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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:
 «В Україні протягом  

2018 року —  
 і ми можемо цим 

пишатися — не 
було зафіксовано 
жодного випадку 
антисемітського 

насильства».

Кому потрібні  
не правочинні паспорти?

АГРЕСІЯ. Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив 
переконання, що ні виданих жителям окупованих районів Доне-
цької та Луганської областей Росією паспортів, ні правочинів на їх 
основі ніхто не визнаватиме. На цьому він наголосив під час Київ-
ського єврейського форуму.

«Ви бачите, що весь план РФ пішов не за сценарієм. І там розу-
міють, що підвищувати ставки — поки що єдине, що вони можуть. 
Спочатку це були санкції в контексті постачання нафти. Потім — га-
небне рішення про видачу паспортів. Зараз центри працюють і для 
луганчан, і для донеччан», — цитує УНІАН слова урядовця.

Він укотре закликав жителів ОРДЛО не отримувати російських 
паспортів. «Чи варто бути громадянином третього, п’ятого чи яко-
гось ще сорту? І що робити з цими паспортами, кожен може визна-
чити для себе, — наголосив дипломат. — Росія свідомо не йде на 
дискусії з нашими партнерами щодо звільнення політичних в’язнів 
і військовополонених. Вони намагаються щось обіцяти, але не ка-
жуть нічого конкретного. РФ знову очікує передачі влади».

0,8 млрд доларів
оцінює Національний банк обсяг прямих 

іноземних інвестицій в економіку 
України за перший квартал 2019 року

СВІДОМО. Дорослі власним прикладом повинні спонукати 
дітей виконувати правила дорожнього руху

Наше життя —  
у наших руках

Віце-прем’єр-міністр про боротьбу з будь-якими 
проявами нетолерантності й антисемітизму  
на національному й міжнародному рівнях 

5 6
 ДОКУМЕНТИ

Дрогобицька влада 
з 2016 року реалізує 
програму із залучення 
містян до муніципального 
управління

КОРИСТЬ ОЧЕВИДНА

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку 
розслідування та обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань 
та аварій на виробництві»
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Підкорювач чисел
НАША ГОРДІСТЬ. На міжнародній олімпіаді з математики український школяр  
виборов «срібло» 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

У квітні цього року в місті 
Пхукет (Таїланд) проходи-

ла міжнародна олімпіада з ма-
тематики. У ній взяла участь 

понад тисяча школярів. Зма-
галися представники Украї-
ни, Австралії, Індії, Казахста-
ну, Камбоджі, Ірану, Малай-
зії, Іраку, Філіппін та інших 
країн. «Срібло»  виборов учень 
8-го класу Миколаївського му-

ніципального колегіуму імені  
В.Д. Чайки Микита Нєлєпов.

На ботана він не схожий. 
Звичайний підліток зі своїми 
захопленнями. А ще з неймо-
вірною жагою до знань і нових 
вражень. Та в його класі май-

же всі співають, танцюють або 
грають у футбол, займають-
ся боротьбою, атлетикою. У 
вільний час буває з друзями у 
квест-кімнатах, любить знахо-
дити вихід зі складних ситуа-
цій. 

Ще любить шахи, інформа-
тику, хімію, фізику. Та головне 
— математика. У другому класі 
виборов перше місце у шкіль-
ній олімпіаді, згодом ста-
вав першим на міських, 
всеукраїнських. 
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Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 296/8465/16-к) за обвинуваченням Дацка Олександра 
Олеговича, 31 січня 1962 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 
КК України.

Обвинувачений Дацко Олександр Олегович, 31 січня 1962 
року народження, який мешкає за останньою відомою су-
ду адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Наза-
ренка, буд. 36, кв. 7, викликається на 15 травня 2019 року  
о 14 год. 00 хв. до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області, кабінет № 14, для участі в підготовчому судо-
вому засіданні по зазначеному кримінальному провадженню.

Головуюча суддя Любчик В. М.,  
судді Хандурін В. В., Мацишин Л. C.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розгля-
дає кримінальне провадження (справа № 221/702/19) за обвину-
ваченням Виноградської Людмили Миколаївни, 5 грудня 1975 
року народження, уродженки м. Добропілля Донецької області, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110 Кримінального кодексу України.

Обвинувачена Виноградська Людмила Миколаївна, 5 грудня 
1975 року народження, яка мешкала за останньою відомою су-
ду адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Пархоменка, 
буд. 8, кв. 2, викликається на 13 травня 2019 року о 10 год. 00 хв. 
до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, ка-
бінет № 14, для участі в підготовчому судовому засіданні по за-
значеному кримінальному провадженню. 

Головуюча суддя Любчик В. М.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований 
за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Гнатуші Дениса Юрійо-
вича, 30.11.1981 року народження, у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Гнатуша Д. Ю. 
(м. Донецьк, вул. Пашенної, 3) викликається на 15.05.2019 року о 
09.30 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, 
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.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за 
адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає криміналь-
не провадження за обвинуваченням Нємова Юрія Валентинови-
ча, 28.03.1978 року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Нємов Ю. В. (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Тре-
ньова, 1в/26), викликається на 15.05.2019 року о 10.00 год. до суду,  
каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується 
від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпо-
відальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Оголошення  
про результати проведення конкурсу з придбання квартир на умовах пайової участі  

та на вторинному ринку для забезпечення житлом  військовослужбовців Національної 
гвардії України

 
1. Замовник:
1.1. Найменування. Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
Розкриття конкурсних пропозицій відбулося 17.04.2019 об 11-00 за адресою: 03151, м. Київ,  

вул. Народного Ополчення, 9-А.
2. Інформація про результати проведення конкурсу:
- за лотами 1, 2 — конкурс відмінено у зв’язку з відхиленням усіх конкурсних пропозицій;
- за лотом 3 — переможцем визнано ТОВ «ХХІ Століття-Плюс» (ЄДРПОУ 30051316), яким запро-

поновано 4 квартири загальною площею 287,4 м.кв.;
- за лотом 4 — конкурс відмінено у зв’язку з допуском до оцінки менше двох конкурсних про-

позицій;
- за лотом 5 — конкурс відмінено у зв’язку з поданням для участі в конкурсі менше двох кон-

курсних пропозицій;
- за лотом 6 — переможцями визнано: громадянку Рудову А.Д. (ІПН 2409011929), якою за-

пропоновано 1 однокімнатну квартиру загальною площею 38,3 м. кв., громадянина Кожушко В.С. 
(ІПН 2907605830) (за довіреністю — громадянка Кожушко Н. М. (ІПН 2056407663), яким запро-
поновано 1 трикімнатну квартиру  загальною площею 67,3 м. кв., громадянку Кононенко Т. О.  
(ІПН 1848722187), якою запропоновано 1 двокімнатну квартиру загальною площею 50,8 м. кв.;

- за лотом 7 — переможцями визнано: ТОВ «Житлоекономія» (ЄДРПОУ 32212775), яким запро-
поновано 2 квартири загальною площею 253,8 м. кв., громадянина Шрама К. В. (ІПН 3212216937), 
яким запропоновано 4 квартири загальною площею 250,7 м. кв., громадянина Березанського С. В. 
(ІПН 3254017333), яким запропоновано 4 квартири загальною площею 199,7 м. кв., громадянку 
Шрам М. П. (ІПН 1989605505), якою запропоновано 5 квартир загальною площею 220,6 м. кв., гро-
мадянку Березанську К. А. (ІПН 2310604486), якою запропоновано 2 квартири загальною площею 
82,5 м. кв.;

- за лотом 8 — переможцями визнано: ПП «Консоль» (ЄДРПОУ 32433715), яким запропонова-
но 6 квартир загальною площею 381,6 м. кв. та КП «Агентство регіонального розвитку «Регіон-Лі-
дер» Дніпропетровської обласної ради» (ЄДРПОУ 36163109), яким запропоновано 1 квартиру за-
гальною площею 43,13 м. кв.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
кримінальне провадження за обвинуваченням Пугач Марини Михайлівни, 24.10.1985 року народження, у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Пугач М. М. (зареєстрована: м. Донецьк, вул. Брюсова, 61) виклика-
ється на 15.05.2019 року об 11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинуваченої (in absentia), яка пере-
ховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове проваджен-
ня) та оголошена в міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, 
обвинувачена вважається належним чином ознайомленою з її змістом.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як потерпілого КАРПЕНКА Олександра Миколайо-
вича (к/п № 12012000000000029), у кримінальному провадженні за обвинуваченням Шепелева Олександра 
Олександровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27,  
ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України та повідомляє, що підготовче судове 
засідання відбудеться 20 травня 2019 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 23-а.

У разі неявки потерпілого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю потерпілого.

Суддя Л. Г. Косик

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2019 р. № 278-р 
Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової 
екологічної програми першочергових заходів 

приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика 
колишнього уранового виробництва виробничого 

об’єднання «Придніпровський хімічний завод»  
на 2019—2023 роки

1. Схвалити Концепцію Державної цільової екологічної програми першочергових захо-
дів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва 
виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод» на 2019—2023 роки, що до-
дається.

Визначити Міністерство енергетики та вугільної промисловості державним замовником 
Програми.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з іншими заінтересовани-
ми центральними органами виконавчої влади розробити і подати у чотиримісячний строк 
Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової екологічної програми першочер-
гових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового  
виробництва виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод» на 2019—2023 
роки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

СХВАЛЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 24 квітня 2019 р. № 278-р

КОНЦЕПЦІЯ 
Державної цільової екологічної програми першочергових  

заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика  
колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання «Придніпровський 

хімічний завод» на 2019—2023 роки

Визначення проблеми, на розв’язання  
якої спрямована Програма

Виробничим об’єднанням «Придніпровський хімічний завод» (далі — виробниче 
об’єднання) протягом 1949—1991 років здійснювалася переробка уранових руд з усіх ро-
довищ колишнього Радянського Союзу та країн соціалістичного табору для виготовлення 
уранового оксидного концентрату. За час діяльності виробничого об’єднання в ярах, бал-
ках, а також на верхній терасі р. Дніпра накопичилася значна кількість відходів, що містять 
підвищені концентрації природних радіонуклідів, уран торієвого ряду. Внаслідок такої діяль-
ності утворено сім хвостосховищ і два сховища відходів уранового виробництва загальною 
площею 2,68 млн. кв. метрів, у яких накопичено близько 42,33 млн. тонн відходів загаль-
ною активністю близько 3,14∙1015 Бк. Поводження з такими відходами, в тому числі їх без-
печне тривале зберігання або захоронення та рекультивація місць розміщення, є складним 
і ресурсомістким завданням.

Після розпаду СРСР з метою забезпечення основного виробництва виробничо-
го об’єднання були спроби його реорганізації. На даний час на території виробничого 
об’єднання функціонують підприємства всіх форм власності, пов’язані з виробництвом 
цирконію, іонообмінних смол і мінеральних добрив. Діяльність таких підприємств прова-
диться на радіаційно і хімічно забрудненій території колишнього виробництва уранового 
оксидного концентрату, що створює небезпеку надмірного опромінювання їх персоналу та 
населення, яке проживає в зоні можливого їх впливу.

На сьогодні основними об’єктами зосередженого накопичення відходів уранового ви-
робництва у межах південного сектора території виробничого об’єднання залишаються 
хвостосховища «Західне», «Центральний Яр», «Південно-Східне» і за межами — «Дніпров-
ське» і «Сухачівське» (I та II секції) та сховища «База С», «ДП-6», «Лантанова фракція». 
При цьому об’єктами підвищеного радіаційного ризику на території виробничого об’єднання 
є не тільки хвостосховища: результати обстеження стану забруднення колишніх основних 
виробничих цехів свідчать, що в них накопичені значні обсяги сухих залишків радіаційно 
забруднених розчинів та готової продукції колишнього уранового виробництва («жовтий 
кек»).

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування  
необхідності її розв’язання програмним методом

Після зупинення у 1991 році потужностей виробничого об’єднання заходи із припинен-
ня його діяльності, очищення об’єктів інфраструктури уранового виробництва, розванта-
ження апаратів з радіаційно забрудненими розчинами, очищення пульпопроводів і вироб-
ничих цехів, вивезення залишків уранових руд для їх безпечного зберігання, рекультивація 
хвостосховищ та дезактивація території не здійснювалися. Припинення діяльності ураново-
го об’єкта проведено з порушенням норм, що регулюють питання видобування і переробки 
уранових руд, об’єкти та територія виробничого об’єднання не приведені в безпечний стан.

У рамках програм, що діяли до 2014 року, проведено повну консервацію лише хвостос-
ховища «Західне», а засипання поверхні хвостосховища «Центральний Яр» ґрунтом здій-
снювалася без розроблення відповідного проекту. 

Починаючи з 2014 року роботи з технічного обслуговування захисного покриття закон-
сервованих хвостосховищ не проводилися. Результати моніторингових досліджень свід-
чать про зниження захисних бар’єрних функцій споруд.

Об’єкти інфраструктури і територія виробничого об’єднання не приведені у безпечний 
стан у рамках попередніх програм внаслідок:

відсутності визначеного кінцевого стану території виробничого об’єднання;
низького рівня фінансового забезпечення заходів попередніх програм;
консервації хвостосховищ без урахування діючих на той час санітарних правил та нор-

мативів;
відсутності рішень щодо поводження з радіаційно забрудненими відходами, зокрема з 

місцями їх розміщення;
недосконалості нормативно-правової бази.

Мета Програми
Основною метою Програми є недопущення виникнення надзвичайної ситуації на терито-

рії України внаслідок погіршення екологічного стану на території виробничого об’єднання, 
а також забезпечення безпечних умов проживання населення у Дніпропетровській області.

Зазначена мета передбачає виконання таких завдань:
зниження рівня радіаційно-хімічного забруднення до рівня, що забезпечує захист 

здоров’я населення і відновлення стану всіх складових екосистеми (води, ґрунту, повітря);
зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на території виробничого 

об’єднання та розташованих поблизу населених пунктів, які зазнали негативного впливу 
уранопереробного виробництва;

розроблення та забезпечення ефективного виконання на території виробничого 
об’єднання плану заходів щодо поводження з небезпечними відходами;

розроблення та впровадження плану екологічного та радіаційного моніторингу;
підготовка та проведення заходів з ліквідації найбільш забруднених будівель на терито-

рії виробничого об’єднання.
Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми  

на основі порівняльного аналізу можливих варіантів
Для розв’язання проблеми існує три варіанти приведення об’єктів виробничого 

об’єднання у безпечний стан.
Перший варіант — здійснення повного циклу заходів щодо приведення території ви-

робничого об’єднання в екологічно-безпечний стан шляхом ліквідації всіх будівель, спо-
руд, хвостосховищ та реабілітації радіаційно- і хімічно забруднених територій («зелена га-
лявина»).

Недоліками такого варіанта є необхідність відведення нових земельних ділянок для 
створення спеціалізованих місць розміщення та зберігання відходів; необґрунтоване опро-
мінення персоналу, який виконує роботи; необхідність закупівлі спеціалізованого транспор-
ту, що потребує знищення після проведення робіт; ризики аварійного забруднення тери-
торій під час транспортування відходів; великі обсяги переміщення забрудненого ґрунту і 
ґрунту для відновлення покриття території.

Для виконання таких робіт, за попередніми розрахунками, необхідне залучення значних 
коштів державного бюджету (близько 10 млрд. гривень), тривалий період виконання таких 
робіт (до 30 років). Водночас як наслідок з’являться нові радіаційно забруднені території.

Даний варіант використовується у світовій практиці для переміщення незначних обся-
гів радіоактивних відходів на відстань до 5 кілометрів з метою локалізації відходів на об-
меженій ділянці.

Другим варіантом є здійснення консервації об’єктів уранового виробництва.
Недоліками такого варіанта є те, що консервація об’єктів інфраструктури тільки від-

строчить необхідність проведення ліквідаційних та дезактиваційних робіт, але не сприяти-
ме розв’язанню проблеми необґрунтованого опромінювання персоналу підприємств на те-
риторії виробничого об’єднання та населення, яке проживає поблизу таких об’єктів. При 
цьому негативний вплив на навколишнє природне середовище повністю не зменшиться.

Даний варіант використовується у світовій практиці для зменшення впливу на навко-
лишнє природне середовище та персонал під час поетапного виконання робіт.

Третім варіантом є проведення робіт з ліквідації та дезактивації найбільш забруднених 
будівель, рекультивації хвостосховищ, розроблення планів поводження з небезпечними 
відходами, в тому числі з радіаційно забрудненими матеріалами. 

Такий варіант передбачає реалізацію комплексного підходу під час виконання робіт, що 
дасть змогу виключити радіаційно-хімічний вплив на населення та персонал підприємств, 
що функціонують на території виробничого об’єднання, знизити негативний вплив на еко-
систему регіону, забезпечити раціональне використання фінансових та матеріальних ресур-
сів з поступовим зменшенням обсягів їх використання.

Як свідчить міжнародний досвід, зокрема Федеративної Республіки Німеччина, Чеської 
Республіки, країн Центральної Азії (Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республі-
ки Таджикистан), проведення реабілітаційних робіт на уранових об’єктах можливе під час 
поетапного впровадження заходів із строком виконання, що становить 20—30 років, за фі-
нансової підтримки держави, місцевих громад та за рахунок інших джерел, зокрема міжна-
родних організацій (МАГАТЕ, Європейської Комісії).

Фінансування робіт з приведення у безпечний стан території виробничого об’єднання 
з використанням комплексного підходу дасть змогу і надалі залучати фінансову підтрим-
ку Європейської Комісії, яка з 2016 року фінансує заходи з реабілітації зазначеної території. 

До кінця 2019 року Європейська Комісія планує виконати підготовчі заходи для прове-
дення реабілітаційних робіт, зокрема розробити нормативно-правові акти, які регламенту-
ють діяльність на території виробничого об’єднання, встановити контрольовані зони для не-
допущення несанкціонованого доступу на забруднені ділянки території; здійснити будівни-
цтво майданчика для тимчасового зберігання відходів; консервацію, стабілізацію та очи-
щення найбільш забруднених будівель.

Першочергові заходи в рамках виконання програми технічної допомоги Європейської 
Комісії передбачено здійснити протягом кількох етапів. На першому етапі (2017—2019 ро-
ки) виконуються основні підготовчі організаційні заходи, в тому числі удосконалення нор-
мативно-регуляторних вимог; уточнення стану безпеки на об’єктах інфраструктури, що ви-
значено пріоритетними для впровадження заходів і розроблення детальних планів радіацій-
ного захисту; розроблення та впровадження інженерних проектів (будівництво майданчи-
ків сортування і тимчасового зберігання радіоактивних матеріалів, консервація і стабіліза-
ція основних будівельних конструкцій, очищення деяких будівель і ділянок території тощо).  
Після завершення заходів підготовчого періоду заплановано продовження фінансування 

реалізації інженерних проектів, що спрямовуватимуться на демонтаж найбільш забрудне-
них будівель, реконструкцію захисного покриття хвостосховищ та інші заходи. Здійснення 
зазначених заходів за кошти Європейської Комісії передбачає необхідність виконання та-
кож партнерських зобов’язань, які повинна фінансувати Україна.

Приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика виробничого об’єднання дасть мож-
ливість виконувати положення Закону України «Про використання ядерної енергії та ра-
діаційну безпеку» і зобов’язання України, що визначені Угодою про Асоціацію між Євро-
пейським Союзом та Україною, яка ратифікована Законом України від 16 вересня 2016 р.  
№ 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Єв-
ропейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони», та здійснити заходи, передбачені Енергетичною стратегією Укра-
їни на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схва-
леною розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605.

Отже, найбільш ефективним і оптимальним є третій варіант розв’язання проблеми, а 
саме комплексний підхід приведення у безпечний стан території виробничого об’єднання.

Разом з тим відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
проект Програми підлягає стратегічній екологічній оцінці, за результатами якої може бути 
здійснене доопрацювання окремих положень Програми.

Шляхи і способи розв’язання проблеми,  
строк виконання Програми

Програму передбачається виконати протягом 2019—2023 років шляхом:
розроблення та реалізації інженерних проектів поводження з відходами уранового ви-

робництва та відповідних заходів;
розроблення та прийняття проектних рішень, виконання яких дасть змогу зменшити ви-

трати на утримання відходів і реконструкцію існуючого покриття хвостосховищ, а також 
здійснити необхідні заходи з управління безпекою на території виробничого об’єднання;

інформування населення про результати проведених заходів за Програмою і міжнарод-
ними проектами технічної допомоги;

проведення заходів з ліквідації найбільш забруднених будівель;
перепрофілювання об’єктів інфраструктури виробничого об’єднання;
поетапного приведення хвостосховищ та будівель у безпечний стан;
проведення державної інвентаризації радіаційно забруднених матеріалів, а також схо-

вищ для їх зберігання на території виробничого об’єднання;
проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об’єктів та видів ді-

яльності у випадках, визначених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля»;
розроблення нормативно-правової бази щодо поводження з відходами уранового ви-

робництва.
Очікувані результати виконання Програми

Своєчасне та ефективне виконання завдань і заходів, передбачених Програмою, забез-
печить досягнення позитивних результатів соціального, екологічного та економічного ха-
рактеру.

Основними соціальними результатами є:
зниження ризиків опромінювання персоналу підприємств, який працює на території ви-

робничого об’єднання;
мінімізація радіаційного впливу на населення;
підвищення рівня зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць для ви-

конання робіт на рекультивованих територіях;
підвищення рівня поінформованості населення про екологічний та радіаційний стан.
Основними екологічними результатами є:
забезпечення екологічної та радіологічної безпеки Дніпропетровської області;
забезпечення безпеки функціонування інженерних захисних споруд і хвостосховищ;
здійснення заходів щодо запобігання руйнуванню покриття хвостосховищ та заходів ста-

білізації деяких будівель виробничого об’єднання;
здійснення ремонту дамб і захисного покриття хвостосховищ, що перебувають у пере-

даварійному стані;
рекультивація радіаційно забруднених територій загальною площею 73 гектари;
проведення заходів з реконструкції хвостосховищ.
Основними економічними результатами є:
переведення рекультивованих територій у господарський обіг;
підвищення інвестиційної привабливості території виробничого об’єднання;
мінімізація обсягу коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених для 

розв’язання екологічних проблем у Дніпропетровській області.
Оцінка фінансових ресурсів, 

необхідних для виконання Програми
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів держав-

ного бюджету, в рамках міжнародної технічної допомоги, а також за рахунок інших джерел 
фінансування, не заборонених законодавством.

При цьому орієнтовний обсяг фінансування Програми за рахунок коштів державного 
бюджету становить близько 250 млн. гривень.

Матеріальні ресурси, необхідні для виконання Програми, визначені в таблиці. 

Найменування 
ресурсу

Одиниця 
виміру

За роками
2019 2020 2021 2022 2023

Електроенергія кВт∙г 2020 8080 12120 12120 6060
Вода куб. метрів 427 1709 2564 2564 1282
Паливно-мастильні 
матеріали

тонн 14702 58808 88211 88211 44106

Щебінь куб. метрів 2688 10753 16130 16130 8065
Пісок —“— 1376 5504 8256 8256 4128
Цемент тонн 2 8 11 11 6
Метал —“— 2 9 12 12 6
Бітум —“— 29 117 175 175 88
Деревина куб. метрів 9 37 56 56 28
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оголошення

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як обвинувачених:

1. Броварського Ігоря Михайловича, 04.03.1968 
року народження, уродженця м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області, громадянина України, який зареє-
стрований за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, вул. Автомобільна, 3/17, обвинуваченого 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 
ст. 437, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 260 КК України.

2. Пєфтєєва Василя Павловича, 11.07.1965 року 
народження, уродженця м. Кіровоград, громадянина 
України, який зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 4-а/12, 
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 260 
КК України.

3. Літвіна Івана Олександровича, 10.12.1982 ро-
ку народження, уродженця м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області, громадянина України, якого зня-
то з реєстрації 05.06.2018 р. за рішенням суду від 
02.12.2015 року, обвинуваченого у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, 
ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1  
ст. 263, ч. 2 ст. 260 КК України.

4. Коробки Романа Олексійовича, 02.05.1978 ро-
ку народження, уродженця м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області, громадянина України, який зареє-
стрований за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, вул. Курчатова, 7-а/265, обвинуваченого 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 
ст. 437, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 260 КК України.

5. Горбатка Євгена Євгеновича, 09.09.1985 року 
народження, уродженця м. Магадан РФ, громадяни-
на України, який зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковсько-
го, 16/17, у судове засідання з розгляду криміналь-
ної справи №428/2584/19, яке відбудеться 14 травня 
2019 року об 11 годині 30 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19.

Головуючий по справі: суддя Олійник В. М., склад 
колегії суддів: Бойко Н. В., Луганський В. І.

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районного суду Лу-

ганської області (Луганська область, смт Новоайдар, 
вул. Миру, буд. 38) знаходиться кримінальне прова-
дження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000275 від 
04.12.2017 року за обвинуваченням Васькіної Антоніни 
Львівни у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Ухвалою від 02.07.2018 року суддя Новоайдарсько-
го районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. 
ухвалив здійснення спеціального судового проваджен-
ня у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської 
області Мартинюк В. Б. викликає обвинувачену Ваські-
ну Антоніну Львівну, 18.05.1955 р.н., яка зареєстрована 
за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, 
м. Щастя, кв-л Енергетиків, буд. 19, кв. 14, у відкрите су-
дове засідання, яке відбудеться 17.05.2019 року о 09.30 
год. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибула за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового судового засідання і вживає 
заходів до забезпечення її прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченої 
та/або ухвалу про накладення на неї грошового стягнен-
ня в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни, та здійснити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду 

Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22015050000000354 (номер справи 1-кп/243/446/2019) 
за обвинуваченням Орчикова Олега Олександровича, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області Гончарова А. О. викликає обвинуваченого Орчи-
кова Олега Олександровича, який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Липнева, 
будинок № 28, квартира № 3, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 14 травня 2019 року о 14 годині 
00 хвилин, у залі судового засідання № 13.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів 
до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має 
право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/
або ухвалу про накладення на нього грошового стягнен-
ня в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни, та здійснити спеціальне судове провадження.

Захисник обвинуваченого Орчикова О. О. у криміналь-
ному провадженні — адвокат Хмаріна Оксана Вікторів-
на, яка зареєстрована за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, б-р Шевченка, буд. 80, кв. 2-А, телефон:  
(095) 800-50-92.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С. О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/11231/17 стосовно 
Герасимчука Володимира Васильовича, 04.07.1963 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Герасимчук В.В., зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, вул. Тухачевського, буд. 6, 
кв. 35.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Герасимчука В.В. у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 15 травня 2019 року об 11 год. 00 хв. у 
залі Сватівського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді: головуючого судді Юрченко С. О., суддів Скрипник 
С. М., Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області перебуває кримінальне провадження за обви-
нуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олексан-
дрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якім-
чука Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2  
ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області ви-
кликає обвинуваченого Якімчука Олександра Володими-
ровича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме заре-
єстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлів-
ський, 79, у судове засідання з розгляду кримінального про-
вадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2  
ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в поряд-
ку спеціального судового провадження, яке відбудеться 13 
травня 2019 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання обвинувачений по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий 
розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за 
його відсутності.

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

Суддя О. В. Ільяшевич

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 лис-
топада 1975 року народження, викликається о 15.30 го-
дині 13 травня 2019 року до Куп’янського міськрайонно-
го суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведен-
ня судового засідання в провадженні №1-кп/628/15/19, 
справа №628/3812/16-к. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Н. В. Цендра

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Та-
раканкової Ірини Михайлівни у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 110 ч. 2 КК України.

Обвинувачена по кримінальному провадженню викли-
кається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Ми-
ру, 5, кім. 315) для участі в розгляді справи: Тараканкова 
Ірина Михайлівна, 11.10.1971 р.н. (яка зареєстрована та 
мешкає: Донецька область, м. Бахмут, вул. Робоча, 1-б) 
на 17 травня 2019 року о 09 годині 00 хвилин. Явка в су-
дове засідання обов’язкова.

Суддя Л. A. Радченко

У провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження за обвинуваченням Тараненка Олек-
сандра Анатолійовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни, який викликається для участі в розгляді кримі-
нального провадження, яке відбудеться 17.05.2019 
року о 09.30 годині в приміщенні суду за адресою:  
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 23.

Суддя С. В. Кулик

Білоус Роман Юрійович, 29.04.1974 року народжен-
ня, який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Чкалова, б. 1, у порядку ч. 3 ст. 323 КПК 
України, викликається 17.05.2019 р. о 09.30 год. до Ди-
митровського міського суду Донецької області (адре-
са розташування: м. Мирноград Донецької області, вул. 
Центральна, 73, зал №1), для участі в судовому засідан-
ні в статусі обвинуваченого в кримінальному проваджен-
ні № 22015050000000425 від 26.10.2015 за ч. 1 ст. 258-3 
КК України. З моменту опублікування повістки про ви-
клик обвинувачений вважається належним чином озна-
йомлений з її змістом.

Суддя Редько Ж. Є.

Адміністративною колегією Миколаївського обласного територіаль-
ного відділення Антимонопольного комітету України прийнято рішен-
ня від 05.03.2019 р. №3-ріш відносно ТОВ «Нікспецсервіс» (ідентифіка-
ційний код 33797953) та ТОВ «Юг-Спецсервис» (ідентифікаційний код 
36622957).

Повний текст рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимо-
нопольного комітету України, а саме: суб-сайті Миколаївського облас-
ного територіального відділення Антимонопольного комітету України  
(http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/uk/index).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 25.12.1987 року народження, 

відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня на 12 год. 30 хв. 16 травня 2019 року до Хмельницького міськрайонного 
суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 
203, головуючий суддя Піндрак О. О., судді Антонюк О. В., Місінкевич A. Л., 
конт. тел. (0382) 76-28-40), для проведення судового розгляду в криміналь-
ному провадженні № 22015240000000012 про обвинувачення Оскоми Дми-
тра Васильовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини та наслідки 
неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

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

Обвинувачений Буран Юрій Юрійович, який народився 07.09.1972 
року, зареєстрований за адресою: Роздільнянський р-н, смт Лиман-
ське, вул. Кірова, 6, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Украї-
ни викликається в судові засідання на 16.05.2019 року о 13.00 годині, 
на 06.06.2019 року о 10.00 год., на 21.06.2019 року о 10.00 год., зал 231 
Приморського районного суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Бланк суворої звітності форми 

№ 157-1/о «Виписка з акту огляду МСЕК», 

серії 12ААБ №220137, 

вважати недійсним.

Державний акт на право приватної власності на землю І-КВ № 061923-13767, 

виданий громадянину України Кулаку Анатолію Миколайовичу на підставі рішен-

ня Гребінківської селищної ради народних депутатів від 30 жовтня 1997 р. №143, 

земельна ділянка площею 0,133 га, розташована на території: смт Гребінки,  

пров. Космічний, 5, зареєстрований в книзі записів держ. актів на право приватної 

власності на землю за №803, вважати недійсним у зв’язку з втратою.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» 

повідомляє про втрату бланка суворої звітності 

полісу ОСЦПВ у кількості 1 (одна) шт.: АО0304287, 

вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право плавання під дер-
жавним прапором України (судновий патент) на суд-
но «Silver Hawk 540 DC», № FI- SLVA2068H809, з ре-
єстраційним бортовим номером ua 2580 KV, судно-
власник Хіноцький В. А., вважати недійсним.

У провадженні Дружківського міського суду Донецької області, вул. Ен-
гельса, №45, знаходиться кримінальне провадження №1-кп/229/89/2019 від-
носно обвинуваченого Фоміна Анатолія Івановича за ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни, зареєстрований за адресою: Донецька обл. Ясинуватського району,  
с. Ласточкине, вул. Молодіжна, буд. 18; фактично мешкає за адресою: Доне-
цька область, м. Донецьк, вул. Бажанова, буд. 8, кв. 29.

Суд викликає обвинуваченого Фоміна Анатолія Івановича для розгляду 
кримінального провадження на 13 травня 2019 року о 09.00 год., яке відбу-
деться в залі судових засідань №2 на 1 поверсі.

Суддя В. О. Лебеженко

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької області викли-
кає обвинуваченого в підготовче судове засідання по кримінальному 
провадженню відносно Файницького Євгена Едуардовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України, яке відбудеться 13.05.2019 року о 16.00 годині (резервна дата: 
17.06.2019 року о 16.00 годині) у приміщенні суду за адресою: м. Марі-
уполь, пр. Будівельників, 52-а, каб. 23.

Головуючий суддя О. Г. Шишилін

Диплом Бакалавра 
Київського національного 

торгово-економічного 
університету за напрямом 

підготовки «Економіка 
і підприємництво» за номером 

КВ № 47437535 на ім’я Григоріва 
Володимира Михайловича, 

вважати втраченим.

Втрачені документи 

на судно Прогрес-2 

з бортовим номером 

«ДАП-5184-К», видані 

на ім’я Піонта Валерія 

Сергійовича, 

вважати недійсними.

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає справу №554/4985/18 (провадження  
№1-кп/234/301/19) по кримінальному провадженню, 
внесеному до ЄРДР за № 12018170000000358 за об-
винуваченням Барабаша Юрія Дмитровича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 364 КК України.

Обвинувачений Барабаш Юрій Дмитрович, 
26.01.1964 року народження, викликається на 15 
травня 2019 року о 13.00 годині до суду, каб. № 14, 
для участі в розгляді справи. Головуючий по справі: 
суддя Бакуменко А. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає кримінальну справу за обвинуваченням Чиняко-
вої Світлани Олександрівни в скоєнні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинувачена по справі Чинякова Світлана Олексан-
дрівна, 25.10.1980 р.н., викликається до суду (м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) для роз-
гляду кримінального провадження. Останнє відоме суду 
місце реєстрації обвинуваченої за адресою: 84523, Доне-
цька область, м. Сіверськ, вул. Тиха (К.Лібкнехта), буд. 
48, судове засідання призначене на 15 травня 2019 р.  
о 09 год. 00 хв.

Суддя Л. А. Радченко

У провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Степаненко Вікторії Бо-
рисівни у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яка викли-
кається для участі в розгляді кримінального прова-
дження, яке відбудеться 15.05.2019 року о 10.00 год. 
у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т 
Металургів, 31, каб. 18, 26.

Суддя O. Л. Соловйов

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по 
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний ре-
єстр досудових розслідувань за № 22016150000000026 
від 28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра Валерійо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Вале-
рійовича в судове засідання на 16 травня 2019 року о 09 
годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Сарафанюк Валерій Євгенович, 15.05.1966 року наро-

дження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання на 09 год. 30 хв. 17 травня 2019 року до Хмельницького 
міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Геро-
їв Майдану, 54, каб. 401, головуючий суддя Навроцький В. А., конт. тел. 
(0382) 65-74-43), для проведення судового засідання в кримінальному 
провадженні № 22015240000000043 про обвинувачення Сарафанюка Ва-
лерія Євгеновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття 
на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового прова-
дження викликає як обвинуваченого Крючкова Віктора Миколайовича, 19.03.1971 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, Попаснянський ра-
йон, смт Золоте-5, вул. Виробнича, 26/16, за матеріалами кримінального провадження  
№ 607/11119/18, 1-кп/425/158/19, на підставі обвинувального акта відносно Крючкова В. М. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Крючкову В. М. необхідно прибути до підготовчого судового засі-
дання, яке відбудеться 13 травня 2019 року о 08 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

У провадженні Марківського районного суду Луганської області зна-
ходиться кримінальне провадження № 433/1869/17 стосовно Степіної 
Олени Сергіївни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський район-
ний суд Луганської області викликає Степіну Олену Сергіївну в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 15 травня 2019 року о 10 годи-
ні 30 хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду Лу-
ганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марків-
ського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі: головуючого судді 
Рукас О. В., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 ТРавНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +13 +18 Черкаська +5 +10 +13 +18
Житомирська +4 +9 +12 +17 Кіровоградська +5 +10 +13 +18
Чернігівська +6 +11 +13 +18 Полтавська +7 +12 +14 +19
Сумська +7 +12 +13 +18 Дніпропетровська +7 +12 +15 +20
Закарпатська +1 +6 +11 +16 Одеська +4 +9 +12 +17
Рівненська +1 +6 +12 +17 Миколаївська +5 +10 +14 +19
Львівська +1 +6 +12 +17 Херсонська +5 +10 +14 +19
Івано-Франківська +1 +6 +11 +16 Запорізька +6 +11 +15 +20
Волинська +1 +6 +12 +17 Харківська +8 +13 +19 +24
Хмельницька +1 +6 +11 +16 Донецька +10 +15 +18 +23
Чернівецька +1 +6 +11 +16 Луганська +8 +13 +21 +26
Тернопільська +1 +6 +11 +16 Крим +6 +11 +13 +18
Вінницька +3 +8 +12 +17 Київ +6 +8  +15 +17

Укргiдрометцентр

Чарівниці дивують 
клаптиковим шитвом

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. Феєричні декоративні панно з геометричними орна-
ментами, квітковими композиціями, натюрморти, зображення тварин і 
птахів, абстрактні композиції, виконані сполученням кольорових яскра-
вих клаптиків і пастельними відтінками кольорів, — усе це розмаїт-
тя витворів майстринь — членів клубу клаптикового шитва «Чарівна 
скринька» чекає на шанувальників у Харківському художньому музеї.

Усього, за словами організаторів, у експозиції, приуроченій до 15-річ-
чя створення клубу, представлено понад 80 робіт восьми майстринь 
клаптикового шитва, яке, на думку  умілиць, здатне об’єднати світ.

Роботу клубу «Чарівна скринька» започатковано у 2004 році зу-
силлями самих ініціаторів. Це жінки різного віку та професій, яких 
об’єднує творча пристрасть, що потребує не тільки натхнення, худож-
нього смаку, а й великого терпіння, працездатності та ювелірного во-
лодіння машинним шитвом.

Їхні роботи широковідомі не лише в Україні, а й за її межами, адже 
їх демонстрували на щорічних міжнародних фестивалях «Клаптики 
об’єднають світ» у Києві, Дніпрі й за кордоном. Жителі Харківщини 
мали змогу помилуватися творіннями рук майстринь на ярмарках 
«Печенізьке поле», «Слобожанський ярмарок», а також щороку до 
Дня міста Харків просто неба у саду ім. Т. Шевченка.

На вшанування 
Пантелеймона Куліша

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. Міська влада Шостки Сумської області оголосила від-
критий конкурс на кращий проект пам’ятної композиції з нагоди 200-річ-
чя із дня народження земляка класика української літератури Пантелей-
мона Куліша, ювілей якого відзначатимемо у серпні цього року.

Творче змагання проходитиме у два етапи. Головне завдання 
учасників — створити композицію, яка виконувала б освітню функ-
цію для майбутніх поколінь, відповідала найвищим архітектурним та 
художнім вимогам. Журі конкурсу очолив народний художник Укра-
їни лауреат Національної премії імені Т. Шевченка віктор Ковтун.

Гурбам — 75
ДАТА. На межі Тернопілля й Рівненщини молодіжна теренова 
гра об’єднала патріотів з усіх куточків України

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

Днями виповнилося 75 
років, як відбулася най-

більша в історії УПА бит-
ва з військами НКВС в уро-
чищі Гурби на межі ниніш-
ніх Рівненської та Терно-
пільської областей. У Гур-
би не запрошують — сю-
ди їдуть за покликом душі. 
Тому ні дощ, ні холод не за-
вадили людям з’їхатися на 
святе для українців місце. 
Тут у нерівному бою покла-
ли голови наші діди й бать-
ки. 5 тисяч вояків Україн-
ської Повстанської Армії 
груп «Північ» і «Південь» 
протистояли 30-тисячно-
му з’єднанню частин НКВС 
та регулярної радянської 
армії за підтримки танків і 
бронепоїзда, а для розвід-
ки вони використовували 
літаки. 

Перемога радянських 
військ в цьому бою не стала 
ви рішальною, адже головної 
мети наступу бригад НКВС 
на Гурби не було досягнуто 
— загонів УПА не знищено. 
Тож вони й надалі проводи-
ли воєнні та пропагандист-
ські акції. Боротьба за свобо-
ду тривала ще понад десять 
років. Опісля совіти спалили 
навколишні села Гурби та 
Антонівці, а жителів вивез-

ли здебільшого на південний 
схід України. 

17 років тому тут уперше 
відбувся тереновий вишкіл 
«Гурби — Антонівці». Ни-
ні це найбільша молодіжна 
спортивно-патріотична гра. 
Її організатори  —  Міністер-
ство молоді та спорту Украї-
ни у партнерстві з Молодіж-
ним націоналістичним кон-
гресом. Цьогоріч захід три-
вав упродовж трьох травне-
вих днів. 

Долучитися до відтворен-
ня партизанської бороть-
би на місці найбільшого бою 
УПА проти НКВС виріши-
ли понад 300 учасників 18—
29 років чи не з усієї Украї-
ни. Серед гостей теренової 

гри був учасник історичного 
бою в Гурбах 1944 року Ва-
силь Кирилюк. 

Популяризація бою та 
вшанування українських 
героїв — основна мета про-
ведення теренової гри, 
твердять її організатори. 
Гру проводять на 20 ква-
дратних кілометрах лісово-
го масиву — на місці реаль-
ного бою НКВС проти УПА.  
Упродовж 60 годин безпе-
рервного вишколу учасники 
змагаються за перемогу, на-
бувають досвіду командної 
роботи та поводження в екс-
тремальних умовах. Напри-
кінці гри обов’язково приби-
рають лісовий масив, орга-
нізовують  волонтерські ак-

ції з упорядкування могил 
воїнів Української Повстан-
ської Армії та штабу «УПА-
Південь». 

«Символічно, що одне зі 
з’єднань УПА напередод-
ні бою під Гурбами отрима-
ло назву «Холодний Яр», а 
інше — «Донбас». Адже ко-
жен повстанець ніс у серці 
ідею єдиної самостійної со-
борної держави. Їхній по-
двиг на Гурбах слугує при-
кладом для сучасних захис-
ників Батьківщини. 

Кілька учасників терено-
вої гри «Гурби — Антонівці», 
яка вже стала традиційною, 
загинули в боротьбі з росій-
ськими окупантами на сході 
України. Вічна пам’ять  геро-
ям!» — йдеться у зверненні 
до жителів Рівненщини Го-
лови Верховної Ради Украї-
ни Андрія Парубія.

До речі, в незалежній 
Україні тут звели пантеон 
Слави Героїв, де після роз-
копок науковців упокоїли-
ся їхні останки. Біля ньо-
го проходять панахиди по 
загиблих. Цього року від-
бувся ще й фестиваль на-
ціональної звитяги «Гурби-
фест» за участю військового 
оркестру ОК «Захід», твор-
чих і аматорських колекти-
вів.  Охочі придбали на згад-
ку сувеніри та книжки, по-
частувалися гарячим куле-
шем. І стали учасниками це-
ремонії нагородження пере-
можців конкурсу «Писан-
кові барви Здолбунівщи-
ни», якими розквітло це свя-
те місце. 
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Самобутність Карпат цінують у Євросоюзі
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВИ. Українські Кар-
пати заслуговують на те, щоб 
ретельно оберігати їхні турис-
тичні родзинки, народну культу-
ру, сприяти спадкоємності тра-
дицій місцевого населення. Са-
ме під таким кутом зору роз-
глядали проекти, подані на про-
граму транскордонної співпраці 
«Польща — Білорусь — Україна 
2014—2020». Проекти передба-
чають збереження та популяри-

зацію історико-культурної і при-
родної спадщини, розвиток сіль-
ського зеленого туризму тощо. 
Дев’ять із 13 заявок затверди-
ли минулого тижня. Серед про-
ектів-переможців — «Транскор-
донний шлях дерев’яної архі-
тектури», який передбачає ін-
формаційний супровід понад 
160 об’єктів, створення сайтів і 
віртуальних турів, організацію 
транскордонних культурних за-
ходів і різноманітних екскурсій.

Фінансове сприяння отрима-
ли і проекти «Розвиток стало-

го туризму в природоохорон-
них територіях Карпат», «Кар-
патська бджола», «Карпатська 
академія спадщини винороб-
ства», «Нафтова спадщина ді-
яльності Ігнатія Лукасевича», 
«Пізнаємо культурну спадщину 
українсько-польського прикор-
доння через біг», «Звуки при-
роди. SlowRivers — практич-
ний пакет для туриста», «Шлях 
волоської культури на україн-
сько-польському прикордон-
ні». У ході реалізації останньо-
го з них будуть інвентаризова-

ні об’єкти вівчарства (архітек-
турні та пов’язані зі звичаями, 
кухнею, мистецтвом). Передба-
чено провести фестиваль сиру і 
різноманітні майстер-класи, ви-
дати друком книгу вівчарських 
традицій.

Загальна сума коштів, ви-
ділених у рамках програми 
транс кордонної співпраці, ста-
новить близько 600 тисяч євро. 
Успішне її втілення дасть мож-
ливість підвищити зацікавлен-
ня вітчизняних та іноземних ту-
ристів нашим регіоном Карпат. 
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Під час гри учасники змагалися та відтворювали історичні події в лісових умовах

Місце, де традиційно 
покладають квіти, — 

пантеон героїв 
 Гурбенської битви
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