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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР КІСТІОН: 
«Ринок електричної 

енергії в Україні 
успішно запустили. 
Ціна електроенергії 

для населення 
залишається 

незмінною».

У «Сі Бриз-2019» — 
військові з 19 країн

НАВЧАННЯ. 1 липня в Одесі стартували міжнародні навчання «Сі 
Бриз-2019», які пройдуть на морі, суші, в повітрі та під водою. В них 
беруть участь три тисячі військовослужбовців із 19 країн. Також пла-
нується задіяти 72 одиниці техніки: бронетанкову, літаки, кораблі.

Як повідомили в командуванні Державної прикордонної служ-
би України, новацією нинішніх навчань стане їхня «річкова складо-
ва» — відпрацювання і взаємодія міжнародних сил в акваторії річ-
ки і моря. У морській фазі заплановано артилерійські стрільби, ви-
садки оглядових груп, а також удосконалення взаємодії спеціальних 
підрозділів.

Очікується участь кораблів ВМС США, України, Болгарії, Румунії, 
Туреччини та Грузії. Поблизу Одеси розгорнуто польовий табір, де 
перебувають морські піхотинці, повідомляє УНІАН.

Маневри проходитимуть в Одеській, Миколаївській та Херсон-
ській областях і в північно-західній частині Чорного моря. Відбудуть-
ся і штурмові тренінги бійців відділів спеціальних дій на воді.

322 млн дол. США
На таку суму в червні Нацбанк поповнив 
міжнародні резерви шляхом придбання 

валюти на міжбанківському  
валютному ринку ОСВІТА. Учора розпочалася вступна кампанія до вишів

Перший крок — 
е-кабінет

Віцепрем’єр-міністр, керівник координаційного центру 
з упровадження нового ринку електроенергії щодо 
старту ключової енергореформи та перших торгів 
електроенергією на добу наперед
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ДОКУМЕНТИ

Якщо у світі температура 
повітря порівняно з кінцем 
XIX ст. підвищилася 
приблизно на градус,  
то у нас — на два

ПРОГНОЗИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Технічного 
регламенту щодо вимог до екодизайну 
для побутових барабанних сушильних 
машин»
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Тяжка дорога до миру
АКТУАЛЬНО. У Станиці Луганській завершено розведення військ

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Затамувавши подих шостий 
день поспіль люди з обох боків 

Сіверського Дінця, представники 
ОБСЄ і Спільного центру контро-
лю та координації, міжнародники 
та дипломати стежать за ситуаці-

єю в районі Станиці Луганської.
Ставлення до процесу розве-

дення військ стало ще однією лі-
нією розмежування у суспільстві: 
на Фейсбуці є блогери, які про-
рокують біду, і є ті, хто закликає 
до людяності. «Світова спільнота 
отримала сигнал, що миротворчий 
процес на сході зрушив з мертвої 

точки, — почався дзеркальний 
процес розведення військ у Ста-
ниці Луганській. Випуск сигналь-
них ракет з українського боку та з 
боку бойовиків, наші військові по-
кинули свої позиції. Знаю, що ста-
ничани, затамувавши подих, сте-
жать за подіями, адже побоюють-
ся, що ворог може скористатися 

ситуацією. Хочу всіх заспокоїти: 
наші військові зайняли вигідні по-
зиції та створюють належні умо-
ви для подальших дій з оборони й 
утримання певних позицій у Ста-
ниці Луганській», — написав на 
своїй сторінці у Фейсбуці заступ-
ник голови Луганської ОДА Юрій 
Клименко.

І одразу відгукнулися ті, 
хто був проти рішення, ухва-
леного в Мінську: «Міст, який  
хочуть відновлювати, —  
частково підірвано, його зро-
били як пішохідний»; «За за-
думом іноземців, там, 
на мосту, має бути зона  
демілітаризації»; 
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ЦВК ІНФОРМУЄ
Богарада Олександр Миколайович, народився 20 березня 1955 року, громадянин 

України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта серед-
ня спеціальна, пенсіонер, член Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі», 
проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 76.

Гавенко Олексій Вікторович, народився 19 лютого 1968 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово 
не працює, член Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі», проживає в се-
лі Чубинське Бориспільського району Київської області, судимість відсутня, включений 
до виборчого списку під № 77. 

Чайко Олександр Борисович, народився 3 жовтня 1978 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант 
з енергоефективності, ТОВ «ГЕТЬМАН БРАЗЕР’С ГРУП», член Політичної партії «Рух 
Нових Сил Михайла Саакашвілі», проживає в місті Києві, судимість відсутня, включе-
ний до виборчого списку під № 78. 

Шавелашвілі Костянтин Важевич, народився 14 квiтня 1989 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спеціа-
ліст з технічного навчання, ТОВ «Хюндай Мотор Україна», член Політичної партії «Рух 
Нових Сил Михайла Саакашвілі», проживає в селі Горенка Києво-Святошинського ра-
йону Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 79.

Єфанов Володимир Володимирович, народився 28 грудня 1982 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, ди-
ректор, ТОВ «Приватінвест», член Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакаш-

вілі», проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 80. 

Бойко Костянтин Вадимович, народився 20 липня 1978 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор-ад-
вокат, ТОВ «Українське бюро судноплавства», член Політичної партії «Рух Нових Сил 
Михайла Саакашвілі», проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до вибор-
чого списку під № 81. 

Ананьєв Сергій Федорович, народився 30 березня 1952 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціаль-
на, пенсіонер, член Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі», проживає в 
місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 82. 

Кравченко Оксана Іванівна, народилася 2 лютого 1976 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова прав-
ління, ОСББ «Урлівська 23А», член Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакаш-
вілі», проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під 
№ 83. 

Мосашвілі Іван Тамазович, народився 25 сiчня 1970 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не 
працює, член Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі», проживає в місті 
Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 84. 

Ахметов Родіон Едуардович, народився 10 травня 1986 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник ке-

рівника, група компаній «РБК Атлантіс груп», член Політичної партії «Рух Нових Сил 
Михайла Саакашвілі», проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до ви-
борчого списку під № 85. 

Мамчич Руслан Леонідович, народився 26 червня 1981 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово 
не працює, член Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі», проживає в 
місті Бровари Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 86. 

Абушова Бела Сахават кизи, народилася 12 листопада 1988 року, громадянка 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
аспірант та асистент кафедри міжнародного права, Київський національний торго-
вельно-економічний університет, член Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Са-
акашвілі», проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого спис-
ку під № 87. 

Мінджорая Фатмані Гівіївна, народилася 22 серпня 1966 року, громадянка Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, 
ГО «Одеський антикорупційний центр — Громадянська свідомість», член Політичної 
партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі», проживає в місті Одесі, судимість від-
сутня, включена до виборчого списку під № 88. 

Секретар Центральної виборчої комісії  
Н. БЕРНАЦЬКА

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області 
викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, Баркова Сер-
гія Миколайовича, 28.10.1973 року народження, який зареєстро-
ваний за адресою: м.Луганськ, вул. Владімірская, 35, у судове 
засідання, яке проводитиметься в порядку спеціального судо-
вого провадження та відбудеться 18 липня 2019 року о 16 год.  
00 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного 
суду за адресою: м.Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікува-
ти на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Баркова С. М. в судове засідан-
ня оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Т. Багрій

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
В провадженні Херсонського міського суду Херсонської області 

перебуває кримінальне провадження №12015230000000454 за обви-
нуваченням Анісіна Івана Миколайовича, 23.02.1991 р.н., Горбунова 
Олександра Миколайовича, 27.02.1984 р.н., за ч. 3 ст.187 КК України.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє потерпі-
лу Фоміну Марину Миколаївну, 26.02.1978 року народження, остан-
нє відоме місце проживання: м. Запоріжжя, вул. Пархоменко, 24,  
кв. 65, потерпілу Масловську Марину Вікторівну,19.03.1980 року на-
родження, останнє місце проживання: Херсонська область, Кахов-
ський район, с. Коробки, вул. 40 років Перемоги, 6, кв.2 відповідно 
до ч. 1 ст. 325 КПК України, що судове засідання по вищевказаному 
кримінальному провадженню відбудеться 11.07.2019 року об 11 год. 
00 хв. в приміщенні Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, зала судового за-
сідання 908.

Суддя Г .С. Смирнов

Кремінський районний суд Луганської об-
ласті, що розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, ви-
кликає Назаренко Юлію Іванівну та Рябіні-
на Валентина Івановича як обвинувачених 
в судове засідання по кримінальному про-
вадженню № 414/1899/15-к, провадження  
№ 1-кп/414/6/2019 стосовно Назаренко Юлії  
Іванівни та Рябініна Валентина Івановича, об-
винувачених за ч. 2 ст.110 КК України, що  
відбудеться 09 липня 2019 року о 10 годині 
00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

 Охтирський міськрайонний суд Сумської 
області відповідно до ЦПК України викликає 
Юсупова Мамурбека Мамраб Угли, який за-
реєстрований за адресою: вул. Гусинська, 
180, м. Охтирка, Сумська область, в судове 
засідання, яке відбудеться 29 липня 2019 ро-
ку о 08 годині 50 хвилин в приміщенні суду 
за адресою: вул. Ярославського, 2, м. Охтир-
ка Сумської області, як відповідача по ци-
вільній справі № 583/2116/19, провадження 
№ 2/583/651/19 за позовом Бондаренка Юрія 
Миколайовича до Юсупова Мамурбека Мам-
раб Угли про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим примі-
щенням.

Суддя Ільченко В. М.

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) 08.07.2019 р. об 11-00 год. розглядає 
кримінальну справу за обвинуваченням Никиті-
ної Ірини Петрівни, 17.05.1968 року народжен-
ня, за ч. 2 ст. 258-п5 КК України. Явка обвинува-
ченої в судове засідання є обов’язковою. 

Суддя Літовка В. В.

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) 23.07.2019 р. о 09-00 год. розглядає кри-
мінальну справу за обвинуваченням Беспрос-
курного Дениса Леонідовича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 
187 ч. 4 КК України. Явка обвинуваченого в су-
дове засідання є обов’язковою. 

Суддя Літовка В. В.

Втрачене свідоцтво на право власності 
на судно КИЕ-7554, власник судна Магдик 
Сергій Борисович,  тип та призначення сто-
янкове понтон, рік побудови 1963, розмі-
ри: довжина 45,5 м, ширина 12,3 м, висота 
3,2 м, вважати недійсним.

Втрачений оригінал свідоцтва 
про право на спадщину на квартиру 

пр-т Павла Тичини, 13 кв. 58 
в м. Києві на праві власності, зареєстро-
вану на ім’я Кузнєцов Едуард Адамович, 

вважати недійсним.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» 
повідомляє про втрату бланка 
суворої звітності поліса ОСЦПВ 

в кількості 3 (три) шт.: АО 0652543, 
АО 0652544, АО 0652545.
Вважати його недійсним.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

Директор ТОВ «ВКФ «Автодоркомплект» повідомляє про проведен-
ня зборів акціонерів Товариства з обмеженою відповідальністю «Вироб-
ничо-комерційна фірма» «Автодоркомплект» (код ЄДРПОУ 24821569), 
які відбудуться 6 серпня 2019 р. о 14:00 за адресою: 87547, Донецка обл., 
м.Маріуполь, Жовтневий р-н, бульвар Шевченка, д. 262-А. 

Порядок денний зборів:
1. Звільнення директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ви-

робничо-комерційна фірма» «Автодоркомплект» Рафаеля С. Г.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Скляренко Людмила Володимирівна, 07 липня 1967 року народження, на підставі ст.ст. 111, 

134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України викликається Артемівським міськрайонним судом Донецької 
області для участі в статусі обвинуваченої в підготовчому судовому засіданні кримінального провадження 
№22017050000000284 від 25 вересня 2017 року за обвинуваченням Скляренко Людмили Володимирівни у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться в залі су-
дових засідань приміщення суду за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 05 липня 2019 року 
о 10 год. 00 хв. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені ст.138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого за викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Cуддя О. П. Харченко

Суднові реєстраційні документи 

на судно «Прогрес 2», 

№ б/н, судновласник 

Дегтярьов Олександр Анатолійович, 

вважати недійсними.

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

Обвинувачений Гаркушин Володимир Олександрович, 20.11.1967 р.н., уродженець 
м. Тульчин Вінницької області, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 
буд. 27/29, кв. 12, проживає за адресою м. Київ, вул. Павлівська, буд. 17, кв. 17, відпо-
відно до вимог ст.ст. 297-5, 323 ч.3 КПК України викликається у судове засідання, яке 
відбудеться 05.07.2019 р. о 16:00 годині в приміщенні Суворовського районного суду 
м. Одеси, зала судових засідань №11 за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, буд. 68 за обвинуваченням у скоєнні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ст.ст. 191 ч. 4, 28 ч. 2, 366 ч. 1 КК України.

У разі неявки Гаркушина В. О. до суду оголошення вважається належним повідо-
мленням  про дату, час та місце судового розгляду, та кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провад - 
ження під головуванням судді Позняка В. С.

Державне агентство резерву України 
оголошує повторний аукціон  

з реалізації шапок, костюмів бавовняних, 
молочних консервів

Аукціон відбудеться 16 липня 2019 ро-
ку о 15:00 год.

Контактні телефони осіб, відповідаль-
них за проведення аукціону: Горошко І. Я. 
(235-17-42), Холодило О. В. (235-60-87).

Детальна інформація про умови про-
ведення аукціону розміщена на офіцій-
ному веб-сайті Держрезерву України —  
www.gosrezerv.gov.ua.

Державне агентство резерву України 

оголошує аукціон з реалізації  

вати медичної

Аукціон відбудеться 23 липня 2019 р. о 

15:00 год.

Контактні телефони осіб, відповідаль-

них за проведення аукціону: Горошко І. Я. 

(235-17-42), Топко Т. В. (234-15-66).

Детальна інформація про умови про-

ведення аукціону розміщена на офіцій-

ному веб-сайті Держрезерву України —  

www.gosrezerv.gov.ua.

Житомирський апеляційний суд ви-

кликає обвинуваченого Васильєва Мико-

лу Олександровича у кримінальному про-

вадженні за ст. ст. 258-3 ч. 1, 260 ч. 2 КК 

України у судове засідання на 11 год. 30 

хв. 23 липня 2019 року в приміщення су-

ду по вул. Святослава Ріхтера, 24 у м. Жи-

томирі для участі в розгляді апеляційної 

скарги захисника Коки В.А. на вирок Ко-

рольовського районного суду м. Житоми-

ра від 28.02.2019.
Суддя Широкопояс Ю. В.

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: GL22N06008-GL22N06016
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

24.07.2019;16.08.2019

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/43149-asset-sell-id-203604

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: GL8N04076; GL8N04075; GL8N04077
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:

24.07.2019

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/43115-asset-sell-id-203132,43088- 
asset-sell-id-202725,43093-asset-sell-id-202749

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: GL3N04214, GL6N04215-GL6N04217;  
GL3N04124-GL3N04212 (89лотів)

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:

13.08.2019

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/43118-asset-sell-id-203138, 
43139-asset-sell-id-203194

ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 червня 2019 р. № 534 
Київ

Про затвердження Технічного регламенту 
щодо вимог до екодизайну для побутових 

барабанних сушильних машин
Відповідно до статті 5 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповід-

ності» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:
1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових ба-

рабанних сушильних машин, що додається до оригіналу.
2. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити 

впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.
3. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового 

нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., 
№ 50, ст. 1550; 2018 р., № 23, ст. 798), зміни, що додаються.

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 червня 2019 р. № 534
ЗМІНИ, 

що вносяться до переліку видів продукції, щодо яких  
органи державного ринкового нагляду здійснюють  

державний ринковий нагляд
1. Доповнити перелік пунктом 231 такого змісту:

«231. Побутові барабанні  
сушильні машини

постанова Кабінету  
Міністрів України  
від 31 травня 2017 р. 
№ 380 «Про затвердження  
Технічного регламенту 
енергетичного маркування 
побутових барабанних  
сушильних машин»
постанова Кабінету 
Міністрів України  
від 19 червня № 534  
«Про затвердження  
Технічного регламенту  
щодо вимог до екодизайну 
для побутових барабанних 
сушильних машин»

Держпродспоживслужба».

2. Пункт 433 виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 червня 2019 р. № 435-р 
Київ

Про призначення Акімової Л. М.  
заступником Голови Національного 

агентства кваліфікацій
Призначити Акімову Людмилу Миколаївну заступником Голови Національного 

агентства кваліфікацій строком на три роки.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 19 червня 2019 р. № 434-р 

Київ

Про призначення Баланюка Ю. В. Головою 
Національного агентства кваліфікацій

Призначити Баланюка Юрія Вікторовича Головою Національного агентства квалі-
фікацій строком на три роки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція ПЛ 500 кВ Дон-

ська — Донбаська (інв. №1116000) Луганська та Донецька області».
2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі 

електроенергії.
3. Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням 

на проектування проектом передбачено:
- відновлення стану опорних стаканів нижніх секцій проміжних ме-

талевих опор;
- інші необхідні заходи з усунення виявлених під час обстеження де-

фектів;
- заміну правого грозозахисного тросу на ділянці ПС 750 кВ «Дон-

баська» - ПС 500 кВ «Кремінська» на грозозахисний трос із вмонтова-
ним оптичним кабелем;

- заміну лівого грозозахисного тросу на ділянці ПС 750 кВ «Донбась-
ка» - ПС 500 кВ «Кремінська» на новий грозозахисний трос;

- відновлення стану контурів заземлення, заходи із заземлення об-
ладнання та конструкцій (при необхідності).

Загальна довжина траси ПЛ 500 кВ, що підлягає реконструкції, скла-
дає 56,0 км.

Траса ПЛ 500 кВ проходить по території Донецької та Луганської об-
ластей.

4. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколиш-
нього природного середовища з урахуванням можливості виникнення 
надзвичайних екологічних ситуацій:

- виробнича діяльність з передачі електроенергії в нормальному та 
аварійному режимах не призводить до забруднення ґрунтів хімічними 
речовинами, в зв’язку з чим контроль за забрудненням ґрунтів в про-
цесі експлуатації електричних мереж не виконується;

- при будівництві шкідливого впливу на флору і фауну не виникає.
5. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризи-

ку та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, 
а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до 
екологічних стандартів і нормативів: викиди забруднюючих речовин 
та шумові характеристики машин та механізмів, які використовують-
ся при виконанні будівельних робіт, відповідають вимогам нормативів 
природоохоронного законодавства України та екологічному стандарту 
ISO 14001. Відповідні розрахунки наведені в додатках.

6. Перелік залишкових впливів:
До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демон-

тованих конструкцій та матеріалів, а також сміття, тару, дрібні відходи.
Проектом передбачено вивезення демонтованих конструкцій (опо-

ри, ізоляційні підвіси, фундаменти) з вивезенням металоконструкцій, 
ізоляторів, лінійної арматури на склад ПС 750 кВ «Донбаська» на від-
стань 60 км, залізобетонні вироби перевозяться на склад ПС 750 кВ 
«Донбаська» на відстань 60 км.

Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно 
очищується від сміття, тари, дрібних відходів, які збираються в кон-
тейнери або ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал зби-
рається в спеціальну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворе-
ні відходи за результатами виконання будівельних робіт складають-
ся у місцях тимчасового зберігання відходів для їх подальшої переда-
чі на утилізацію відповідно до укладених зі спеціалізованими організа-
ціями договорів.

7. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяль-
ність, мету і шляхи її здійснення: інформувати громадськість про пла-
нову діяльність, мету і шляхи її здійснення зобов’язується Проекту-
вальник проекту (за дорученням Замовника).

8. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень від-
повідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог 
екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта 
планованої діяльності:

Замовник зобов’язується при здійсненні реконструкції дотримува-
тись проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навко-
лишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах бу-
дівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності.

9. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованих 
ділянок лінії електропередачі 500 кВ знаходиться в межах норми. Ре-
конструйовані ділянки ПЛ 500 кВ, з урахуванням прийнятих запобіж-
них заходів, можуть споруджуватись та вводитись в експлуатацію.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція ПЛ 400 кВ Му-

качево — Шайосегед на ділянці від оп. №1 до опори №67 (держкор-
дон), Закарпатська область, Мукачівський та Берегівський райони. Інв. 
№ 030033».

2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі 
електроенергії.

3. Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням 
на проектування проектом передбачено: 

- усунення дефектів, виявлених під час натурного обстеження ПЛ і 
проведених відповідних замірів;

- заміну лівого існуючого грозозахисного тросу по всій ділянці ПЛ 
400 кВ від оп. № 1 до опори №67 (держкордон) на новий грозозахис-
ний трос;

- заміну правого існуючого грозозахисного тросу по всій ділянці ПЛ 
400 кВ від оп. № 1 до опори №67 (держкордон) на новий грозозахис-
ний трос із вмонтованим оптичним кабелем (ОКГТ);

- прокладання ВОЛЗ в ґрунті або в кабельній каналізації по терито-
рії ПС 400 кВ «Мукачево». 

Загальна довжина траси ПЛ 400 кВ, що підлягає реконструкції, скла-
дає 26,35 км.

Траса ПЛ 400 кВ проходить по території Мукачівського та Берегів-
ського районів Закарпатської області.

4. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколиш-
нього природного середовища з урахуванням можливості виникнення 
надзвичайних екологічних ситуацій:

- виробнича діяльність з передачі електроенергії в нормальному та 
аварійному режимах не призводить до забруднення ґрунтів хімічними 
речовинами, в зв’язку з чим контроль за забрудненням ґрунтів в про-
цесі експлуатації електричних мереж не виконується;

- при будівництві шкідливого впливу на флору і фауну не виникає.
5. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризи-

ку та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, 
а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до 
екологічних стандартів і нормативів: викиди забруднюючих речовин 
та шумові характеристики машин та механізмів, які використовують-
ся при виконанні будівельних робіт, відповідають вимогам нормативів 
природоохоронного законодавства України та екологічному стандарту 
ISO 14001. Відповідні розрахунки наведені в додатках.

6. Перелік залишкових впливів:
До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демон-

тованих конструкцій та матеріалів, а також сміття, тару, дрібні відходи.
Проектом передбачено вивезення демонтованих конструкцій (опо-

ри, ізоляційні підвіси, фундаменти) з вивезенням металоконструкцій, 
ізоляторів, лінійної арматури на склад Закарпатського РЕЦ на відстань 
50 км, залізобетонні вироби перевозяться на склад Закарпатського 
РЕЦ на відстань 50 км.

Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно 
очищується від сміття, тари, дрібних відходів, які збираються в кон-
тейнери або ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал зби-
рається в спеціальну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворе-
ні відходи за результатами виконання будівельних робіт складають-
ся у місцях тимчасового зберігання відходів для їх подальшої переда-
чі на утилізацію відповідно до укладених зі спеціалізованими організа-
ціями договорів.

7. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяль-
ність, мету і шляхи її здійснення: інформувати громадськість про пла-
нову діяльність, мету і шляхи її здійснення зобов’язується Проекту-
вальник проекту (за дорученням Замовника).

8. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень від-
повідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог 
екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта 
планованої діяльності:

Замовник зобов’язується при здійсненні реконструкції дотримува-
тись проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навко-
лишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах бу-
дівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності.

9. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованих 
ділянок лінії електропередачі 400 кВ знаходиться в межах норми. Ре-
конструйовані ділянки ПЛ 400 кВ, з урахуванням прийнятих запобіж-
них заходів, можуть споруджуватись та вводитись в експлуатацію.

СУДОВА ПОВІСТКА 
 про виклик до суду у кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судові засі-
дання на 08.07.2019 р. о 10-00 год., 09.07.2019 р. о 10-00 год., 11.07.2019 р. о  
10-00 год., 12.07.2019 р. о 10-00 год. обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 
13.07.1983 року народження, зареєстрованого за адресою: с. Воєводське Арбу-
зинського району Миколаївської області, вул. Набережна, буд. 103, який мешкав 
за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул. Дружби народів, 6/18, 
для участі у продовженні розгляду кримінального провадження № 486/939/16-к 
по обвинуваченню Тофана Сергія Сергійовича у скоєнні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. З ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2  
ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукраїн-
ського міського суду за адресою: вул. Дружби народів, 3-А головуючим суддею 
Савіним О. І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дати та час для участі у розгляді справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення 

до суду.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 

України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-

ші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 

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

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

на загроза їхньому життю;
7) несвосчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на ви-

клик. 
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 

цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокуро-
ра та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК  
України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Доне-
цької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться 
кримінальне провадження за обвинуваченням Дешка Олександра Гри-
горовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, який викликається для участі у розгляді кри-
мінального провадження, яке відбудеться 09.07.2019 р. о 10-00 год. та 
19.09.2019 р. о 10-30 в приміщенні суду за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 10, 28.

Cуддя Д. В. Киян

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження за обвинуваченням Тараненка Олександра Анатолійовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України, який викликається для участі у розгляді кримінального проваджен-
ня, яке відбудеться 08.07.2019 року об 11-00 годині, 13.08.2019 року об  
11-00 годині, 09.09.2019 року о 10-00 годині в приміщенні суду за адресою:  
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 23.

Cуддя С. В. Кулик

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесено-
му в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22016150000000026 від 
28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра Валерійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича в судове за-
сідання на 09 липня 2019 року о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться у при-
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області знаходиться кримінальне провадження № 233/2982/17 за об-
винуваченням Федяніна Максима Сергійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сергійовича в су-
дове засідання на 08 липня 2019 року о 13 годині 00 хвилин, яке від-
будеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ло-
моносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

19 червня 2019 року  
Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні 

Кримінальне провадження №11-кп/824/1750/2019
Київський апеляційний суд

(найменування суду)
викликає Вас як обвинуваченого на 09 год. 45 хв. 23 липня 2019 року
для участі в розгляді апеляційного провадження за апеляційною скаргою за-
хисника Хатнюк Ольги Олександрівни в інтересах обвинуваченого Бєлавєнцева 
Олега Євгеновича на вирок Святошинського районного суду м. Києва від 18 бе-
резня 2019 року у кримінальному провадженні № 42016000000002290 по обви-
нуваченню Бєлавєнцева Олега Євгеновича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (в редакції Закону до 8 квітня 2014 
року), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (в редакції Закону до 8 квітня 2014 року),  
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.
Місцезнаходження суду:
03110, м. Київ, вул. Солом’янська. 2-а
Суддя-доповідач: Васильєва М. А. 

Кому: Бєлавєнцеву О. Є.
Місцезнаходження/місце проживання:
Російська Федерація, Ставропольський край, м. П’ятигорськ, пр. Кірова, буд. 26
Додатково просимо подати такі документи:
що посвідчують особу
Повідомляємо, що Ваша явка в судове засідання 23 липня 2019 року є обов’язковою.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Тел./факс (044) 284-15-77; (044) 284-14-56, е-mail: іnbох@кіа.соurt.gov.uа

(підпис, ініціали, прізвище)
Поважні  причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом. 
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття об-
винуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, 
цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 18.07.2019 року о 

10:30 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 10 відбудеться підго-
товче судове засідання в кримінальному провадженні № 42016020420000243 за 
обвинуваченням Коваленка Андрія Олексійовича у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Коваленко Андрій Олексі-
йович, 03.06.1978 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим,  
м. Євпаторія, вул. 5-е Авіамістечко, буд. 30в, кв. 1.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до су-
ду просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Коваль-
чук Л. B., суддів Романчук Р. В., Короля О. П.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адре-

сою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 13 11.07.2019 року о 09:30 
годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні 
№127/11390/16-к (ЄРДР №42016020420000053) по обвинуваченню Матвієнка Ан-
дрія Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України.

У судове засідання викликається обвинувачений Матвієнко Андрій Вікторович, 
який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр-т Пере-
моги, 55а, кв.64.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до су-
ду просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься у складі судді-доповідача Іванченка Я. М., суддів 
Федчишена С. А., Короля О. П. 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +15  +20 +22  +27 Черкаська +15  +20 +22  +27
Житомирська +10  +15 +22  +27 Кіровоградська +15  +20 +25  +30
Чернігівська +13  +18 +22  +27 Полтавська +15  +20 +23  +28
Сумська +13  +18 +22  +27 Дніпропетровська +15  +20 +25  +30
Закарпатська +13  +18 +24  +29 Одеська +17  +22 +27  +32
Рівненська +10  +15 +20  +25 Миколаївська +15  +20 +27  +32
Львівська +10  +15 +20  +25 Херсонська +15  +20 +27  +32
Івано-Франківська +10  +15 +20  +25 Запорізька +15  +20 +27  +32
Волинська +10  +15 +20  +25 Харківська +15  +20 +23  +28
Хмельницька +10  +15 +20  +25 Донецька +15  +20 +25  +30
Чернівецька +10  +15 +20  +25 Луганська +15  +20 +25  +30
Тернопільська +10  +15 +20  +25 Крим +17  +22 +27  +32
Вінницька +15  +20 +23  +28 Київ +17  +19 +24  +26
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Схід і південь — разом
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ВІДПОЧИНОК. Протягом десяти днів майже 180 дітлахів із 
Донецької та Луганської областей відпочивали на Херсонщині. 
Їх гостинно зустріли у дитячому оздоровчому таборі «Лазурит 
КЕМП», що у селі Красне Скадовського району.

Тут, на березі Чорного моря, створено всі умови для ком-
фортного й безпечного оздоровлення. Маленьких відпочи-
вальників відвідав директор департаменту освіти, науки та 
молоді облдержадміністрації Євген Криницький: «Дуже ра-
дий, що сьогодні Херсонщина може пригостити вас своїм 
сонцем, морем, турботою і смачною їжею. Це надзвичай-
но добре, що ви маєте змогу кожного року відвідувати наш 
регіон та відпочивати тут. Такими кроками доводимо, що 
ми — одна країна. Я вітаю вас у нашому Таврійському краї 
та бажаю вам і вашим родинам миру, здоров’я та благопо-
луччя».

Програма з обміну дітей із різних областей працює чотири 
роки. За цей час на Херсонщині відпочили майже 1,5 тисячі 
хлопчиків і дівчаток. Лише в цьому році заплановано оздоро-
вити близько 700 дітей з Донецької та Луганської областей. 
До оздоровчої кампанії долучили бюджети всіх рівнів. Дітла-
хи подякували за гостинність і відпочинок святковим концер-
том. Потім усі разом на лавках, розташованих на території 
табору, зробили написи «Схід і південь — разом».

Воїн і поет
Олена ОНИЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

…І куля шукає притулку 
у теплому тілі.
І пісня мугикає в грудях,
та терпнуть слова…
Ковтнути причастя, 
діждавшись святої неділі,
Допоки не зрікся, допоки 
душа ще жива…
Ці рядки, як і більшість сво-

їх віршів, поет, член Національ-
ної спілки письменників Укра-
їни старший лейтенант Олек-
сандр Лисак написав під час 
відрядження до зони бойових 
дій на сході країни. За чотири 
роки служби в харківській бри-
гаді оперативного призначен-
ня Нацгвардії ротацій було чи-
мало.

— Точну кількість відряджень 
пригадати складно, та добра 
половина моєї служби пройшла 
саме в зоні бойових дій, тому, 
напевне, що років зо два про-
був там, — розповів офіцер.

До початку збройного кон-
флікту на Донбасі Олександр 
Лисак разом із сім’єю проживав 
у Донецьку, де мав роботу й 
водночас займався улюбленою 
справою — поезією. До слова, 
перша збірка віршів «Творю 
свій день» вийшла ще 2012 ро-
ку, та, читаючи її, дивуєшся то-
му, що в ній відчувається перед-
воєнний настрій автора.

Коли ворожі танки 
в’їдуть в місто
Наводити так званий
мир і лад,
Я буду сало з галушками 
їсти
Та мовчки рахувати 
слоненят.
Та у переломному 2014-му 

він мусив повернутися на рідну 
Харківщину — до селища Сло-
божанського, де проживає до-
тепер. Бути осторонь того, що 
коїлося в країні та мовчки раху-

вати слоненят не міг — спочат-
ку став волонтером, пізніше ор-
ганізував волонтерський центр, 
силами якого зібрано чимало 
необхідних воякам речей. Та й 
цього стало замало для Олек-
сандра — у 2015 році він вирі-
шив поновити військову служ-
бу, адже мав звання молодшо-
го лейтенанта запасу. Тож за 
покликом серця прийшов на 
службу за контрактом до хар-
ківської військової частини.

За словами офіцера, поєд-
нувати військове життя з твор-
чим хобі доволі складно че-
рез постійний брак часу. Проте 
Олександру Лисаку таки вдало-
ся опублікувати три власні збір-
ки: «Творю свій день» (2012 р.), 
«Синдром фантомного болю» 
(2016 р.), «Шрамована пам’ять» 
(2018 р.). Цієї осені разом з ін-
шими поетами гвардієць пла-
нує видати модернізовану збір-
ку «Там, де вдома», він має ще 
чимало творчих планів. 

— Збірка «Там, де вдома» — 
це сучасна книга поезій. Кож-
ному віршу відповідає свій QR-

код, відсканувавши який чи-
тач зможе переглянути відео, 
де автори розповідають свої ві-
рші, — пояснює поет-гвардієць. 
— Таке нововведення має за-

безпечити зв’язок між читачем 
і автором. Ми сподіваємось, що 
таким чином зможемо переда-
ти увесь закладений у наші тво-
ри сенс.

Юні екологи відроджують  
«Світанок України»

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. Луганська де-
легація взяла участь у Все-
українському зборі лідерів 
дитячого екологічного пар-
ламенту, який відбувся у 
Києві на базі Національно-

го еколого-натуралістично-
го центру.

Область на цьому заході 
представляли сєверодончани 
з міського еколого-натураліс-
тичного центру учнівської мо-
лоді й міського центру туриз-
му, краєзнавства та екскур-
сій, які є членами громадської 

екологічної організації  «Еко-
Форум». Юні екологи виріши-
ли відродити обласну дитячу 
громадську екологічну органі-
зацію «Світанок України», яка 
до 2014 року була одним із лі-
дерів дитячого громадського 
руху юних екологів-природо-
охоронців України.

Як повідомляє обласний 
департамент освіти та науки, 
під її проводом буде відтво-
рено міські, районні й шкіль-
ні дитячі екологічні парламен-
ти, що дасть змогу інтегрува-
ти екологічну освіту і вихован-
ня дітей та молоді в освітній 
простір області.

М
ал

ю
но

к 
з 

са
йт

у 
ac

ca
.u

a

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

22..27
15..20

25..30
15..20

25..30
15..20

27..32
15..20

22..25
10..15

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Старший лейтенант Олек сандр Лисак цікавиться історією 
України, а більшість віршів написав під час перебування  
у зоні бойових дій 

Чотирилапих соціалізують волонтери 
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ЛЮДЯНІСТЬ. Щонеділі на 
Харківському комунально-
му підприємстві «Центр пово-
дження з тваринами» на дві го-
дини широко розчиняють двері 
для волонтерів та гостей. Річ у 
тім, що у притулку для бездом-
них тварин постійно перебуває 
80—150 собак, і приділити до-
статньо уваги кожному з них 
двоє кінологів підприємства не 
можуть. Отож волонтери та всі 
охочі допомагають їм: гуляють 

із собаками і під час спілкуван-
ня докладають зусиль, щоб со-
ціалізувати чотирилапих дру-
зів, які не мають господарів.

Але віднедавна формат дня 
відкритих дверей зазнав змін. 
Спочатку в межах експери-
менту стали проводити безко-
штовні майстер-класи і тренін-
ги для всіх охочих з азів дреси-
рування. Ця практика не лише 
прижилася, а й продемонстру-
вала чудові результати. 

«Ми трохи хвилювалися, 
оскільки раніше такого не ро-
били. Але перший вигул прой-

шов дуже змістовно. Сподо-
балося всім: і нашим вихован-
цям, і гостям, і співробітникам 
підприємства. За підсумка-
ми кожного місяця найкращо-
го учня — того, чий собака по-
каже більший прогрес, нагоро-
дять невеликим заохочуваль-
ним призом», — розповідають 
господарі притулку.

На першому майстер-кла-
сі всі дізналися, як утримува-
ти увагу собаки, правильно йо-
го заохочувати і навчити двох 
команд: сидіти і лежати. Після 
теоретичної частини під нагля-

дом кінолога і більш досвідче-
них волонтерів учасники май-
стер-класу самостійно працю-
ють із собаками. За запевнен-
ням гостей, осягати ази дреси-
рування разом із чотирилапим 
другом набагато цікавіше, ніж 
просто його вигулювати.

Такий формат вигулу, за за-
певненням кінологів, більш піз-
навальний для людей і має ще 
одну перевагу: сприяє швид-
шій соціалізації чотирилапих 
вихованців, тобто їх якнай-
швидшому влаштуванню до 
нових господарів. Діти з Донбасу вдячні за відпочинок
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