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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:
«Ми стоїмо на захисті 
українських інтересів. 

Це означає, що ми 
вимагатимемо 

довгострокового 
контракту, а не на один 

рік. І вимагатимемо 
гарантій 

транзиту в 
достатньому 

обсязі».

Зима зненацька  
не застане 

НАПЕРЕДОДНІ. «Для безпеки на дорогах державного значен-
ня маємо 4641 одиницю техніки, яка готова оперативно реагувати 
на складні погодні умови. У розпорядженні облавтодорів — 3363 
одиниці. Інші підрядні організації мають ще 1278 одиниць», — так 
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував готовність і мо-
білізацію ресурсів напередодні зимового періоду. 

Передбачено ділянки для тимчасової зупинки в разі негоди — 
понад 800 майданчиків підготують у смугах відведення доріг. Крім 
того, на дорогах державного значення встановлять 7 тисяч погон-
них метрів снігозатримувальних щитів. У повному обсязі передба-
чено й фрикційні матеріали для боротьби з ожеледицею на авто-
шляхах, повідомляє департамент інформації та комунікацій з гро-
мадськістю Секретаріату КМУ.

Облавтодори — основні виконавці робіт з утримання доріг. Во-
ни мають достатньо ресурсів для запобігання аварійним ситуаціям 
на дорогах. Проте Укравтодор залучає і приватні будівельні компа-
нії, які мають у розпорядженні надсучасну снігоприбиральну тех-
ніку, щоб ефективно посилювати безпеку на автошляхах узимку.

897 заходів 
з підвищення безпеки енергоблоків 

АЕС провів НАЕК «Енергоатом». Це 70% 
запланованого до 2023 року  

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН. Єдиною насправді проблемною 
точкою в уряді вважають Новий Розділ на Львівщині

Десь гаряче, а десь 
боляче

Прем’єр-міністр про роботу над новою угодою щодо 
транзиту російського газу до Європи українською 
територією 
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НА ПЕРЕДНЬОМУ КРАЇ

У Полтаві відкрилася 
всеукраїнська художня 
виставка «Енеїда», 
присвячена 250-річчю 
Івана Котляревського

ЕКСПОЗИЦІЯ

Волонтери врятували 
Україну на початку 
війни на сході. Вони 
й нині вірні своїм 
ідеалам
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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
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 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

на 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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оголошення

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

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинувачених Малову Катерину Валеріїв-
ну, 27.02.1980 р.н. (зареєстроване місце проживан-
ня: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, місце фак-
тичного проживання: м. Донецьк, вул. Текстильни-
ків, 11, кв. 21), та Павленко Катерину Олександрівну, 
17.04.1986 р.н. (зареєстроване місце проживання:  
м. Донецьк, вул. Топчієва, 70, місце фактично-
го проживання: м. Донецьк, проспект Ленінський, 
1а, кв. 47), у підготовче судове засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кри-
мінальному провадженні № 22017060000000053 від 
16.06.2016 (справа № 296/10126/17) за обвинува-
ченням Малової К. В. та Павленко К. О. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 19.11.2019 р. 
о 13-00 год. в залі судового засідання за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 
28. У разі неявки обвинувачених Малової К. В. та Пав-
ленко К. О. кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за їх відсутності. Колегія суддів: головуючий 
суддя Коваленко П. Л., судді: Курдюков В. М., Нові-
кова Н. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглядає кримінальне провадження № 242/480/17 
(1-кп/227/91/2019) за  обвинуваченням Іщенка Ярослава Іго-
ровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 438 КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 01 січня 1991 
року народження, що мешкає за останньою відомою адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Малояровий, 8, 
викликається о 15:00 годині 7 листопада 2019 року до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі 
у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Левченко A. M., Мацишин Л. C. 

Оголошення про виклик у судове засідання 
обвинуваченого Бондаренка Костянтина Ігоровича

Справа №522/6460/17  
Провадження № 1-кп/496/14/19

Біляївський районний суд Одеської області викли-
кає обвинуваченого Бондаренка Костянтина Ігоровича, 
24.04.1993 року народження (останнє відоме місце про-
живання: Одеська область, Біляївський район, с. Холод-
на Балка, вул. Молодіжна, 13) у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться oб  
11 год. 00 хв. 11 листопада 2019 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу. Підготовче 
судове засідання відбудеться у приміщенні Біляївсько-
го районного суду Одеської області за адресою: Одесь-
ка область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту 
опублікування оголошення обвинувачений вважається 
належним чином ознайомленим з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Для отримання інформації про стан розгляду справи 
звертайтесь до канцелярії суду за тел.: (04852) 2-55-07. 

Суддя В. М. Буран

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Бан-
кова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження  
№ 242/3056/15-к (1-кп/227/61/2019) за обвинуваченням Ду-
зенка Олександра Вікторовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 бе-
резня 1981 року народження, останнє відоме місце меш-
кання якого: вул. Генерала Антонова, 5/104, м. Донецьк До-
нецької області, викликається на 16:00 годину 07 листопа-
да 2019 року до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 10, для участі у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Левченко A. M., Мацишин Л. C.

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як об-
винуваченого Кір’якулова Миколу Миколайовича, який меш-
кав за адресою: с. Юріївка, Донецька область, Першотравне-
вий район, вул. Степова, буд. 38-а, по кримінальному про-
вадженню щодо Кір’якулова М.М. у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 07 листопада 2019 року о 
09-00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка обвинуваченого до суду є обов’язковою. У разі неяв-
ки до суду без поважних причин це оголошення вважається 
належним повідомленням і справу буде розглянуто по суті за 
наявними матеріалами справи. 

Cуддя Д. Г. Пантелєєв

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як 
обвинуваченого Кратірова Георгія Костянтиновича, який 
мешкав за адресою: м. Донецьк, пр. Комсомольський,  
б. 31, кв. 66, по кримінальному провадженню щодо Кра-
тірова Г.К. у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 11 листопада 2019 року 
об 11-00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка обвинуваченого до суду є обов’язковою. У разі 
неявки до суду без поважних причин оголошення вважа-
ється належним повідомленням і справу буде розгляну-
то по суті за наявними матеріалами справи.

Cуддя Д. Г. Пантелєєв
Корольовський районний суд м. Житомира викликає 

Квасник Ганну Василівну, 1989 р. н., як обвинувачену у кри-
мінальному провадженні № 296/8511/17 по обвинуваченню 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді По-
катілова О. Б. в судові засідання, що відбудуться 12 листопа-
да 2019 року о 09-30 год. та 27 листопада 2019 року о 09-30 
год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал  
№ 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова. 
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважа-

ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Ро-
манченка Сергія Григоровича, 21.07.1973 р. н., як обвинува-
ченого у кримінальному провадженні № 296/8802/18 по об-
винуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді 
Покатілова О. Б., у судові засідання, що відбудуться 21 лис-
топада 2019 року о 16-30 год., 11 грудня 2019 року о 09-30 
год. та 20 грудня 2019 року о 09-30 год. в приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Жи-
томир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважа-

ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження. 

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Со-
лодуна Дениса Сергійовича, 05.09.1984 р. н., як обвинуваче-
ного у кримінальному провадженні № 296/10034/17 по об-
винуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за  
ч. 1 ст. 258 -3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Покатілова О. Б., у судові засідання, що відбудуться 20 
листопада 2019 року о 10-30 год. та 12 грудня 2019 року  
о 16-30 год. в приміщенні Корольовського районного суду м. 
Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал  
№ 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважа-

ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження. 

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Хрустальова Сергія Сергійовича, 07.02.1985 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні 
№ 296/9651/16-к 1-кп/296/67/19 по обвинувачен-
ню його у вчиненні кримінальних правопорушень за  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуван-
ням судді Аксьонова В. Є. в судове засідання, що 
призначено на 21 листопада 2019 р. о 09 год. 30 хв. в 
приміщенні Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 
1, зал 2К (каб. №106).

Явка обвинуваченого в судове засідання є 
обов’язковою.

Приватне акціонерне товариство  
«СТелСА»  

(код ЄДРПОУ 21457131) 

повідомляє про втрату оригіналу сві-
доцтва про реєстрацію випуску акцій 
№346/10/1/10, дата реєстрації 27 серп-
ня 2010 року, видане Територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку в м. Києві 
та Київській області. 

Голова Комісії з припинення  
Мазепа І. В.

Повідомлення
Адмінколегія Київського обласного ТВ 

АМКУ прийняла рішення від 25.09.2019 
№60/61-р/к у справі №24/60/25-рп/к.19 
про вчинення ПП «Акра Голд» (34844459) 
та ПП «Західноукраїнська компанія ін-
женерних мереж» (35661430) порушен-
ня, яке передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4  
ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної кон-
куренції». Рішенням накладені штрафи: 
ПП «Акра Голд» — 68 тис. грн, ПП «За-
хідноукраїнська компанія інженерних ме-
реж» — 68 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайоми-
тись на офіційному веб-сайті АМКУ за 
посиланням http://www.amc.gov.uа/amku/
control/kyivr/uk/index.

Повістка про виклик підозрюваної
Селидівський міський суд Донецької облас-

ті повідомляє, що Руденко Катерині Вікторівні, 22 
березня 1977 року народження, уродженці міста 
Донецька, громадянці України, яка зареєстрована 
за адресою: м. Донецьк, вул. Реактивна, будинок  
№ 1, квартира № 1, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 
323 КПК України, необхідно з’явитися 11 листопа-
да 2019 року о 10 годині 00 хвилин до приміщен-
ня Селидівського міського суду Донецької облас-
ті, яке розташоване за адресою: Донецька область,  
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4, перший поверх,  
зал судового засідання № 4 (тел. для кон-
тактів: 06237-7-22-24), для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного в ЄРДР за  
№ 22018090000000017 від 19 червня 2019 року, за 
ч. 2 ст. 258-5 КК України у відношенні Руденко Ка-
терини Вікторівни.

Суддя Н. О. Хацько

В провадженні Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області перебуває 
обвинувальний акт по кримінальному прова-
дженню, внесеному в Єдиний реєстр досудо-
вих розслідувань за № 22016150000000026 
від 28.04.2016 року, відносно Єремєєва  
Петра Валерійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва 
Петра Валерійовича в судове засідання на 
11 листопада 2019 року о 15 годині 30 хви-
лин, яке відбудеться у приміщенні Костянти-
нівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає 
кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Пазюри Віктора Олександровича, обви-
нуваченого у скоєнні кримінальних право-
порушень, передбачених ст.ст. 2583 ч. 1, 365  
ч. 2 КК України. В судове засідання по справі, 
яке призначено на 11 листопада 2019 року на 
09:30 годину, викликається обвинувачений:

- Пазюра Віктор Олександрович, 11 квіт-
ня 1969 року народження, який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: вулиця Дні-
провська, будинок №2, квартира №137, міс-
то Краматорськ Донецької області. 

Суддя Лутай А. М.

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Бурлаку Олександра Мак-
симовича, 18.02.1977 р. н., як обвину-
ваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/1955/16-к за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, в судове засідання під голову-
ванням судді Аксьонова В. Є., яке відбу-
деться 21 листопада 2019 року о 09 год. 
40 хв. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К 
(каб.106).

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Ростоку Любомира Ста-
ніславовича, 02.06.1995 р. н., як обвину-
ваченого у кримінальному провадженні 
№ 296/9026/18 по обвинуваченню у вчи-
ненні кримінальних правопорушень за  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під 
головуванням судді Аксьонова В. Є. в су-
дове засідання, призначене на 22 листо-
пада 2019 р. о 09 год. 30 хв. та на 10 груд-
ня 2019 р. о 09 год. 30 хв. в приміщенні 
Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал 2К (каб. №106).

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.

Повістка про виклик відповідно  
до вимог ст. 297-5, 323 КПК України:

Обвинуваченому Фучіджи Ю.С., 14.07.1960 р.н., 
зареєстрованому за адресою: Одеська область, 
Арцизький район, с. Великий Кут, вул. Кутузова, 
48-а, тимчасово проживав за адресою: Одесь-
ка область, м. Чорноморськ, пр-т Миру, 15-
б, кв.15, необхідно з’явитися в судове засідан-
ня, яке відбудеться 11.11.2019 року о 12 год. 30 
хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
Приморський районний суд м. Одеси, зал су-
дових засідань №229. Поважні причини непри-
буття особи на виклик суду передбачені статтею 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені статтями 139, 323 КПК  
України.

Суддя Коваленко В. М.

Кремінський районний суд Луганської 
області, що розташований за адресою: 
Луганська область, м. Кремінна, вул. Ті-
това, 5, викликає Чуба Сергія Михай-
ловича як обвинуваченого в судове за-
сідання в кримінальному проваджен-
ні справа № 420/953/17, провадження  
№1-кп/414/12/2019, стосовно Чуба Сер-
гія Михайловича, обвинуваченого за  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 12 
листопада о 10 годині 00 хвилин. Згідно 
з ухвалою від 04.08.2017 року здійсню-
ється спеціальне судове провадження в 
справі.

Суддя Є. М. Акулов

НКРеКП інформує про відкриття прова-

дження у справі №640/19051/19 за позо-

вом АТ «Укртрансгаз» про визнання про-

типравним та скасування абзацу 35 поста-

нови НКРЕКП від 28.05.2019   № 844 «Про 

затвердження Зміни до Кодексу газотран-

спортної системи», підготовче засідання у 

якій призначено на 06.12.2019 о 14:30 в 

приміщенні Окружного адміністративного 

суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Пе-

тра Болбочана, 8, корпус 1, зал судового 

засідання № 3.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 
року народження, обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, яке відбудеться 12 листопада 
2019 року о 12:40 год. в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Максима Кривоноса, 25, каб.26, під головуванням 
судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Антонєнкова Олексан-
дра Сергійовича для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 22017011000000012 відносно Антонєнкова Олек-
сандра Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 12.11.2019 о 09 год. 30 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань 
№ 1.

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

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як потерпілого Карпенка Олександра Миколайо-
вича (к/п № 12012000000000029) у кримінальному 
провадженні за обвинуваченням Шепелева Олексан-
дра Олександровича у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 
ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27,  
ч. 3 ст. 289 КК України, та повідомляє, що підготовче 
судове засідання відбудеться 12 листопада 2019 ро-
ку о 12 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Жилянська, 142, каб. 23-а.

У разі неявки потерпілого до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
потерпілого.

Суддя Л. Г. Косик

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Няньчура Сергія Миколайови-
ча (к/п № 4201710000000061), обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
для розгляду кримінального провадження, та пові-
домляє, що судовий розгляд по суті відбудеться сто-
совно Няньчура С. М. 12.11.2019 р. о 10 год. 00 хв. 
в приміщенні Святошинського районного суду міс-
та Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

Няньчур С.М. повідомляється про те, що ухвалою 
суду від 23.01.2019 р. прийнято рішення про здій-
снення стосовно нього спеціального судового прова-
дження.  

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

Суддя Новик В. П.
Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає обвинувачену Катюху Олександру Володими-
рівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42), у судове засідання для здійснення спеціаль-
ного судового провадження у кримінальному про-
вадженні № 2201605010000000113 від 01.06.2016 
(справа № 328/2893/17) за обвинуваченням Катю-
хи О.В. у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбу-
деться 19.11.2019 року о 09-00 годині в залі судово-
го засідання за адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвину-
ваченої Катюхи О.В. кримінальне провадження буде 
здійснюватися за її відсутності. Колегія суддів: голо-
вуючий суддя  Коваленко П. л., судді Новікова Н. В.,  
Курдюков В. М.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в підготовче судове засідання як обвину-
вачену Качуріну Людмилу Сагідбатдалівну, зареєстро-
вану: вул. Шевченка, б. 4, кв. 118, м. Луганськ,  по кри-
мінальній справі  №409/1354/18 за обвинуваченням за 
ч. 3 ст.109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110  КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 
08.11.2019 року о 09 годині 00 хвилин у залі Білоку-
ракинського районного суду Луганської області, міс-
цезнаходження зареєстроване за адресою: 92200, 
Луганська область, Білокуракинський район, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справу без учас-
ті обвинуваченої на підставі ст. 297-1 КПК України. 

Суддя Третяк О. Г.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області викликає обвинуваченого у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України Пісаришена Олександра Володимировича, 
11.01.1983 року народження, який зареєстрований за 
адресою: місто Брянка Луганської області, вулиця Юві-
лейна, 6/2, у судові засідання, які проводитимуться в по-
рядку спеціального судового провадження та відбудуть-
ся 11 листопада 2019 року о 09 год. 30 хв. та 23 грудня 
2019 року о 09 год. 45 хв. в залі судових засідань Тер-
нопільського міськрайонного суду за адресою: м. Терно-
піль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Пісаришена О. В. в су-
дові засідання оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.  

Суддя Т. Багрій

Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 
25.06.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 12, фак-
тично проживає: Донецька область, м. Новоазовськ, 
вул. Кірова, 147а, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання в порядку спе-
ціального судового провадження, яке відбудеть-
ся 19.11.2019 року о 13-00 год. та 28.11.2019 року  
о 09-00 год., до Якимівського районного суду Запо-
різької області (Запорізька область, смт Якимівка, 
вул. Пушкіна, 25, тел.(06131)6-13-20) для участі в су-
довому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 
КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ЛИСТоПада

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 +5 +7 +12 Черкаська 0 +5 +7 +12

Житомирська +1 +6 +8 +13 Кіровоградська 0 +5 +7 +12
Чернігівська 0 +5 +6 +11 Полтавська -1 +4 +5 +10
Сумська -2 +3 +4 +9 Дніпропетровська +2 -3 +5 +10
Закарпатська  +2 +7  +11 +16 Одеська  +3 +8  +11 +16
Рівненська  +1 +6  +8 +13 Миколаївська  +1 +6  +9 +14
Львівська  +2 +7  +10 +15 Херсонська 0 +5 +7 +12
Івано-Франківська  +2 +7  +10 +15 Запорізька -2 +3 +5 +10
Волинська  +1 +6  +8 +13 Харківська -3 -8 +4 +9
Хмельницька  +1 +6  +8 +13 Донецька -2 -7 +4 +9
Чернівецька  +1 +6  +10 +15 Луганська -4 -9 +3 +8
Тернопільська  +1 +6  +8 +13 Крим 0 +5 +10 +15
Вінницька  +2 +7  +10 +15 Київ  +3 +5  +10 +12

Укргiдрометцентр

У межиріччі дніпра і Південно-
го Бугу розташована одна з 

найкрасивіших областей — Кі-
ровоградська. Вона відома не-
ймовірними панорамними пей-
зажами, де луги плавно пере-
тікають у розлогі степи, а золо-
таві лани — у мрійливу течію рі-
чок. Тут трави пахнуть медом, а 
в небі над ними кружляє степо-
вий орел.

На Кіровоградщину потрібно 
їхати не тільки заради краєвидів, 
а ще й для того, щоб побачити на 
власні очі історичні пам’ятки, а та-
кож cпробувати автентичні стра-
ви. Знайомство з областю краще 
розпочати з її адміністративного 
центру — міста Кропивницького.

Колиска української 
Мельпомени

Місто Кропивницький має по-
вне право пишатися тим, що пер-
ший професійний український те-
атр засновано саме в ньому. Са-
ме звідси, з першої вистави «На-
талка Полтавка», яку поставив 
Марко Кропивницький наприкінці 
ХІХ століття, бере початок вітчиз-
няне професійне театральне мис-
тецтво. Тож обов’язково завітайте 
до академічного українського му-
зично-драматичного театру імені 
М. Кропивницького, де свого ча-
су  творили Микола Садовський, 
Іван Карпенко-Карий, Марія Зань-
ковецька, виступали Ференц Ліст 
і Микола Лисенко. Побувавши у 
храмі Мельпомени та меморіаль-
них музеях  Марка Кропивниць-
кого й Івана Карпенка-Карого, ви 
поринете в атмосферу, яка нади-
хала театральних корифеїв  на 
створення всесвітньо відомих ше-
деврів. 

Прибувши в обласний центр, 
відвідайте фортецю святої Єли-
савети (вул. Ушакова). Схожої не 
побачите ніде. Це єдина земляна 
фортеця, що збереглася в Євро-
пі. Її побудували 1754 року, і вона 
на той час  стала надійною твер-
динею під час баталій і зокрема  
російсько-турецької війни. Нині у 
фортеці меморіальні ком плекси 
та алея воїнів, які загинули під час 
другої світової війни і бойових дій 
на донбасі.

Прогулюючись головною пішо-
хідною вулицею  міста, яку відне-
давна названо ім’ям  знаменитого 
земляка Якова Паученка, що  по-
над 100 років тому створив непо-
вторний модерновий архітектур-
ний ансамбль історичного центру 
міста Єлисаветграда, ви зможете 
побачити будинки, кожен з яких  
— архітектурний шедевр. У місті 
є пам’ятник першому трамваю та 
артінсталяція «Відкрите серце». 
В історичній частині розташова-
ні церкви Покрови Пресвятої Бо-
городиці та Грецька, споруджені у 
першій половині ХІХ ст., а на вули-
ці Віктора Чміленка, 90/40, — Ве-
лика хоральна синагога.

Навесні завітайте у дендропарк 
(вул. Євгена Тельнова, 28), де що-
року розцвітають тисячі тюльпа-
нів. до речі, це одне з улюблених 
місць відпочинку містян, адже в 
парку влаштовують виставки,  яр-
марки та працюють атракціони.

Місто кілька разів змінювало 
назву. Спершу воно називалося 
Єлисаветградом  (до 1924 р.), по-
тім Зінов’євськ (до 1934-го), зго-
дом Кірово (до 1939) і Кіровоград 
(до 2016).

доїхати до Кропивницького 
зручно поїздом або автомобілем. 
для проживання у місті чимало 
варіантів на будь-який смак і га-
манець. За найдешевші апарта-
менти для восьми осіб доведеть-
ся заплатити 300 гривень, за дво-
місний номер у готелі — від 550 
гривень. 

У гості до корифея 
Широко відомий за межами 

країни мальовничий куточок Кі-
ровоградщини — заповідник-
музей «Хутір Надія». Усього за 
30 км від Кропивницького в се-
лі Миколаївка був маєток ро-
дини Тобілевичів, в якому нині 
розташований музей-заповід-
ник Карпенка-Карого, класика 
української драматургії, услав-
леного актора і театрального 
діяча. Цю місцину драматург 
називав «оазисом у степу». З 
1886 до 1907 року в цій будівлі 
видатний драматург написав 11 
творів, серед яких «Сто тисяч», 
«Хазяїн», історична драма «Са-
ва Чалий» та інші, що входять 
до золотого фонду вітчизняної 
класики. У будинку, який збу-
дував Іван Тобілевич,  відновле-
но інтер’єр тих часів, а в музей-
них залах можна ознайомити-
ся з життєвим шляхом корифе-
їв українського театру. Можете 
відчути і їхній настрій, прогулю-
ючись калиновою алеєю — улю-
бленим місцем відпочинку Івана 
Карпенка-Карого. 

Загадки природи
За 100 км від Кропивницько-

го  знаходиться неймовірне міс-
це — каньйон Монастирище. Це 
там, де річка Інгул прорізає гра-
нітний щит і утворює каньйон, по-
серед якого височіє велетенська 
скеля — гранітний острів. За од-
нією з версій, тут було дохристи-
янське капище із жертовниками і 
язичницькими символами. Леген-
да стверджує, що у скелі захова-
но козацький скарб, вхід до яко-
го замасковано нагорі величезни-
ми гранітними брилами, а вихід — 
під водою посеред ріки. Це місце 
козаки-характерники начебто ви-
користовували для медитацій.  Ці-
каво, що ті, хто зупинявся тут на 
кілька днів, потім стверджують, 
що в них відкрилися надприродні 
можливості.

Щоб побачити ще одне унікаль-
не місце Кіровоградської області, 
потрібно їхати у село Злинка Ма-
ловисківського району. У каньйо-
ні річки Буки — урочище Каскади, 
існування якого науково поясни-
ти важко. але так і є: на рівнинній 
частині України розмістився кас-
кад природних водоспадів.  Ман-
дрівники, які купалися в річці, роз-
повідають, що це величезне задо-
волення: природні кам’яні плити 
створюють зручні сходи у воду, а 
зі скелі біля водоспаду можна пір-
нати. а можна просто прогулюва-
тися скелями, між якими ллються 
бурхливі потоки води. 

Прісні та солоні води
На Кіровоградщині є і власне 

море — Кременчуцьке водосхо-
вище. Воно одне  із шести, що 
входить до дніпровського кас-

каду. Розташоване на території 
Полтавської, Кіровоградської та 
Черкаської областей. до води 
приїжджають, щоб відпочити від 
міського шуму й насолодитись 
пейзажами, які відкриваються з 
берегів. 

По лікувальну воду слід їха-
ти до села Веселівка. Вона в со-
лоному озері, яке славиться не 
тільки лікувальними властивос-
тями води, а й великими покла-
дами блакитної глини на дні.

Могутність техніки
У селищі Побузьке Голованів-

ського району розташувався Му-
зей ракетних військ стратегічно-
го призначення. Приїхавши, від-
чуєте потужність ядерної зброї. 
Колись суворо засекречена ра-
кетна база стала музеєм із зраз-
ками ракетних двигунів і ракет. 
Серед них і «Сатана», якою сво-
го часу Радянський Союз лякав 
весь цивілізований світ. 

Ми всі знаємо про вузькоко-
лійку в Рівненській області, та 
мало хто знає про вузькоколійку 
в селі Гайвороні. Ширина її ко-
лії — всього 75 сантиметрів. але 
попри це, вузькоколійку обслу-
говує ціле локомотивне депо, де 
можна побачити діючі локомо-
тиви (радянські Ту-2) та ретро-
варіанти (бельгійський паровоз 
МТ-202 і Гр-280). до речі, в се-
лі проводять екскурсії, замовити 
які можна у місті Смілі, де пра-
цює керівництво залізниці.

Гастрономічні 
смаколики

Кіровоградщина вирізняєть-
ся не тільки природними й істо-
ричними пам’ятками, а й своїми 
стравами. Звичні для нас  варе-
ники тут роблять не тільки з кар-
топлею, капустою, грибами чи 
м’ясом. Як начинку використо-
вують сало, пересмажене з бо-
рошном і цибулею.  дивують й 
розміри вареників — їх роблять 
завбільшки з долоню. 

М’ясні рулети готують з осо-
бливою начинкою, до якої вхо-
дять паштет, чорнослив з горіха-
ми і фарш. Ці невеликі крученики 
прийнято подавати у підливі. 

Кіровоградщина уміє диву-
вати й закохувати у себе з пер-
шого погляду. Приїхавши один 
раз, ви неодмінно захочете по-
вернутися, щоб зануритись у її 
неймовірну атмосферу, дослі-
дити нові міста. адже ми розпо-
віли лише про основні турист-
ські напрямки. Повірте, їх наба-
гато більше.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Кіровоградщи-
ни можна дізнатися у департаменті культури, туризму та культурної 
спадщини Кіровоградської ОДА за адресою: 

площа Героїв Майдану, 1, тел (0522) 32-09-19, 
e-mail: public@culture.kr-admin.gov.ua, 
сайт: www.tourism.kr-admin.gov.ua
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Ловися, рибко!
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. Уперше в цьому році в Миколаєві в річки Південний Буг 
та Інгул випустили пів мільйона мальків коропа, білого амура і товсто-
лоба. Травоїдних мальків, вага кожного з яких не перевищує 25 гра-
мів, виростили на Новокаховському рибоводному заводі частикових 
риб на Херсонщині. Як зазначила заступниця начальника управління 
державного агентства рибного господарства в Миколаївській області 
Євгенія Хиренко, ці  екземпляри погано розмножуються у природних 
умовах, тож вирощені на заводі. 

«На жаль, склалася ситуація, коли внаслідок потрапляння у водо-
йми неочищених стічних вод, сміття навантаження на них збільшуєть-
ся й іхтіофауна перебуває в депресивному стані, — зазначає пані Єв-
генія. — Необхідно вживати такі заходи для поліпшення рибогоспо-
дарських можливостей водойм». Шанс вижити до промислового роз-
міру мають майже 30% мальків. Ці риби травоїдні й очищують водо-
йми від зайвих водоростей. Так зменшуватиметься кількість заморів 
риби влітку. 

Начальник управління державного агентства рибного господарства 
в Миколаївській області Євген Міщенко зазначає, що екосистема річок 
Південний Буг та Інгул перебуває в депресивному стані. Це пов’язано 
з багатьма чинниками, зокрема зміною клімату, зменшенням опадів, 
природного стоку. Позначається й антропогенне навантаження — бра-
коньєрство, днопоглиблювальні роботи, забір води з річок. У комплексі 
ці чинники призводять до зменшення іхтіофауни і видового розмаїття. 
Тож штучне зариблення водойм дасть змогу відновити рибогосподар-
ську галузь.  Усього до кінця року планують випустити в річки ще пів-
тора мільйона особин мальків. 

Симфонічним оркестром диригуватимуть діти
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

УПЕРШЕ. Такого й справ-
ді ще не було. Єдиний профе-
сійний повний симфонічний 
молодіжний оркестр в Україні 
«Слобожанський» почне лис-
топад незвичайним інтерак-
тивним оркестровим шоу для 
дітей, аналогів якого досі не 
було в нашій країні. Як роз-

повідають організатори, голо-
вними дійовими особами кон-
церту, оскільки шоу проходи-
тиме в незвичайній інтерак-
тивній формі, стануть самі юні 
глядачі. 

Зручно вмостившись у кріс-
лах залу Будинку алчевських, 
діти під керівництвом дириген-
та матимуть нагоду опанувати 
найпростіші навички диригу-
вання і вгадати, який компози-

тор написав той чи інший твір. 
На прикладах музичних творів 
з дитячого кіно та мультфіль-
мів юні учасники дійства ово-
лодіють азами музичної гра-
моти, навчившись відрізняти 
мажор від мінору. Усі дійства 
відбуватимуться під відеоряд.

організатори інтерактив-
ного шоу запевняють, що всі 
старання юних учасників помі-
тять і гідно відзначать, а най-

активнішим вручать подарун-
ки. Найенергійнішим випа-
де нагода разом з оркестром 
провести імпровізовану репе-
тицію на барабані, шейкері й 
тамбурині. а найбільш вправ-
ний юний представник кола 
шанувальників симфонії ди-
ригуватиме мелодією з мульт-
фільму диригентською палич-
кою, яку йому передасть мае-
стро.

Для очищення води  
у став запустили мальків 

травоїдних риб.  
Ще й з рибою будемо!
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