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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВІКТОР ЧУМАК: 
«Іловайська  

трагедія  
 і все, що тоді  

відбувалося  
в Іловайську,  

буде розслідувано 
дуже ретельно».

Закони, що мають 
зміцнити країну

НОРМОТВОРЧІСТЬ. Верховна Рада ухвалила важливі безпеко-
ві й економічні ініціативи, зокрема так званий закон про спліт, який 
має скоротити кількість регуляторних і контролюючих органів на 
ринках небанківських фінансових послуг, прокоментував дії пар-
ламентаріїв Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Адже зарегульова-
ність дозвільних процедур підвищує вартість надання фінансових 
послуг споживачам.

«Реальний крок до ЄС — ухвалення законопроєкту, що врегу-
льовує здійснення спільного режиму транзиту товарів митною те-
риторією України, упорядковує митні формальності та інші особли-
вості операцій спільного режиму транзиту. Це Закон «Про режим 
спільного транзиту та запровадження національної електронної 
транзитної системи», — пояснив глава уряду. Іншим ухваленим за-
конопроєктом врегульовано питання митного оформлення автомо-
білів з іноземною реєстрацією, повідомляє департамент інформації 
та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Ухвалено й за-
кон про спрямування автоштрафів у Державний дорожній фонд, 
щоб забезпечити належне фінансування будівництва, реконструк-
ції, ремонту та утримання автомобільних доріг.

360,355 млн грн
становить після підвищення  

на 29 млн грн статутний капітал 
Державного фонду сприяння 

молодіжному житловому будівництву

МУЗЕЙ КІНО. Столичний Довженко-Центр переносить  
в атмосферу буремних 1920-х, заново відкриваючи  
для нас цю надцікаву епоху 

Історія успіху 
українського Голлівуду

Головний військовий прокурор про поновлення слідства 
щодо причин, які призвели до Іловайського котла в зоні 
АТО на Донеччині 2014 року
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 СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

 Вперше на державному 
рівні вшанували 75-ті 
роковини початку депортації 
українців з їхніх етнічних 
земель у 1944—1951 роках

ТРАГІЧНА ДАТА

Диригент з Аргентини Раміро Аріста 
розповідає про свою співпрацю 
з українськими музикантами, 
вивчення мови Шевченка та любов 
до нашої країни
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У Києві відкрився Музей кіно, де можна дізнатися про  революційний вибух у вітчизняному кінематографі

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .

для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Філатову Євгенію Володимирівну, 
15.11.1955 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 24.09.2019 року о 09 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
301 під головуванням судді Павленко О. О.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Літовченка Геннадія Івановича, 
08.02.1955 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Саки, вул. Радянська, 
33/71) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 24.09.2019 року о 08 год. 55 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
16 під головуванням судді Павленко О. О.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Притуленко Олену Володимирівну, 
05.03.1962 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 24.09.2019 року о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
301 під головуванням судді Павленко О. О.

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

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Кузнецову Ларису Миколаївну, 
30.09.1971 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Люк-
сембург, 11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст.111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 24.09.2019 року о 08 год. 35 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
301 під головуванням судді Павленко О. О.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Богатиренка Сергія Васильовича, 
07.10.1978 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Севастополь, просп. Пере-
моги, 49, кв. 22), у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться об 11 год. 30 хв. 24 вересня 2019 
року. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15 під головуванням судді Колегаєвої С. В.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Цекова Сергія Павловича, 28.08.1953 
року народження, (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, пров. Кронштадт-
ський, 8/13), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 24 вересня 2019 року о 12 год. 30 хв. Яв-
ка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15 під головуванням судді Колегаєвої С. В.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бєлоусова Михайла Миколайовича, 
26.11.1954 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим. м. Севастополь, вул. Фрук-
това, 1-б) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбудеть-
ся 24 вересня 2019 року о 08 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який засвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21  
під головуванням судді Зубця Ю. Г. (зал судового за-
сідання № 5 каб. 29).

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

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Запорожця Петра Петровича, 
11.01.1950 року народження, (останні відомі місця 
проживання: АР Крим, м.Сімферополь, вул.Севасто-
польська, 17а, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київ-
ська, 7а, кв.9) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 24.09.2019 року о 08 год. 40 хв

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
301 під головуванням судді Павленко О. О.

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

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва пе-
ребуває кримінальне провадження № 1-кп/761/941/2018 за обви-
нуваченням Блаженка Павла Євгеновича, за ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22017000000000291 від 03.08.2017 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове за-
сідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 
24 вересня 2019 року oб 11 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31 А, каб. №508. 

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Хардіна О. П.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження 
Обвинувачений Єлісєєв Сергій Станіславо-

вич, який народився 24 жовтня 1961 року, за-
реєстрований за адресою: АР Крим, м. Севасто-
поль, проспект Античний, 6, кв. 5; проживає за 
адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Тараса 
Шевченка, 17, кв. 15, відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідан-
ня, яке відбудеться 26.09.2019 року о 10 годи-
ні 30 хвилин в залі судових засідань №131 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судо-
вому засіданні як обвинувачений.

Cуддя Іванов В. В.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) наступних активів,  
що обліковуються на балансі АКБ «НОВИЙ».

Лот GL19N211744 Пул активів, що складається з: Прав вимоги та інших майнових прав за кре-
дитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання у кількості 250 договорів, Прав ви-
моги за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами у кількості 11 договорів, Де-
біторської заборгованості та майнових прав за дебіторською заборгованістю у кількості 367 пози-
цій, Дебіторської заборгованості у кількості 2 позицій, Майнових прав на корпоративні права КОН-
ЦЕРНУ «ЮЖКОСМОС», що складає 9,09% статутного капіталу Концерну, Майнових прав, які ви-
пливають з цінних паперів (акції прості іменні, емітент ПАТ «КЕБО», серія/номер UA4000028823), 
Майнових прав, які випливають з цінних паперів (акції прості іменні, емітент ПАТ «ДРРЗ», серія/но-
мер UA4000051239), Майнових прав, які випливають з цінних паперів (акції прості іменні, емітент 
ПАТ «КЗМО», серія/номер UA4000051221), Майнових прав, які випливають з цінних паперів (ак-
ції прості іменні, емітент ПАТ «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ», серія/номер UA4000051247), Майнових прав, які 
випливають з цінних паперів (акції прості іменні, емітент ПАТ «ГОРОДИЩІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗА-
ВОД» серія/номер UA4000051254), Будівель та споруд виробничої бази, що розташовані за адре-
сою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (Дніпродзержинськ), вул. Тритузна (Петровського), 
б. 200, загальною площею 2168,8 кв.м, Будівель та споруд виробничої бази, що розташовані за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (Дніпродзержинськ), вул. Тритузна (Петровсько-
го), б. 203, загальною площею 4814,6 кв.м, Земельної ділянки 0,25 га для будівництва і обслуго-
вування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:  
с. Кам`яне, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, вул. Петровського, ділянка, 80 (кадастро-
вий № 1225081500:08:001:0061), Основних засобів у кількості 496 одиниць, Модулів пам’яті 16GB 
у кількості 4 одиниць, Модулів пам’яті 8GB у кількості 8 одиниць, Бланків векселів (прості) — 2122 
шт., Бланків векселів (переказні) — 174 шт., Чекових книжок — 136 шт., Вкладиша до труд. книж-
ки, Ювілейних монет та сувенірної продукції у кількості 13 одиниць, Довідок-сертифікатів про здій-
снення обміну валют за формою 377 – 585 шт.

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

Умови продажу: http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/208680/index.php?lang=ru.
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 01.10.2019 р. Час проведен-

ня відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Потопальського Сергія Степановича, 28.02.1978 року наро-
дження, (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Невського/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 24 вересня 2019 року об 11 год. 00 хв. Явка до 
суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15 під головуван-
ням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Концерн «Військторгсервіс» (код 33689922) 
повідомляє про втрату оригіналу довіренос-
ті № 220/451/Д від 08.05.2019, видану Мініс-
терством оборони України на ім’я ЄЛІСТРАТО-
ВА Сергія Васильовича — помічника начальни-
ка філії «Одеське управління військової торгів-
лі» Концерну «Військторгсервіс» з виробничих 
питань, експлуатації основних фондів та авто-
транспорту. 

Втрачену довіреність № 220/451/Д від  
08.05.2019, видану Міністерством оборони Укра-
їни на ім’я ЄЛІСТРАТОВА Сергія Васильовича,  
вважати недійсною.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 11 вересня 2019 р. № 836 

Київ

Про внесення змін до пункту 23 Порядку 
проведення конкурсного відбору керівників 

суб’єктів господарювання державного 
сектору економіки

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:
Внести до пункту 23 Порядку проведення конкурсного 

відбору керівників суб’єктів господарювання державно-
го сектору економіки, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіцій-
ний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., № 15, 
ст. 383; 2018 р., № 29, ст. 1021; 2019 р., № 4, ст. 110), — із 
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 14 серпня 2019 р. № 743, такі зміни:

в абзаці другому слова «перший заступник або заступ-
ник Міністра економічного розвитку і торгівлі» заміни-
ти словами «Міністр розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства»;

у другому реченні абзацу третього слово «Мінеконом-
розвитку» замінити словами «Міністерство розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства», а слова 
«перший заступник або заступник Міністра економічно-
го розвитку і торгівлі» — словами «Міністр розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства або його пер-
ший заступник».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

TOВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС», 

код за ЄДРПОУ 42039339 повідомляє про втрату Довідки про 

взяття на облік юридичної особи серії ФЛ номер 646; 

дата видачі довідки — 14.05.2019, та про прийняття рішення 

звернутися до Нацкомфінпослуг із Заявою про видачу дублі-

ката Довідки про взяття на облік юридичної особи.

Вважати недійсним 

у зв’язку з втратою диплом 

спеціаліста С16 №106695, ви-

даний у 2016 році ДЗ «Луган-

ський національний універси-

тет імені Тараса Шевченка» на 

ім’я Торуа Мілани Реноївни.

Міністерство культури України (код ЄДРПОУ 37535703) повідомляє, що по-
становою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 р. № 829 «Деякі питання опти-
мізації системи центральних органів виконавчої влади» прийнято рішення про припинен-
ня діяльності юридичної особи в результаті її ліквідації.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом трьох місяців з дня опублі-
кування цього повідомлення, а саме до 15 грудня 2019 року за адресою: 01601, місто Ки-
їв, вулиця Івана Франка, 19. 

Розпорядженням КМУ «Про утворення комісій з проведення реорганізації та ліквіда-
ції деяких центральних органів виконавчої влади» від 6 вересня 2019 р. № 738-р голо-
вою комісії з проведення ліквідації Міністерства культури України призначений Карандє-
єв Ростислав Володимирович (044) 234-90-44 karandeev@mincult.gov.ua.

Посвідчення 
серія УБД № 041065, видане 
Головним управлінням пер-
соналу Генерального штабу 
Збройних Сил України на КА-
РАЧИНСЬКОГО Аркадія Леоні-
довича, 
вважати недійсним  
у зв’язку з втратою.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 11 вересня 2019 р. № 837 

Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України  
від 2 серпня 1996 р. № 897  

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 

2 серпня 1996 р. № 897 «Про Державну міжвідомчу ко-
місію у справах увічнення пам’яті учасників антитеро-
ристичної операції, жертв війни та політичних репресій» 
(ЗП України, 1996 р., № 16, ст. 426; Офіційний вісник 
України, 2004 р., № 28, ст. 1896; 2014 р., № 66, ст. 1841; 
2015 р., № 86, ст. 2880; 2017 р., № 57, ст. 1700)  зміни, 
що додаються. 

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою  
Кабінету Міністрів України  

від 11 вересня 2019 р. № 837
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  
від 2 серпня 1996 р. № 897

1. У пункті 3 постанови слова «Український інститут 
національної пам’яті» замінити словами «Міністерство 
культури, молоді та спорту».

2. Додаток до постанови викласти в такій редакції:

«Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 2 серпня 1996 р. № 897  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 вересня 2019 р. № 837)
СКЛАД 

Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення 
пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни 

та політичних репресій
Міністр культури, молоді та спорту, голова Комісії
Заступник Міністра розвитку громад та територій, за-

ступник голови Комісії
Голова громадської організації «Українські меморіали», 

відповідальний секретар Комісії (за згодою)
Заступник Міністра юстиції
Заступник Міністра культури, молоді та спорту
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра соціальної політики
Заступник Міністра у справах ветеранів, тимчасово оку-

пованих територій та внутрішньо переміщених осіб
Заступник Міністра освіти і науки
Заступник Міністра внутрішніх справ 
Заступник Міністра оборони 
Заступник Голови ДСНС
Заступник Голови Українського інституту національної 

пам’яті 
Заступник Голови Укрдержархіву
Директор галузевого державного архіву Служби безпе-

ки (за згодою)
Начальник управління з питань закордонного україн-

ства та етноконфесійного діалогу МЗС
Представник Української спілки ветеранів Аф-

ганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (за згодою)
Представник ради Організації ветеранів України (за зго-

дою)

Представник Товариства Червоного Хреста України (за 
згодою)

Представник Національної академії наук (за згодою)
Представник Українського добровільного історико-про-

світницького правозахисного благодійного товариства 
«Меморіал» імені Василя Стуса (за згодою)

Представник Всеукраїнського товариства політичних 
в’язнів та репресованих (за згодою)

Представник Всеукраїнського об’єднання ветеранів (за 
згодою)

Представник Всеукраїнської громадської організації 
«Союз народна пам’ять» (за згодою)

Представник Всеукраїнського братства ОУН — УПА іме-
ні генерала Романа Шухевича — Тараса Чупринки (за зго-
дою)

Представник Благодійного фонду «Героїка» (за згодою)
Представник комунального підприємства Львівської 

обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учас-
ників національно-визвольних змагань та жертв воєн, де-
портацій та політичних репресій «Доля» (за згодою)».

3. У Положенні про Державну міжвідомчу комісію у 
справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної 
операції, жертв війни та політичних репресій, затвердже-
ному зазначеною постановою:

1) у пункті 7:
в абзаці другому слова «заступники голови» замінити 

словами «заступник голови»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«Очолює Комісію голова, який за посадою є Міністром 

культури, молоді та спорту.»;
друге речення абзацу четвертого виключити;
2) в абзаці другому пункту 8 слова «один з його заступ-

ників» замінити словами «заступник голови Комісії»;
3) у пункті 12 слова «Український інститут національної 

пам’яті» замінити словами «Міністерство культури, моло-
ді та спорту».
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оголошення

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

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-технічний 

центр «ПРИВІД» (ідентифікаційний код юридичної особи 
38414897)

За результатами розгляду справи № 03-22-02/17 Тимчасовою адміні-
стративною колегією Антимонопольного комітету України прийнято рі-
шення від 12.06.2019 № 32-р/тк, відповідно до якого дії акціонерного то-
вариства «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеха-
нічний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи 30147563) і това-
риства з обмеженою відповідальністю «Науково-технічний центр «ПРИ-
ВІД» (ідентифікаційний код юридичної особи 38414897) визнано пору-
шеннями, передбаченими пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 
статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результа-
тів торгів на закупівлю:

— «Послуги з модернізації тягових електричних машин електровозів 
ДСЗ» (оголошення № UA-2016-05-24-000076-b), проведених регіональ-
ною філією «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»;

— «Послуги з ремонту електричних машин локомотивів» (оголошення  
№ UA-2016-07-27-000340-b), проведених регіональною філією «Півден-
но-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»;

— «Ремонт електричних машин МВРС (3 лоти)» (оголошення № UA-
2016-08-25-000258-а), проведених регіональною філією «Львівська за-
лізниця» ПАТ «Укрзалізниця»;

— «Послуги з ремонту тягових електричних машин електровозів ДСЗ» 
(оголошення № UA-2016-07-25-000443-b), проведених регіональною фі-
лією «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»;

— «Послуги з ремонту лінійного обладнання локомотивів (Послу-
ги з ремонту електричних машин НБ-418кб)» (оголошення № UA-2016-
09-16-000956-с), проведених регіональною філією «Одеська залізниця» 
ПАТ «Укрзалізниця»;

— «Послуги з ремонту електричних машин електровозів серії ДЕ1 та 
тепловозів серій ЧМЕЗ, 2ТЕ116 при проведенні поточного ремонту ло-
комотивів» (оголошення № UA-2016-08-04-000153-c), проведених регіо-
нальною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»;

— «Послуги з ремонту лінійного обладнання локомотивів (Послуги 
з ремонту електричних машин ТЕ-006, НБ-514, ДК-806) (3 лоти)» (ого-
лошення № UA-2016-09-16-000492-b), проведених регіональною філією 
«Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті 
Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) в розділі 
«Головна — Рішення та розпорядження — Рішення тимчасової адміні-
стративної колегії — 2019 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої 
статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю «МК Сфера» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 39673040)
За результатами розгляду справи № 02/37-17 Тимчасовою адміністра-

тивною колегією Антимонопольного комітету України прийнято рішен-
ня від 12.06.2019 № 33-р/тк, відповідно до якого дії приватного підпри-
ємства «Екіпаж» (ідентифікаційний код юридичної особи 21241245) і то-
вариства з обмеженою відповідальністю «МК Сфера» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 39673040) визнано порушеннями, передбаче-
ними пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону Укра-
їни «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антикон-

курентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тор-
гів на закупівлю:

— «ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні робо-
ти» [оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-
порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.
ua/, ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-19-000670-а], проведених ра-
йонною адміністрацією Запорізької міської ради по Заводському району;

— «ДК 021:2015 44221000-5 «Вікна, двері та супутні вироби» [ого-
лошення про проведення допорогових закупівель опубліковано на веб-
порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.
ua/, ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-25-000523-a], проведених кому-
нальним закладом «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 8»;

— «ДК 021:2015 44221000-5 «Вікна, двері та супутні вироби» [ого-
лошення про проведення допорогових закупівель опубліковано на веб-
порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.
ua/, ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-19-000530-C], проведених кому-
нальною установою «Міська лікарня №1».

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті 
Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) в розділі 
«Головна — Рішення та розпорядження — Рішення тимчасової адміні-
стративної колегії — 2019 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої 
статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича 

компанія «УКРТРАНСКОМ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 31241428)

За результатами розгляду справи № 3/01-114-18 Тимчасовою Адміні-
стративною колегією Антимонопольного комітету України прийнято рі-
шення від 18.06.2019 № 36-р/тк, відповідно до якого дії товариства з об-
меженою відповідальністю «ВІВЕРЕ БЕНЕ 2» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 35265531) і товариства з обмеженою відповідальністю 
«Науково-виробнича компанія «УКРТРАНСКОМ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 31241428) визнано порушенням, передбаченим пунк-
том 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних 
узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на заку-
півлю:

 — «Комп’ютерне обладнання для кабінетів початкової школи», про-
ведених КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОР-
НИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UА-2017-10-27-
001203-с);

 — «ДК 021:2015: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання (Оснащення 
загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерним обладнанням для 
кабінетів початкової школи)», проведених КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 
«ХАРКІВСЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС  
№ 1» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (ідентифікатор закупівлі в системі 
«Prozorro» — UA-2017-10-30-000694-b);

 — «Навчальне обладнання для оснащення кабінетів хімії, біології та 
фізики Вовчанської гімназії № 1», проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ВОВ-
ЧАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ідентифікатор заку-
півлі в системі «Prozorro» — UA-2017-09-04-000371-c);

 — «Навчальне обладнання для оснащення кабінетів хімії, біології та 
фізики Варварівської ЗШ», проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ВОВЧАНСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ідентифікатор закупівлі в систе-
мі «Prozorro» — UA-2017- 09-04-000604-а);

 — «Навчальне обладнання для оснащення кабінетів хімії, біології та 
фізики Білоколодязького НВК», проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ВОВЧАН-
СЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ідентифікатор закупівлі в 
системі «Prozorro» — UA-2017- 09-04-000585-а);

 — «код ДК 021:2015 - 38420000-5 Прилади для вимірювання витрати, 
рівня та тиску рідин і газів (оснащення засобами навчання кабінетів фі-
зики, математики, географії, біології загальноосвітніх навчальних закла-
дів)», проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВ-
НОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-
2017-09-01-000731-с);

 — «Оснащення навчальних кабінетів хімії, біології, фізики обладнан-
ням та забезпечення іншим навчальним обладнанням», проведених ВІД-
ДІЛОМ ОСВІТИ БОРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАР-
КІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-
2017-07-31-001112-b);

 — «Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами на-
вчання - кабінет фізики, оснащення загальноосвітніх навчальних за-
кладів засобами навчання - кабінет хімії», проведених ВІДДІЛОМ ОСВІ-
ТИ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2017-07-
17-001220-b);

 — «Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів 
(Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання- 
кабінетами біології, хімії, фізики, математики)», проведених ВІДДІЛОМ 
ОСВІТИ ЗАЧЕПИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАР-
КІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-
2017-07-17-000041-а);

— «код ДК 021:2015 - 38420000-5 — Прилади для вимірювання ви-
трати, рівня та тиску рідин і газів (оснащення загальноосвітніх навчаль-
них закладів засобами навчання кабінетами географії, фізики, хімії, біо-
логії та математики)», проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ КРАСНОКУТСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ідентифікатор закупівлі в систе-
мі «Prozorro» — UA-2017-06-27-002070-b);

— «Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів 
(Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання 
кабінетами хімії, біології та географії)», проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ 
КУП’ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ідентифікатор за-
купівлі в системі «Prozorro» — UA-2017-06-22-001572-b);

— «Навчальне обладнання для оснащення кабінетів географії, мате-
матики, фізики», проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ БАРВІНКІВСЬКОЇ РА-
ЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ідентифікатор закупівлі в системі 
«Prozorro» — UA-2017-06-16-000524-с);

— «Навчальні засоби (навчальне обладнання для кабінетів хімії, фізи-
ки)», проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕР-
ЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — 
UA-2017-06-12-002271-b).

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті 
Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) в розділі 
«Головна — Рішення та розпорядження — Рішення тимчасової адміні-
стративної колегії — 2019 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої 
статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Кулінську Наталю Володимирівну, 
20.05.1970 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Феодосія, вул. Свердлова, 
буд. 1), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 12 год. 00 хв. 24 вересня 2019 року. Яв-
ка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

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

Повістка про виклик в порядку спеціального  
судового провадження

У відповідності до вимог ст.ст. 297-1, 323 КПК Укра-
їни Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської об-
ласті викликає у судове засідання, яке проводиться у ви-
гляді спеціального судового провадження: обвинуваче-
ного Гецка Петра Івановича, 01.01.1965 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання: с. Кушниця, вул. 
Гірська, 55, Іршавський район Закарпатської області, за  
ч. 1 ст. 109 (в редакції Закону № 767-VІІ від 23.02.2014),  
ч. 2 ст. 110 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), 
ч. 2 ст. 110 (в редакції Закону № 1183- VII від 08.04.2014), 
ч. 1 ст. 111 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001) 
КК України.

Судове засідання відбудеться о 14 год. 00 хв. 27 ве-
ресня 2019 року в приміщенні Мукачівського міськра-
йонного суду за адресою: Закарпатська область, м. Му-
качево, вул. Л. Толстого, 13/25.

Cуддя І. І. Котубей

Режим доставки: зареєстрований 

Повідомлення про подання клопотання про звернення до відповідача  
(Норма 8(I) та (ІІІ) Наказу ХІХ, S.C.R. 2013)  

Вищий Суд Індії  
Цивільна апеляційна юрисдикція 

Цивільне звернення №3845 від 2015 
(Апеляція, прийнята Наказом цього Суду від 20 квітня 2015 р. в рамках клопотання D 

№5485-5485 від 2015 р. за Рішенням та Наказом від 7 січня 2015 р. Національної комісії з 
питань вирішення спорів у м. Нью-Делі, Споживчий Суд (Упбхокта Няялая Бхаван), F-блок, 
Загальний офісний комплекс, ІНА ((Upbhokta Nyayalaya Bhawan), F-Block, General Pool Office 
Complex, INA), м. Нью-Делі-110023, Делі в ОП №23 від 2000 р.)

ТОВ «Компанія національного страху-
вання» (National Insurance Co. Ltd/)

…Позивач (-і)/Сторона(-и), яка подає(-ють) 
апеляцію
проти

ТОВ «М/С Аміра Фудс (Індія)» (M/S. 
Amira Foods (India) Ltd.) та інші …Відповідач(-і)

 
До,

М/С Продімпортінг Райс Україна (M/S. 
Prodimporting Rice Ukraine)

вул. Саперно-Слобідська, 25, 
м. Київ, Київська область, Україна

ПІД: 229166/2019 для R [2] в С.А. 
№3845/2015 (Розділ ХVII)

 
Треба зауважити, що вищезазначений Апелянт 16 лютого 2015 р. подав до Секретаріату 

Верховного Суду клопотання D №5485-5485 від 2015 р. за рішенням та постановою Націо-
нальної комісії з питань вирішення спорів, Нью-Делі, що зазначена вище, та згідно з Нака-
зом Суду від 20.04.2015 р. про визнання апеляційної скарги, справа зареєстрована як ЦИ-
ВІЛЬНЕ ЗВЕРНЕННЯ №3845 від 2015 р. 

Повідомляється, що якщо Ви хочете оскаржити апеляційну скаргу, Ви можете поста-
ти перед Судом упродовж тридцяти днів після публікації цього Звернення особисто або за 
допомогою адвоката, обраного вами, і брати таку участь у провадженні, яка Вам буде при-
значена. 

Крім того, треба зазначити, що у випадку Вашої неявки на судове засідання упродовж 
встановленого терміну апеляція буде розглянута та рішення прийняте за Вашої відсутності, 
і більше щодо цього Вам повідомлятись не буде. 

Дата: 22 серпня 2019 року 
/підписано/

Асистент реєстратора 

Delivery Mode: Registered

Notice of Lodgement of Petition of Appeal to the Respondent
(RULE 8(1) & (III) of ORDER XIX, S.C.R. 2013)

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION
CIVIL APPEAL No. 3845 OF 2015

(Appeal admitted by this Court’s Order dated the 20th April, 2015 in Petition for D No. 5485-
5485 of 2015 from the Judgment and Order dated the 07th January, 2015 of the NATIONAL 
CONSUMERS DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI, CONSUMER COURT BUILDING 
(UPBHOKTA NYAYALAYA BHAWAN), F-BLOCK, GENERAL POOL OFFICE COMPLEX, INA, NEW 
DELHI 110023, DELHI in OP No. 23 of 2000)

NATIONAL INSURANCE CO. LTD.                                              ... Petitioner(s)/Appellant(s)

VERSUS

M/S. AMIRA FOODS (INDIA) LTD,
AND ANOTHER                                                                                                 ... Respondent(s)

To,

1 M/S. PRODIMPORTING RICE UKRAINE,
25, SAPERNO SLOBODSKAYA, KIEV,                   PID: 229166/2019 FOR R[2] IN C.A. 
DISTRICT- KYIV, UKRAINE                                    N0.3845/2015 (SEC XVII)

TAKE NOTICE that the Appellant above-named has on 16th February, 2015 filed in the Registry 
of the Supreme Court, Petition D No. 5485-5485 of 2015 from the Judgment and Order of the 
National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi above mentioned and pursuant 
to this Court’s order dated 20.4.2015 admitting the Appeal the case has been registered as CIVIL 
APPEAL No. 3845 of 2015.

NOTICE IS HEREBY given to you that if you wish to contest the appeal, you may appear before 
this Court within thirty days of the publication of this Notice either in person or by an Advocate-
on-Record of this Court appointed by you in that behalf and take such part in the proceedings as 
you may be advised.

TAKE FURTHER NOTICE THAT in default of your appearance 
within the time prescribed, the appeal will be proceeded with and 
determined in your absence and no further notice in relation thereto 
shall be given to you.

Dated: 22nd August, 2019

Стрийський міськрайонний суд Львівської області викли-
кає обвинуваченого Кострубу Ігоря Миколайовича (останнє 
відоме місце проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів) 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених час-
тиною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК України, у судове за-
сідання, яке призначено на 15.00 год. 26.09.2019 (в примі-
щенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області 
за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

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

У кримінальному провадженні здійснюється спеціальне 
судове провадження.

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Костру-
бі Ігорю Миколайовичу на останню відому адресу місця про-
живання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Головуючий суддя В. М. Бораковський

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, 
в залі судових засідань № 13 26.09.2019 року о 09:30 го-
дині відбудеться судове засідання в кримінальному про-
вадженні №42016020420000055 по обвинуваченню По-
повича Сергія Геннадійовича у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (№ справи 
127/11387/16-к).

У судове засідання викликається обвинувачений По-
пович Сергій Геннадійович, який зареєстрований та про-
живає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Перемо-
ги, 55а, кв.71.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі немож-
ливості з’явитися до суду просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься у складі: судді-доповідача 
Іванченка Я. М., суддів Кашпрука Г. М. та Іщук Т. П.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Лагутіну Наталію Михайлівну, 18.02.1974 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річ-
на, 29/11), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 24.09.2019 року о 08 год. 30 хв. Явка до 
суду є обов’язковою. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
301 під головуванням судді Павленко О. О.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Гайворонського Володимира Івано-
вича, 18.03.1960 року народження (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул.  
О. Невського/Річна, буд. 29/11), у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 10 год. 30 хв. 24 
вересня 2019 року. Явка до суду є обов’язковою. При 
собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.
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500-літнє Нобельське 
Євангеліє: повернення 
в Україну

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

РАРИТЕТ. Створене в 1520 році в селі Нобель Зарічненсько-
го району Євангеліє — найдавніша рукописна книга волині. 
вона давніша за відоме Пересопницьке Євангеліє (1556—1561 
рр.), на якому присягають президенти України. У 2020-му їй ви-
повниться 500 років! До цієї поважної дати унікальний раритет 
має всі шанси повернутися на малу батьківщину завдяки зу-
силлям наполегливих земляків. Місцева краєзнавець валенти-
на Тумаш відтворила долю рукописної книги, що створювали 
для церкви в Нобелі. Хоча рані-
ше її вважали втраченою. вияв-
ляється, в 1856 році граф Тиш-
кевич заснував у вільнюсі музей 
давнини і задля його наповнен-
ня спорядив археологічну експе-
дицію на Полісся. вона й вивез-
ла святиню з Нобеля.

Нині Нобельське Євангеліє 
зберігається в бібліотеці Ака-
демії Наук Литви. Нещодав-
но звідти повернулися народ-
ний депутат василь Яніцький 
і місцевий священник Павло 
Дубінець. Домовитися про по-
вернення оригіналу рукопис-
ної книги не вдалося: тепер во-
на — пам’ятка культури Литви. А ось дозвіл відтворити її по-
сланці з Рівненського Полісся привезли: «Литва нам пере-
дала скановані копії Нобельського Євангелія з правом до-
зволу надрукувати його в Україні. Передачу копій оплатив 
благодійний фонд «Наш край», який і взявся зробити факси-
мільне перевидання Євангелія у двох примірниках, ідентич-
них до першоджерела. Сканування і право на друк в Украї-
ні обійшлися орієнтовно в 2700 євро», — розповів Павло Ду-
бінець.

Тому цілком імовірно, що до свого півтисячолітнього ювілею 
Нобельське Євангеліє повернеться і в Україну, і на свою малу 
батьківщину, де його, звісно, чекають найбільше. Адже вилу-
чення книги, яку писали спеціально для їхньої церкви, кажуть 
місцеві, упродовж віків оберталося трагедіями для храму.

У Конотопі можна побувати в бункері Люфтваффе
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ІСТОРІЯ. віднедавна на 
Сумщині побільшало на 
один туристичний об’єкт — у 
Конотопі на території музею 
авіації реставрували бун-
кер часів Другої світової вій-
ни, який слугував фашист-
ським загарбникам, зокрема 
Люфтваффе, під час окупа-
ції міста.

Свого часу він відігравав 
неабияку роль під час воєн-
них дій на території Сумщини 
на початку 1940-х, адже зве-
дений за всіма правилами і 
вимогами до фортифікацій-
них споруд подібного штибу: 
тут облаштовано кімнату для 
представників командування, 
радіоточку, канцелярію, є за-
пасна дизельна установка то-
що. Завдяки ентузіастам бун-
кер удалося відшукати і від-

новити, допомагала і місце-
ва влада.

Тепер тут доволі широка 
експозиція, завдяки якій від-
відувачі мають змогу дізнати-
ся про особливості протисто-
яння між радянськими й фа-
шистськими військами. влас-
не, експозицію поділено на дві 
відповідні частини, аби турис-
ти, гості міста й земляки мали 
уявлення про тодішні умови і 
побут солдатів.

Але це тільки початок від-
новлювальної роботи. У місті 
планують продовжити пошу-
ки і з часом розширити екс-
позиційні масштаби бункера, 
який уже став повноцінним і 
вагомим історичним об’єктом 
на туристичній мапі Сумщи-
ни. До речі, у Європі зберіг-
ся лише один такий бункер — 
оборони Кенігсберга, що під-
вищує цінність конотопського 
об’єкта.

волинь — один із найдавніших 
регіонів України, який входив до 

Галицько-волинського князівства. 
Саме сюди фактично перемістив-
ся центр Київської Русі після тата-
ро-монгольської навали у ХІІ століт-
ті. І хоч нині тут лишилося чимало 
не лише архітектурних, а й природ-
них пам’яток, є місцини, які зачару-
ють з першого погляду, а після їх 
відвідин сюди захочеться поверну-
тися знову. Недаремно Леся Укра-
їнка оспівувала цей регіон і, вважа-
ється, що саме у волинських лісах 
жила її Мавка із «Лісової пісні».  

Тут можуть 
здійснитися  
ваші бажання

Окраса обласного центру — 
замок Любарта, який звели у  
XIV ст., і зберігся він у первоздан-
ному вигляді. Його в Луцьку побу-
дував литовський князь Любарт 
після того, як одружився на місце-
вій княжні та прийняв православ-
ну віру. У 1429 році у замку відбу-
лася знакова подія —  зустріч ти-
сяч високопоставлених гостей, які 
приїхали на з’їзд європейських мо-
нархів.  

Нині на території замку мож-
на побачити залишки церкви Свя-
того Іоанна Богослова ХІІ століття. 
Серед його експозицій — вистав-
ка давніх будівельних матеріалів і 
пристосувань, Музей зброї, старо-
винна в’язниця. Цікаво подивитися 
на манускрипти в Музеї книги, об-
лаштованому в одній із трьох веж. 
Тут є також єдиний в Україні Му-
зей дзвонів, розташований у вла-
дичій вежі.

А якщо піднятися на огля-
довий майданчик в’їзної вежі  
(її зображено на банкноті 200 гри-
вень), вашому погляду відкриєть-
ся чудова панорама Старого міста. 
Це місце часто обирають закохані, 
щоб освідчитися. У замку щоріч-
но влаштовують фестиваль «Ніч у 
Луцькому замку», який проходить 
в останній тиждень червня — пер-
ший тиждень липня.

Як у будь-якому замку, тут є та-
ємниці і привиди. Так, у Підгорець-
кому замку бродить Дама в білому, 
у білоруському Несвізькому — теж 
Дама, але в чорному. А ось у Луць-
кому — Пан у білому, який, кажуть, 
не байдужий до гарних дівчат.

На території державного запо-
відника «Старий Луцьк» є буди-
нок скульптора Миколи Голованя. 
Цей дім, як і той, що на вулиці Бан-
ковій у Києві, називають будинком 
химер. Зовні він нагадує середньо-
вічний замок, який оберігають 500 
скульптур. Його господар до сьо-
годні створює неймовірні роботи й 
проводить екскурсії своєю оселею.

У місті стоїть також найбільший 
в Україні костел — Кафедраль-
ний собор святих апостолів Петра 
і Павла. Його побудували 1616—

1639 рр. як церкву при монастирі 
єзуїтів. У соборі є триярусне підзе-
мелля, в окремих місцях його висо-
та сягає шести метрів. У храмі збе-
реглися сакральні об’єкти, трапез-
на, в’язниця, гробниці та інші арте-
факти, які справляють на відвіду-
вачів незабутні враження. Цей під-
земний комплекс, за оцінками екс-
пертів, входить у п’ятірку найзагад-
ковіших підземель України. вхід 
платний: для дорослих — 25 грн, 
для студентів — 15 грн.

Якщо у вроцлаві туристи шу-
кають гномів, то в Луцьку відкри-
то рахунок на кликунів (у давні ча-
си міська сторожа). Підказуємо, 
в старому місті можна побачити 
з десяток різних бронзових фігу-
рок. Якщо знайти всі, ваші бажан-
ня обов’язково здійсняться. У міс-
ті також втілено проєкт першої ніч-
ної театралізованої екскурсії «Ро-
мантика і містика Лучеська». Охо-
чі стануть учасниками театралізо-
ваної мандрівки Старим містом. У 
світлі факелів і ліхтарів вони зано-
во відкриють для себе його найці-
кавіші куточки, почують романтич-
ні та містичні історії, з ним пов’язані, 
і скуштують «Нектар кохання».

Луцьк — невелике місто, то-
му хостелів, готелів та апартамен-
тів не так багато. Місце в хосте-
лі коштує від 135 грн, номер у мо-
телі — від  315 грн, гостьові будин-
ки пропонують розміщення від 360 
грн із загальною ванною кімнатою, 
а в готелях вартість номерів від 450 
грн. Апартаменти в Луцьку можна 
знайти від 500 грн.

Тут звучить 
мелодія  
«Лісової пісні»

І, безумовно, кожному, хто за-
вітає на волинь, гріх не побува-
ти там, де починався творчий злет 
славетної дочки нашого народу 
Лесі Українки. в село Колодяжне її 
сім’я переїхала з Луцька у 1882 ро-
ці, коли майбутній поетесі виповни-
лося 11 років. І хоча прожила во-
на тут лише 15 років, але завжди 
після довгих від’їздів поверталася, 
вважаючи Колодяжне своєю ма-
лою батьківщиною. 

 Експозиція музею-садиби Лесі 
Українки розташована у двох ме-
моріальних будинках, де представ-

лено документальні матеріали з 
життя і творчості Лесі Українки та 
інших членів сім’ї Косачів. 

Дістатися до Колодяжного най-
зручніше приміськими поїздами з 
Луцька та Ковеля. Музей працює з 
9:00 до 17:00 щодня, окрім понеділ-
ка та вівторка.

Пам’ятки  
на кожному кроці

Перші писемні згадки про міс-
течко Олика, що в Ківерцівсько-
му районі, датуються ХІІ століттям. 
У XVІ столітті воно отримало Маг-
дебурзьке право та стало рези-
денцією литовських князів Радзи-
віллів. Саме тоді звели замковий 
комплекс у бароковому стилі з еле-
ментами ренесансу. Олика не мо-
же похвалитися велелюддям, за-
те тут чи не найбільше пам’яток на 
квадратний кілометр. Тому архітек-
турні шедеври і пам’ятки старови-
ни ви зустрічатимете ледь не кож-
ному кроці.

У містечку зберігся замок 
Рад зивіллів з палацами, фор-
тифікаціями, Троїцький кос-
тел з магнатською усипальни-
цею (XVII ст.), костел Петра і Пав-
ла (XVст.), Стрітенська церква  
(XVII ст.), Луцька брама (XVI ст.) та 
католицький цвинтар.

Ровесник 
прийняття 
християнства 

Уперше володимир-волин-
ський згадано ще в «Повісті ми-
нулих літ» 988 року, коли місто 
було столицею володимирсько-
го і Галицького князівств. Побу-
вавши тут, обов’язково наві-
дайтеся в білокам’яний Успен-
ський собор, побудований за 
часів Мстислава Ізяславича  

(XII ст.). Є чим захоплювати-
ся та дивуватись і під час огля-
дин василівської церкви-ротон-
ди, аналогів якої нема у світо-
вій архітектурі (XII—XIV ст.). 
Про давню оборонну роль міс-
та вам нагадають земляні зам-
кові вали (ХIII – XIV ст.), а кос-
тел Якима та Анни (XVIII ст.), 
Миколаївська церква (XVIII ст.) 
запам’ятаються неповторною 
архітектурою і подарують уми-
ротворення, яке панує в цих 
храмах.

Прогулюючись вулицями міста, 
загляньте також у каплицю Свя-
того володимира, Домініканський 
монастир та Лютеранську кірху, які 
теж мають неповторний вигляд.

Відпочити і знайти 
заняття для душі

Густі ліси, чисте повітря і неймо-
вірної прозорості (завдяки іонам 
срібла) води озер щороку ваблять 
тисячі туристів. Тут кожен знайде 
собі заняття до вподоби: любите-
лі тихого полювання можуть пода-
тися збирати гриби, хтось зустріча-
тиме ранок на березі одного з озер 
з вудочкою в руках чи вчитиметь-
ся ходити під вітрилами. Саме тут 
найглибше і найбільше озеро Укра-
їни — Світязь, глибина якого 58,6 
м, а площа — 27,5 кв. кілометра. 

Гастрономічні 
витребеньки

волинська кухня вирізняєть-
ся неймовірним смаком і калорій-
ністю. Тільки тут можна спробува-
ти автентичні страви — наприклад, 
старолуцький борщ на вишні, який 
подають з битком зі свинини та пи-
ріжками з квасолею, чи вареники 
із зайчатиною, копчений вугор, ма-
цик. У регіоні виготовляють краф-
товий волинський сир.

Скуштувати автентичних страв 
можна під час гастрономічного 
фестивалю Lutsk Food Fest у зам-
ку князя Любарта, на фестивалях 
національної кухні та пива і м’яса. 

А в жовтні вас чекають на ба-
гатоденний Музичний фестиваль 
«Стравінський та Україна». Тож ви-
бір за вами, куди і коли поїхати. Але 
будьте впевнені: волинь вас не роз-
чарує!

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Волинської області 
можна дізнатися:

- управління туризму та промоції міста Луцької міської ради за адре-
сою:

вул. Богдана Хмельницького, 21, каб. 301, 302.
тел: (0332) 77-79-24; (0332) 77-79-56
електронна скринька: lutsktourism@gmail.com
- центр туристичної інформації та послуг за адресою:
вул. Сенаторки Левчанівської, 2
тел.:  (0332) 72-34-19
електронна скринька: info@visitlutsk.com
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Замок  Любарта — окраса Луцька

Край,  
де живуть  

мавки
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