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В Україні презентували
гайд для іноземних
інвесторів, який
допоможе залученню
коштів

Проєкт Закону
України «Про
Державний
бюджет України
на 2021 рік»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 24 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ		
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ЦІНА ДОГОВІРНА

ДМИТРО КУЛЕБА:
«Закон про середню освіту
в частині навчання для
національних меншин
не змінюватимемо.
Ми вже виконали
всі рекомендації
Венеційської комісії».

Крафтові продукти —
нові можливості
Фото з сайту tuca.com.ua

ЦИТАТА ДНЯ

Міністр закордонних справ про подальший діалог
з партнерами про імплементацію цього закону

Луганщина отримає
допомогу Світового банку
ПІДТРИМКА. 100 мільйонів доларів до 2025 року буде спрямовано для реалізації проєкту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження» (так зване 3 «В»). Проєкт має на меті зростання економічних можливостей, згуртованості та приєднання до
життя країни громад, що постраждали внаслідок агресії РФ, шляхом залучення інвестицій в місцеву інфраструктуру на підконтрольній Україні території Луганщини.
«Дуже важливо, що копітку роботу над підготовкою проєкту виконали спільно представники Світового банку і Луганської ОДА»,
— наголосив перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський, який очолював на переговорах урядову делегацію України. Оскільки офіційні переговори щодо залучення коштів для реалізації проєкту «3 «В» між українською урядовою делегацією та представниками Міжнародного
банку реконструкції та розвитку відбулись успішно, то за підсумками зустрічі сторони досягли згоди щодо тексту угоди й фіналізували переговори. Наступним етапом стане підписання віцепрем’єрміністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій Олексієм Резніковим угоди про позику.

ЦИФРА ДНЯ

11,5 млрд грн

чистого збитку зазнала за шість
місяців року група компаній «Нафтогаз»
проти чистого прибутку
24,7 млрд грн за торішній
аналогічний період

5
ПОВНИЙ ЦИКЛ. Відкриття нового магазину локальних

продуктів на Закарпатті об’єднало місцевих виробників
і налагодило збут невеликих партій плодів їхньої праці

Екологічність — серед пріоритетів уряду
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Ухвалено документи, виконання яких має позитивно

вплинути на стан довкілля й здоров’я людей
Оксана МАЛОЛЄТКОВА,
«Урядовий кур’єр»

В

ідкриваючи вчорашнє засідання уряду, Прем’єрміністр Денис Шмигаль поінформував, що регіони готу-

ють пропозиції щодо включення наступного року до проєкту «Велике будівництво»
пріоритетних об’єктів культурної спадщини й туризму. Тобто цей проєкт розшириться. Очільник уряду пере-

конаний, що додаткова увага до внутрішнього туризму,
пов’язаного з українською історією та культурою, з боку держави, місцевих громад,
а також спільна робота з бізнесом, громадськими органі-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080039

USD за28.1874
1 долар США

EUR за32.9609
1 євро

заціями даватимуть поштовх
до розвитку громад. «Питання внутрішнього туризму й
культурної спадщини — у фокусі уваги уряду і фінансуватиметься на належному рівні», — наголосив Прем’єр. Він

прокоментував рішення Конституційного суду про скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину
47 тисячами гривень, що
раніше становило десять
мінімальних зарплат.

встановлені Національним банком України на

24 вересня 2020 року

RUB 3.6658
/ AU 53095.2
за 10 рублів
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оголошення
ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28;
тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) Таталівської площі, згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами №5045 від 15.11.2019 року.
В межах планованої діяльності передбачається розвідка покладів вуглеводнів, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища з метою геолого-економічної оцінки та затвердження запасів вуглеводнів ДКЗ України з подальшим видобуванням (промислова розробка родовищ). Метод
розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлена до споживання нафта, природний газ, конденсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме — філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ
«Укргазвидобування».
Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. В разі відкриття покладів вуглеводнів розробка родовища буде здійснюватись у відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом наявної потужності.
Технічна альтернатива 1.
В разі відкриття розробка родовища буде здійснюватись у відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин може здійснюватись
верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю
від електромережі відповідної потужності використання верстата із електричним приводом обмежено.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні Таталівська площа розташована в Вижницькому районі Чернівецької області України, південніше від районного центру м. Вижниці.
Територіальні альтернативи 1, 2
Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки надр 24,10 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності
місцевого населення та його здоров’я.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Таталівська площа розташована і межах автохтону Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину, перекритої насувом Покутсько-Буковинських Карпат.
Продуктивні горизонти очікуються у відкладах палеогену і мезозою
(крейда, юра) в інтервалі глибин 4700-5400 м.
6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згідно із законодавством України.
Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження аналогічні обраному варіанту провадження планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні,
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному
обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.
Щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1,2
Не розглядаються.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і
мікроклімат прилеглої місцевості.
Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних заходів
очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України).
Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних
заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.
Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення технологічних процесів. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних
та інших властивостей ґрунтів.
Природно-заповідний фонд: Близько третини площі із сходу займає національний природний парк «Вижницький». Планована діяльність буде
здійснюватися з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд».
Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків щодо
порушення природного рослинного покриву.
Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря.
Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допустимий.
Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району).
Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші
елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.
Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях за мірою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм
і актів).
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): планована діяль-

ність належить до другої категорії видів планованої діяльності й об’єктів,
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
згідно з п.1 та 3 ч.3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для
здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23
травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:
- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик планованої діяльності;
- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціальне середовище;
- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення,
уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля,
в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;
- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських
обговорень.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості:
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля,
будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;
5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість
чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про
процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:
протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропозицій
громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів
з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропозиції,
своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про
це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до
законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде - спеціальний дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у
тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) Таталівської площі,
що видається Держгеонадрами України.
15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:
Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації,
Поштова адреса: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35
Телефони: (0372) 52-22-23
E-mail: ecology@bukoda.gov.ua
Сайт: http://www.eco-bukovina.com.ua
Контактна особа: Юзик Ірина Олександрівна

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження: 11-сс/991/518/20, справа № 991/4519/20
Апеляційна палата Вищого антикорупцій- Кому: Кабаєв Сергій Іванович
ного суду
викликає Вас як підозрюваного на 13 го- Місцезнаходження/місце прожидину 00 хвилин 29 вересня 2020 року
вання:
м. Київ, вул. Данькевича, буд. 1/79,
кв. 177
у справі: за апеляційною скаргою прокурора Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури Офісу Генерального прокурора Перова Андрія Вікторовича на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12 червня 2020 року
Місцезнаходження суду: м. Київ, пров.
Додатково просимо надати такі доХрестовий, буд. 4,
кументи:
Зала судового засідання № 1
документи, що посвідчують особу
Суддя І. О. Калугіна
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 у місці 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 на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити
про неможливість прибуття до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК
України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників —
статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підготовче судове засідання як обвинуваченого Морозова Олега Володимировича, 24.05.1979 року народження, зареєстрованого та проживаючого за адресою: площа Героїв ВВВ, б. 7, кв. 38, м. Луганськ,
по кримінальній справі №409/340/20 за обвинуваченням за ч. 2 ст.
258-5 КК України.
Судове засідання відбудеться 02.10.2020 року о 10 годині 00 хвилин у залі Білокуракинського районного суду Луганської області,
місцезнаходження зареєстроване за адресою: 92200, Луганська область, Білокуракинський район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
У разі неявки суд розглядатиме справу без участі, на підставі ст.
297-1 КПК України.
Суддя Третяк О.Г.
ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого Ворошилова Геннадія Петровича, 05.04.1961 року народження, зареєстрованого за адресою: Попаснянський район, Луганська область, м. Гірське, вул. Гагаріна, 16/67, за матеріалами кримінального провадження № 686/7130/18к, 1- кп/425/185/20, на підставі обвинувального акта відносно Ворошилова Г.П. за ч. 1
ст. 258-3 КК України.
Обвинуваченому Ворошилову Г.П. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 5 жовтня 2020 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34. Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час
та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В.В. Козюменська
ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як обвинуваченого Кравчука Михайла Івановича, 06.05.1967 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Московський, 27/51, за
матеріалами кримінального провадження № 428/13596/19, 1-кп/425/257/20,
на підставі обвинувального акта відносно Кравчука М.І. за ч. 2 ст. 110, ч. 1
ст. 258-3 КК України. Обвинуваченому Кравчуку М.І. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 05 жовтня 2020 року о 09 год.
20 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34. Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В.В. Козюменська
ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинувачену Надьон Зінаїду Гаврилівну, 22.07.1947 року народження, зареєстровану за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул.
Прохолодна, 5, за матеріалами кримінального провадження № 426/10756/18,
1-кп/425/283/20, на підставі обвинувального акта відносно Надьон Зінаїди Гаврилівни за ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинуваченій Надьон Зінаїді Гаврилівні необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 06 жовтня 2020 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34. Після опублікування
оголошення в пресі обвинувачена вважається повідомленою про дату, час та місце
розгляду справи. У разі неявки обвинуваченої справу буде розглянуто за її відсутності. 				

Суддя Ю.Ю. Кобзар
Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається кримінальне провадження
(справа № 236/1632/20) за обвинуваченням Іванцової Вікторії Тарасівни
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110
КК України.
Обвинуваченій Іванцовій В.Т. пропонуємо прибути до каб. № 8 суду на
02.10.2020 року на 13 годину 00 хвилин для участі у підготовчому судовому засіданні. У разі неявки обвинуваченої справа може бути розглянута за її відсутності відповідно до ст. 323 КПК України.
Суддя Бєлоусов А.Є.
Свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру
№ ІПС-0611 від 08.05.2008 року по судну «ua 0369 KV» на ім’я Борисенко Іван Семенович,
вважати недійсним у зв’язку з втратою

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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вісті звідусіль
Подаруй світло: Рівне сяє новими вогнями
СПРАВА ДЛЯ ГРОМАДИ. Під супровід
оркестру засяяв фасад Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру. Підсвітили його в межах акції «Подаруй світло», яку ініціював голова
обласної державної адміністрації Віталій
Коваль. На підсвічення театру не витрачено жодної бюджетної копійки, адже ініціативу підтримав соціально-відповідальний бізнес, зокрема група компаній «Реноме».
«Я одразу відповіла «так», — розповідає
директорка «Реноме» Надія Гладкевич. —
По-перше, це красиво. По-друге, ми хоче-

мо змінювати місто. А це простий та яскравий приклад, як додати йому європейського шарму».
Давно мріяв про таке світло й директор
театру народний артист України Володимир
Петрів: «Ми хотіли, щоб наша будівля була
красивою не лише душею, яка в ній живе, і
людьми, які тут працюють, а й зовні. На фасаді розмістимо імена наших меценатів. Це
чудовий подарунок до відкриття нового театрального сезону, що розпочинається 27
вересня».
Об’єкти для освітлення обрали, опитавши рівнян, з якими спорудами в них асоціюється місто. Тому невдовзі по-сучасному засяють історичні та релігійні споруди, серед
яких обласна філармонія.

Фото надав автор

Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ЦЕНТР

СХІД

23..28
9..14

23..28
9..14

ПІВДЕНЬ

23..28
11..16

мінлива
хмарність

«Це перший крок від напівтемряви, яка поглинає вечірнє місто. Світло означає пробудження життя. Рівне потребує світла, а його
жителі — безпеки та комфорту», — підсумував Віталій Коваль.

хмарно
дощ

напрям
вітру

гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 25 вересня
Oбласть
Фото надав автор

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

23..28
9..14

21..26
9..14

сонячно

Малі заручники війни пройдуть реабілітацію
в соляному підземеллі Соледара
ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА.
Перша група дітей уже прибула
до соляного підземелля на глибині 288 метрів — спелеосанаторію «Соляна симфонія» у місті Соледар на Донеччині. Ідеться про малих жителів прифронтового Донбасу, які безплатно пройдуть тут курс лікування
і реабілітації завдяки реалізації
гуманітарної акції з благодійної
реалізації книжки «Листи здалеку» військового журналіста
Бориса Кутового.
«Урядовий кур’єр» став інформаційний партнером цього проєкту. Ми вже розповідали, що його впроваджують із
липня з ініціативи автора книжки за підтримки командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, Національної спілки журналістів, ДП «Артемсіль» та кількох вітчизняних видань, серед яких, окрім «УК»,
газета «Голос України» та ІА
«АрміяInform».

ЗАХІД

Віталій Коваль: світло — це життя

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

Нiч

День

Oбласть

Нiч

Київська

+9 +14 +23 +28

Черкаська

Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

+9 +14
+8 +13
+8 +13
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+9 +14

Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

+22 +27
+22 +27
+22 +27
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+23 +28
+23 +28
+21 +26
+23 +28

День

+9 +14 +23 +28
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+12 +17
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+9 +14
+10 +15
+8 +13
+11 +16
+11 +13

+23 +28
+23 +28
+24 +29
+23 +28
+23 +28
+24 +29
+23 +28
+23 +28
+23 +28
+23 +28
+23 +28
+25 +27

Укргiдрометцентр

оголошення
Діти війни обживаються в «Соляній симфонії»
Було вирішено, що всі кошти, виручені від продажу дилогії «Листи здалеку», витратять
на лікування і реабілітацію дітей
Донбасу із соціально незахищених родин. І ось перша група —
12 дітлахів вже розпочала курс
підземного санаторного оздо-

ровлення. Малі пацієнти приїхали до «Соляної симфонії» із селищ Зайцеве, Новолуганське,
Миронівське та інших населених
пунктів прифронтового краю, що
шість років потерпають від обстрілів з боку проросійських незаконних збройних формувань.

Отож тепер у них є нагода підлікувати не тільки органи дихання
в соляних печерах та кімнатах, а
й просто набратися в унікальному підземеллі позитивних емоцій, яких, на жаль, часто бракувало на поверхні поблизу лінії зіткнення.

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ. З ініціативи Українського інституту національної пам’яті на телеканалах Полтави регулярно транслюють історичні ролики, документальні фільми й відеолекції
про життя й діяльність замучених у радянських таборах смерті славних синів і доньок нашого народу. До когорти тих, хто
поклав життя заради свободи,
належить і єдина донька голо-

Фото з офіційного сайту УІНП

Полтавцям показали історичне відео
про доньку Михайла Грушевського
ви Української Центральної Ради Михайла Грушевського Катерина. Її 120-річчя, згідно з постановою Верховної Ради України,
відзначаємо цього року на державному рівні. Новий проникливий ролик про неї показали на
трьох головних каналах.
Героїня ролика була неординарною особистістю, однодумицею і вірною соратницею батьКатерина Грушевська
була вірною батьковою
соратницею

ка, який називав її першою помічницею у всіх його справах.
Вона була етносоціологом, редактором газет, брала активну
участь у національно-визвольному русі. За це її 1939-го звинуватили в буржуазному націоналізмі й на вісім років ув’язнили в
ГУЛАГу, звідки вона не повернулася.
Дізнатися цікаві факти з її біо
графії та створити пізнавальне
відео допомогли працівники історико-меморіального
музею
Михайла Грушевського.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Захарова Артема
Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачений Захаров Артем Олександрович,
02.03.1990 року народження, викликається на 06 жовтня 2020 року о 13-30 годині до суду, каб. № 9, для участі у підготовчому судовому засіданні.
У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про поважність причини неявки.

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого Сикала Вадима Петровича, 23.04.1976
року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Радіщева, буд. 29-а, кв. 2, за матеріалами кримінального провадження
№ 428/7944/18, 1-кп/425/197/20, на підставі обвинувального акта відносно Сикала В.П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинуваченому Сикалу В.П. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 2 жовтня 2020 року о 10 год. 40 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В.В. Козюменська

оголошення    оголошення      оголошення      оголошення      оголошення      
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні
бланки:
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів серія AM: 7263835, 9224310, 9233659-9233660, 7721649,
9252926-9252975, 9253018-9253025; серія AК: 9819087-9819095; серія AР: 75851797585220, 7585176-7585178; Зелена Картка Вся система, Азербайджан: 1260168212601684, 12602092, 12602200-12602201, 12961436-12961437, 14973329; Зелена Картка «Білорусь, Молдова, Росія, Азербайджан»: 14981159-14981160, 12358006,
12377619-12377620, 12975621-12975622, 14997186, 14994116, 14999818-14999948;
добровільне страхування відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки
за кордон: 3308749, 3323584, 3140804, 3204505, 3175403-3175406, 3264729-3264732,
3276352, 3263736-3263737, 3263755, 3287166, 3239623-3239630, 3302532.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Суддя Чернобай А.О.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/235/2020 за обвинуваченням Царьова Олега Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий
розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 01 жовтня 2020 року о 09:00 в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська,
31 А, каб. № 513.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Слободянюк П.Л.
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний
акт із матеріалами судового провадження у кримінальному провадженні за
№ 52017000000000008 від 04 січня 2017 року за обвинуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 3
ст. 191 КК України.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.06.2020 року постановлено
здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за
обвинуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1
ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
У зв’язку з чим викликається Біленький Олексій Юрійович, 07 серпня 1965
року народження, громадянин України, який народився в м. Москва Російської Федерації, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська,
13-19, кв. 31, адреса останнього відомого місця проживання: м. Київ, вул. Кловський узвіз, б. 5, кв. 10, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1
ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, в судове засідання, яке відбудеться
13 жовтня 2020 року о 15:00 год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду
(місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Задорожна Л.І., суд-

ді: Шкодін Я.В., Федоров О.В.

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