сергія Миколайовича, 14.07.1979 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Апальков С. М. зареєстрований 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Героїв Ста-
лінграда, буд. 2/248.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Апалькова Сергія 
Миколайовича в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 21 лютого 2019 року о 14.30 год. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Попо-
вої О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне судо-
ве провадження № 426/18450/18 стосовно Карабута Олек-
сандра Миколайовича, 19.08.1975 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109,  
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ка-
рабут О. М. зареєстрований за адресою: Луганська область, 
смт Станиця Луганська, вул. Маяковського, буд. 39.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Карабута Олек-
сандра Миколайовича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 21 лютого 2019 року о 15.30 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Половинки В. О., суддів Скрипник С. М., Попо-
вої О. М.

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

шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 
КПК України викликає Тіщенко Олену Сергіївну (яка за-
реєстрована: Луганська область, м. Луганськ, вул. Ме-
талургійна, 17), як обвинувачену в судове засідан-
ня по кримінальній справі № 426/11855/17-к за обвину-
вальним актом у кримінальному провадженні стосов-
но Тіщенко Олени Сергіївни за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 437 КК України на 21 лютого 2019 ро-
ку о 14.10 годині.

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

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

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

ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК Украї-
ни викликає Акімова Олега Костянтиновича (який зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Луганськ, квартал 
Степовий, 4/21), як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/11527/17-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Акімова Олега 
Костянтиновича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 21 лютого 
2019 року о 09.50 годині.

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

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

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/7886/18 стосовно Задираки 
Нел лі Акопівни, 24.08.1949 року народження, обвинуваченої 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Задирака Н. А. заре-
єстрована за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, про-
спект Переможців (Кірова), 23/10.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Задираку Неллі 
Акопівну в підготовче судове засідання, яке відбудеться 21 
лютого 2019 року о 09.30 год. у залі Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Половинки В. О., суддів Скрипник С. М., Осі-
пенко Л. М.

Державна служба геології та надр України оголошує

Перелік
ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на користування надрами, відповідно до 

підпункту 3 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 30.05.2011 № 615 (далі - Порядок)

№ п/п
Об’єкт надрокористування Початкова ціна

продажу дозволу,
тис. грн.Назва об’єкта користування Вид корисної 

копалини
Вид користування 

надрами Місце розташування

1 2 3 4 5 6

1 Бережанське родовище  
ділянка Рогачин видобування пісок Тернопільська обл.,  

Бережанський р-н 252,613

Заява разом із зазначеними у додатку 1 до Порядку документами щодо отримання спеціальних дозволів на користування надра-
ми зазначених ділянок надр приймається від претендентів Державною службою геології та надр України за адресою: 03057, м. Ки-
їв, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 325.

 Останній день подання заявок 15 березня 2019 року до 16 години.
 З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 416.
 Державна служба геології та надр України.
 Контактні особи:
 1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
 2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинувачену Авраміді Тетяну Станіславівну, 
03.06.1972 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР 
Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 
хвилин 27 лютого 2019 року.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голо-
сіївського районного суду міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал 
№ 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з мо-
менту опублікування даного оголошення обвинува-
чена вважається належним чином ознайомлена з йо-
го змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинувачену Коноваленко Галину Іванівну, 
06.12.1957 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Павленка, 54, кв. 58, м. Сімфе-
рополь, АР Крим), у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 го-
дині 30 хвилин 27 лютого 2019 року.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голо-
сіївського районного суду міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал 
№ 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення, обвинуваче-
на вважається належним чином ознайомлена з йо-
го змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований 
за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Заприводи Олега Гри-
горовича, 19.10.1975 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Запривода О. Г. (зареєстрований за адресою: м. Ма-
кіївка, с. Нижня Кринка, вул. Східна, 32, проживає за адресою:  
м. Донецьк, вул. Ліста, 36) викликається на 18.02.2019 року  
о 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по су-
ті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який пе-
реховується від органів слідства та суду з метою ухилення від 
кримінальної відповідальності (спеціальне судове проваджен-
ня) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її 
змістом.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області перебуває обвинувальний акт по кримінально-
му провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за №12015220320001678 від 09.07.2015 року за обви-
нуваченням Харченка Леоніда Володимировича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК  
України.

Суд викликає обвинуваченого Харченка Леоніда Володимиро-
вича, 10.01.1972 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, буд. 9, кв. 92, для учас-
ті в розгляді підготовчого судового засідання, яке відбудеться 25 
лютого 2019 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 2, зал су-
дового засідання № 8.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголо-
шення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою 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.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого 
Шаповаленка Віктора Вікторовича, 12.04.1956 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Героїв Сталінграда, 53, кв. 62, м. Се-
вастополь, АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 12 год. 00 хв. 28 лютого 2019 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 
даного оголошення, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомлений з його змістом.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Полєта-
єва Олександра Миколайовича, 16 березня 1979 року народження (зареє-
строваного за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 55, кв. 6), у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 25 лютого 2019 року о 16 год.00 хв. Яв-
ка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

Підготовче судове засідання в кримінальному провадженні №1-
кп/755/519/19 відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Сер-
гієнка, 3, каб. 11, під головуванням судді Левко В. Б. за участю суддів Кури-
ла А. В. та Козачук О. М.

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

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Дудіна Ми-
колу Миколайовича, 28.10.1991 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, по обвину-
вальному акту внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за 
№ 42016220000001040 від 24.11.2016 року, справа № 644/6463/17-к, 
провадження № 1-кп/644/194/19, у підготовче судове засідання, при-
значене на 21 лютого 2019 року о 09 годині 15 хвилин, головуючий суд-
дя Горчакова О. І. Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї П’ятирічки), 18 (корпус №2 су-
ду), зал судового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута без участі 
Дудіна Миколи Миколайовича.
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Oбласть Нiч День

Київська 0 -5 +2 -3
Житомирська 0 -5 +2 -3
Чернігівська 0 -5 +2 -3
Сумська +2 -3 +2 -3
Закарпатська 0 -5 -2 +3
Рівненська 0 -5 +2 -3
Львівська 0 -5 -2 +3
Івано-Франківська 0 -5 +2 -3
Волинська 0 -5 +2 -3
Хмельницька 0 -5 +2 -3
Чернівецька 0 -5 +2 -3
Тернопільська 0 -5 +2 -3
Вінницька 0 -5 +2 -3

Oбласть Нiч День

Черкаська 0 -5 +2 -3
Кіровоградська 0 -5 -2 +3
Полтавська +2 -3 +2 -3
Дніпропетровська +2 -3 +2 -3
Одеська 0 -5 0 +5
Миколаївська 0 -5 0 +5
Херсонська +2 -3 +2 +7
Запорізька -2 +3 +2 +7
Харківська +2 -3 +2 -3
Донецька -1 +4 -1 +4
Луганська -2 +3 -2 +3
Крим 0 +5 +3 +8
Київ -1 -3 -1 +1

Укргiдрометцентр

Миколаївці борються за Бузький Гард 
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. Понад два ро-
ки тому представники гро-
мадських організацій, еко-
логи, небайдужі громадяни 
об’єдналися, щоб запобігти 
затопленню Бузького Гарду 
та оголосили про всеукраїн-
ське збирання підписів проти 
підняття рівня Олександрів-
ського водосховища до по-

значки 20,7 метра. Звертали-
ся до Кабінету Міністрів, Вер-
ховної Ради, депутатів, гро-
мадських козацьких та еко-
логічних організацій. Рік то-
му миколаївський правоза-
хисник, громадський діяч, 
учасник АТО, очільник шта-
бу Олег Кравець зустрівся з 
американськими конгресме-
нами та сенаторами, звернув-
ся до міжнародного співтова-
риства із проханням підтрим-

ки. Олег Кравець передав 
список людей, які сприяють 
Н АЕК «Енергоатом» у зни-
щенні Бузького Гарду, при-
родного середовища регіону і 
культурно-історичної спадщи-
ни України. 

У січні миколаївські акти-
вісти звернулися до україн-
ської діаспори, закликали 
співвітчизників «об’єднатися 
в ці важкі часи задля збере-
ження землі, що виплекала 

українську націю». Цей лист 
уже надіслано до більш як 30 
країн, до Світового та Євро-
пейського конгресу українців. 

Боротьба за Бузький Гард 
триває. У найближчих пла-
нах штабу — звернутися до 
козацьких об’єднань та вста-
новити з 1 березня цілодобо-
ве чергування на острові Гар-
довому. Активісти готові ста-
ти перепоною намірам енер-
гетиків. 

Що приховує підземелля?
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ПРИГОДА. Уманці добре знають про існування під містом 
численних підземних ходів. Кажуть, катакомби існують тут не 
менш як чотири століття. Хай там як, а господар одного з бу-
динків не сподівався, що саме під ним і є оте таємниче підзе-
мелля. Вийшовши вранці на подвір’я, щоб звично поратися в 
господарстві, він раптом провалився під землю. Яма була гли-
бокою — кілька метрів, тож самому не вибратися. Просидів 
там близько двох годин. На крики про допомогу ніхто не від-
гукувався. Дружина була вдома, але, очевидно, нічого не чула, 
адже й подумати про таке не могла. Виручив сусід, до якого до-
линули благання. Разом з господинею допоміг постраждалому, 
опустивши туди довгу драбину.

Попри кількаметрову висоту падіння, переляканий господар 
залишився неушкодженим. Устиг помітити, що з ями, в якій опи-
нився, у різні боки йдуть три тунелі. Дослідники зацікавилися цим. 

На Луганщині лунали 
туристські пісні

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ВІДКРИТТЯ СЕЗОНУ. В області відбувся збір туристів — пе-
реможців обласного етапу чемпіонату України. Підсумкова кон-
ференція обласного етапу зі спортивних туристських походів 
серед учнівської та студентської молоді проходила на базі Лу-
ганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і крає-
знавства. Кожна делегація презентувала свій похід, згадувала 
найяскравіші його моменти. У залі звучали туристські пісні. 

Юні туристи Луганщини підбили підсумки сезону 2018 року. 
Як повідомляє прес-служба обласного департаменту освіти, 
серед переможців у змаганнях з пішохідного туризму були ко-
манди з Рубіжного, Сєверодонецька і Старобільська. До пере-
можців у змаганнях з велосипедного туризму додалася коман-
да з Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму 
і краєзнавства, керівники якого переселилися з тимчасово оку-
пованої території.

Учасники заходу казали, що туристська романтика так притя-
гує людину, що, побувавши одного разу в поході, вона прагне 
знову вирушити в подорож. Незабаром розпочнеться новий се-
зон, і на мандрівників чекають нові цікаві маршрути та враження.

Найдовша стежка Карпат на 300 кілометрів 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ПІШОХІДНИЙ МАРШРУТ. 
На Закарпатті відновлять пі-
шохідний маршрут, прокладе-
ний ще за часів Чехословаччи-
ни, що вважався найдовшим 
у всьому Карпатському регіо-
ні. Охоплюючи природні ланд-
шафти, архітектурні та істо-
ричні пам’ятки, він простягав-
ся на 343 кілометри.

У наші дні маршрут описав 
краєзнавець автор турист-
ського путівника Олег Яма-
лов. На практиці ж узялися за 
відновлення найдовшої кар-
патської стежки лісівники й 

активісти до 100-річчя з дня її 
заснування. Маршрут прокла-
дено шляхами різної категорії 
складності, він охоплює най-
більші гірські вершини Кар-
пат Говерлу, Петрос, Близни-
ці, Піп Іван, мальовничі поло-
нини Руни, Боржави і Бужо-
ри. Працівники Воловецько-
го держлісгоспу цього року 
планують облаштувати 57-кі-
лометровий відрізок давньо-
го шляху. 

Планування роботи, яку 
ведуть лісівники разом із 
громадськими активіста-
ми і крає знавцями, відбуло-
ся на зустрічі голови облас-
ного управління лісомислив-

ського господарства Валерія 
Мурги з головою громадської 
організації «Регіональна ту-
ристична організація Закар-
паття» Валентином Волоши-
ним та керівником туристич-
ного товариства «Карпатські 
стежки» Олександром Бурса-
новим. 

Валерій Мурга повідомив, 
що зусиллями працівників лі-
сового господарства обла-
штовано 240 рекреаційних 
пунктів та місць відпочинку. 
Багато з них розташовано са-
ме вздовж цієї карпатської 
стежки. Лісогосподарства 
«Ве ли кобичківське», «Брус-
турянське», «Свалявське», 

«Ясінянське», «Мукачівське», 
«Берегівське» створили най-
більшу кількість стаціонар-
них місць відпочинку. В мапу 
маршруту ввійдуть і форелеві 
господарства, що їх теж утри-
мують держлісгоспи.

Робота триває і в інших на-
прямах: маркуванні турист-
ських маршрутів, будівництві 
лісових і мисливських буди-
ночків, формуванні карт-схем 
для туристів із позначками, 
де можна зупинитися, набра-
ти води тощо. Про важливість 
таких місць відпочинку в го-
рах свідчать нещодавні події, 
пов’язані з порятунком турис-
тів, які заблукали в горах. 

У музеї правоохоронців Донеччини 
з’явився цікавий експонат

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

РАРИТЕТИ. Правоохорон-
ці Донеччини намагають-
ся відновити музей органів 
МВС, який колись працю-
вав у нині окупованому До-
нецьку. Збирання експона-
тів триває, а серед раритет-
них речей уже з’явився шкі-
ряний плащ капітана міліції 
Гліба Жеглова з культового 
радянського фільму «Місця 
зустрічі змінити не можна». 
Про цікаву історію одного з 
експонатів нещодавно роз-
повів начальник криміналь-
ної поліції Донецької облас-
ті Артем Кисько. 

Виявляється, шкіряний 
плащ, у якому шикував ак-
тор Володимир Висоцький, 

— не кіношний реквізит, а 
власність колишнього опер-
уповноваженого карного 
розшуку Сергія Кобилець-
кого, уродженця Дружків-
ки на Донеччині, який вже 
тривалий час живе в Марі-
уполі. Трофейний одяг при-
віз додому після Другої сві-
тової війни Сергіїв батько, 
який дійшов до Німеччини. А 
вже пізніше Сергій передав 
німецьке пальто, яке відпо-
відало образу співробітника 
карного розшуку післявоєн-
них років, приятелеві-акто-
ру заслуженому працівни-
кові культури УРСР Євгено-
ві Стежку, бо той саме про-
ходив проби на роль капіта-
на Жеглова. 

Головну роль, як відомо, 
зіграв Висоцький, який, оці-

нивши шкіряний раритет, 
позичив його для зйомок. А 
сам Євген Стежко викону-
вав роль співробітника кар-
ного розшуку Топоркова. 

Після зйомок фільму плащ 
повернули власникові, а він 
подарував музеєві право-
охоронців Донеччини.

До речі, у Маріуполі, де 
у 1970-х роках виступав із 
концертом Володимир Ви-
соцький, пам’ять про ньо-
го вшанували відразу дво-
ма пам’ятниками. Перший в 
образі Гамлета зі словами 
«Маріуполь не дарує свою 
любов випадковим людям» 
відкрили ще у січні 1998 ро-
ку. А 2003-го встановили 
скульптуру Гліба Жеглова у 
тому-таки шкіряному плащі 
з наганом у руці.

Відновлений пішохідний маршрут у Карпатах дасть змогу оглянути прекрасні природні ландшафти,  
архітектурні та історичні пам’ятки 

Шкіряний плащ, який носив 
Володимир Висоцький 
у ролі Гліба Жеглова, 
можна побачити в експозиції
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