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Геть проміле  
з-за керма!

БЕЗПЕКА. Підсумки перевірок у межах операції «Перевізник» 
вражають не лише кількістю, а й кричущістю  виявлених 
порушень. Поліція пропонує посилити профілактичні заходи

Спеціальний представник Держдепу США з питань 
України про вплив на російські інтереси

Економіка України 
зростає 10 кварталів 
поспіль

ПОКАЗНИКИ. За даними Державної служби статистики, 
зростання реального ВВП у другому кварталі цього року ста-
новило 3,6% порівняно з другим кварталом 2017-го. Економі-
ка України зростає 10 кварталів поспіль, повідомляє департа-
мент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату 
Кабінету Міністрів.  

Один із чинників зростання — збільшення товарного експор-
ту. За перше півріччя приріст цього показника становив 12,7% 
порівняно з аналогічним торішнім показником. В абсолютних 
цифрах обсяг товарного експорту перевищив 23,2 мільярда до-
ларів. Експорт послуг з України зріс на 5,7% — до 5,38 мільяр-
да доларів і перевищив імпорт. Позитивне сальдо торгівлі по-
слугами за перше півріччя — 2,8 мільярда доларів.

Ключовим для України зовнішнім ринком залишається Єв-
росоюз. Обсяг експорту товарів та послуг до ЄС за підсумками 
першого півріччя перевищив 11,1 мільярда доларів.

ЦИТАТА ДНЯ

КУРТ ВОЛКЕР:

ЦИФРА ДНЯ

16,7 млрд грн
вже спрямовано на  пенсійне 

забезпечення у серпні 2018 р. 
Фінансування та виплата відбуваються 

за встановленим графіком

«Якщо Росія окуповує 
українську територію 
й анексує Крим, маємо 

говорити: «Ні, це не 
працює, у вас нічого не 

вийде. Результатом будуть 
санкції, ізоляція з боку 

США та Євросоюзу». 

Надра в Криму  
не належать Росії

ПРАВО. Міжнародне співтовариство ніколи не визнає росій-
ський закон щодо  анулювання українських ліцензій на користуван-
ня надрами в акваторії Чорного й Азовського морів. У цьому, пові-
домляє прес-служба Міністерства  екології та природних ресурсів, 
упевнений міністр Остап Семерак.

«Росія — країна-агресор. Вона захопила українську територію, 
намагається  відібрати майно українських приватних, державних 
компаній —  майно нашої держави та її народу. Це рішення вко-
тре  продемонструвало, що влада РФ не поважає суверенного ста-
тусу України та власності її народу», — наголосив Остап Семерак.

Міністр  повідомив: у Криму діє 131 дозвіл на користування  над-
рами, що видав український уряд. «Україна  обстоює свої права в 
міжнародних судах. Уже подали позови деякі українські компанії, 
зокрема НАК «Нафтогаз України», щодо відшкодування завданих 
збитків унаслідок незаконного захоплення українських природних 
ресурсів», — зазначив урядовець. 

Як відомо, в 2016 році Україна ініціювала спір з РФ  щодо по-
рушення Конвенції ООН з морського права: Київ готовий довес-
ти в  арбітражі, що РФ порушує суверенні права України користу-
ватися  гарантованими правами у власних морських акваторіях і 
на  континентальному шельфі в прилеглих до Криму морських зо-
нах, зокрема на природні ресурси континентального шельфу. А в 
лютому 2018-го Україна подала до Міжнародного трибуналу ООН з 
морського права меморандум про порушення Росією цієї конвенції.

Цинічна гра Кремля
#FREE SENTSOV.  Росій-

ська правозахисниця і жур-
налістка Зоя Свєтова зустрі-
лася з режисером Олегом 
Сенцовим, який уже більш 
як 90 днів голодує  в росій-
ській тюрмі на знак протес-
ту проти утримання в нево-
лі українських політичних 
в’язнів. За словами право-
захисниці,  Олег перебуває 
у «передкритичному стані», 
а  лікарі колонії, «яким Сен-
цов довіряє, роблять те, що 
можуть, але не дають жод-
них прогнозів». Йому став-
лять крапельниці й дають 
поживну суміш, яку він вжи-
ває, але «це ситуація, яка не 
може врятувати його жит-
тя». У розмові із Зоєю Свє-
товою Олег підтвердив, що 
не планує припиняти голо-
дування доти, доки не бу-
де виконано його вимогу: 
звільнення всіх українських 

політв’язнів за принципом 
обміну всіх на всіх.

Українське МЗС  укотре 
закликало Кремль звільнити 
Олега Сенцова. Про це на-
писала речник МЗС Мар’яна 
Беца у Twitter. «Не можна га-
яти ні хвилини. 93-й день го-
лодування Сенцова. Закли-
каємо Росію звільнити йо-
го та понад 70 заручників 
Кремля», — написала ди-
пломат.

Днями своє звернення до 
Москви оприлюднили діячі 
культури Франції, серед яких  
режисери Жан-Люк Годар 
і Кен Лоуч, а також міністр 
культури цієї країни. У звер-
ненні, текст якого розмісти-
ла газета Le Monde, ідеть-
ся: «режисер помирає через 
те, що він дисидент». Авто-
ри листа наголошують, що 
не тільки Франція, а й міжна-
родна спільнота «від Євро-

союзу до ООН» мають мобі-
лізуватися заради Сенцова. 
«Митці в усьому світі добре 
знають, що російський пре-
зидент має змогу припинити 
цю людську трагедію. Між-
народна спільнота має зро-
бити все, щоб її почули, аби 
захистити режисера», — за-
значено у зверненні. 

Європейська кіноакаде-
мія запропонувала оголоси-
ти 14 серпня Днем україн-
ського режисера Олега Сен-
цова і закликала президен-

та Росії  негайно звільнити 
його. У заяві цієї організації 
констатовано, що три міся-
ці протестів діячів культури 
з усього світу на захист Оле-
га Сенцова не дали резуль-
тату, як і численні звернен-
ня до Володимира Путіна на 
всіх рівнях.

На тлі міжнародних акцій на 
підтримку українського режи-
сера і повідомлень про те, що 
Олег повільно вмирає в росій-
ській тюрмі, відрізаний від ро-
дини, друзів і батьківщини, 
особливо цинічний вигляд має 
відповідь Кремля на прохан-
ня про помилування, яке наді-
слала Путіну мати Олега Сен-
цова Людмила. У листі з ад-
міністрації російського прези-
дента їй написали, що для по-
чатку процедури помилуван-
ня Олег Сенцов має особис-
то звернутися до Володимира 
Путіна з таким проханням. 
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нкрекп повідомляє

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
14.08.2018 Київ  № 847 

Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання 
електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та ко-
мунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», статті 17 Закону України «Про електроенергетику», Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 квітня 2017 року № 504, та Ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 липня 2017 року № 932, Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:
1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:
для 1 класу напруги — 7,87 грн/МВт·год (без ПДВ);
для 2 класу напруги — 94,97 грн/МВт·год (без ПДВ);
2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:
для 1 групи споживачів — 6,58 грн/МВт·год (без ПДВ);
для 2 групи споживачів — 32,88 грн/МВт·год (без ПДВ);
3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» згідно з додатком.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 24 січня 2018 року № 64 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії 
та тарифів на постачання електричної енергії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

3. Ця постанова набирає чинності з 17 серпня 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіцій-
ному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП О. Кривенко
Додаток  

до постанови НКРЕКП 
14.08.2018 № 847

Структура тарифів Приватного акціонерного товариства «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, 
що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці 
виміру

Загальні 
витрати

Витрати на розподіл Витрати на 
постачання1 клас 2 клас

1. Операційні витрати: тис. грн 752 767 54 111 589 343 109 313
Матеріальні витрати: тис. грн 161 960 19 522 139 520 2 918

виробничі послуги тис. грн 34 176 5 548 27 218 1 410

сировина і матеріали тис. грн 4 048 1 230 2 509 309
лічильники тис. грн 0 0 0 0
паливо тис. грн 11 503 1 380 10 123 0
витрати на ремонт тис. грн 108 616 10 992 96 934 690
витрати на ел. ен. для господарчих потреб тис. грн 3 617 372 2 736 509
витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів тис. грн 0 0 0 0

Витрати на оплату праці тис. грн 333 492 28 397 241 733 63 362
Відрахування на соціальні заходи тис. грн 73 368 6 247 53 182 13 939
Амортизація тис. грн 295 191 14 567 277 602 3 022
Інші операційні витрати: тис. грн 131 809 6 151 65 341 60 317

плата за землю тис. грн 42 276 4 447 32 601 5 228
комунальний податок тис. грн 0 0 0 0
витрати на зв’язок тис. грн 5 409 452 3 312 1 645
витрати на службові відрядження тис. грн 3 142 321 2 360 461
податок на транспорт тис. грн 0 0 0 0
утримання легкового транспорту тис. грн 0 0 0 0
інвентаризація землі тис. грн 0 0 0 0
інші витрати тис. грн 80 982 931 27 068 52 983

Коригування витрат* тис. грн -243 053 -20 773 -188 035 -34 245
2. Усього фінансові витрати (% за кредит) тис. грн 0 0 0 0
3. Витрати з прибутку на: тис. грн 213 543 17 309 160 355 35 879

дивіденди/базу нарахування тис. грн 0 0 0 0
розвиток виробництва/виробничі інвестиції тис. грн 84 243 6 651 63 903 13 689
формування резервного фонду тис. грн 0 0 0 0
податок на прибуток тис. грн 0 0 0 0
інші витрати з прибутку тис. грн 129 300 10 658 96 452 22 190

4. Усього від реалізації електроенергії тис. грн 966 310 71 420 749 698 145 192
* Коригування витрат у сумі:

1) -19 868 тис. грн (без ПДВ) — вилучення коштів відповідно до протоколу засідання НКРЕКП від 19 січня 2017 року № 6 
(з розрахунку на 11 місяців — -21 675 тис. грн (без ПДВ));
2) -206 481 тис. грн (без ПДВ) — вилучення коштів відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 29 серпня 2017 року 
№ 1039 (з розрахунку на 11 місяців — -225 252 тис. грн (без ПДВ));
3) 3 551 тис. грн (без ПДВ) — повернення надлишково знятої суми коригування (1/12 від суми 42 613 тис. грн (без ПДВ), ви-
значеної відповідно до витягу з протоколу засідання НКРЕКП від 24 листопада 2016 року № 54) із розрахунку на 11 місяців 
складає 3 874 тис. грн (без ПДВ).

Тариф на розподіл електричної енергії  
для 1 класу напруги (грн/МВт·год) — 7,87
Тариф на розподіл електричної енергії  
для 2 класу напруги (грн/МВт·год) — 94,97

Тариф на постачання електричної енергії  
для 1 групи споживачів (грн/МВт·год) — 6,58
Тариф на постачання електричної енергії  
для 2 групи споживачів (грн/МВт·год) — 32,88

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики А. Гудаченко

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області пере-

буває кримінальне провадження № 426/12451/17 відносно Никифорчук 
Тетяни Володимирівни, 03.10.1955 року народження, обвинуваченої у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191 КК Украї-
ни. Обвинувачена Никифорчук Т.В. зареєстрована за адресою: Луган-
ська область, м. Луганськ.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає в судове засідання, яке відбудеться 27 серп-
ня 2018 року о 14.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суд-
дя Скрипник С.М., судді Юрченко С.О., Половинка В.О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області пе-

ребуває кримінальне провадження № 426/3748/18 відносно Назарєві-
ча Сергія Станіславовича, 05.02.1980 року народження, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвину-
вачений Назарєвіч С.С. зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає в судове засідання, яке відбудеться 27 серп-
ня 2018 року о 15.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суд-
дя Скрипник С.М., судді Попова О.М., Осіпенко Л.М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області — 

судді Половинки В.О. знаходиться спеціальне кримінальне проваджен-
ня № 426/12286/18 стосовно Черкова Володимира Олександровича, 
15.02.1980 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Черков В.О. заре-
єстрований за адресою: м. Луганськ, 31-й квартал, б. 25, кв. 3.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Черкова Володимира Олександрови-
ча в підготовче судове засідання, яке відбудеться 27 серпня 2018 ро-
ку о 10.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого суд-
ді Половинки В.О., суддів Осіпенко Л.М., Попової О.М.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче 
судове засідання, по якому здійснюється  

спеціальне досудове розслідування
Обвинувачений Боровський Сергій Іванович, 

10.11.1957 року народження, обвинувачений у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог 
ст.ст. 297-5, 323 КПК України, викликається в судо-
ве засідання в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться 3 вересня 2018 року о 13 го-
дині 00 хвилин у приміщенні Біловодського район-
ного суду Луганської області за адресою: вул. Лу-
ганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т.В. Кускова

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/4976/2016-к стосовно Ткаченка Леоніда Леонідови-
ча, 31.08.1971 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Ткаченко Леонід Леонідович, зареєстрований за адресою: 
Луганська область, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 4, кв. 61.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Ткаченка Леоніда 
Леонідовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
23 серпня 2018 року о 15.00 годині в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів y складі: голо-
вуючого судді Половинки В.О., суддів Попової О.М., Юрчен-
ко С.О.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/8738/2016-к стосовно Малихіна Олександра Сергійо-
вича, 12.01.1981 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. 
Обвинувачений Малихін Олександр Сергійович, зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Пів-
денний, б. 4-а, кв. 76.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Малихіна Олек-
сандра Сергійовича в підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового провадження та 
відбудеться 23 серпня 2018 року о 15.30 годині в залі судо-
вих засідань Сватівського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голо-
вуючого судді Половинки В.О., суддів Попової О.М., Скрипни-
ка С.М.

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмуті 
повідомляє, що розгляд апеляційної скарги захис-
ника Горелова О.Є., діючого в інтересах обвинува-
ченого Киріяка І.М. на вирок Добропільського місь-
крайонного суду Донецької області від 20 квітня 
2018 року, у кримінальному провадженні внесеному 
в ЄРДР за №22016050000000003 від 06.01.2016 ро-
ку за ч. 1 ст. 258-3 КК України стосовно Киріяка Іва-
на Миколайовича, 10 вересня 1974 року народжен-
ня, який мешкає за адресою: м. Макіївка, м-н Зеле-
ний, 57/40, призначений на 13 вересня 2018 року о 
10 годині 30 хвилин.

Обвинуваченого Киріяка І.М. просимо з’явитися 
в судове засідання на зазначену дату за адресою:  
м. Бахмут, вул. Свободи, 10.

Суддя С.В. Савкова

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/11506/16-к стосовно Ляміна Дмитра Лео-
нідовича, 04.10.1972 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: м. Луганськ, с. Ювілейне, кв-л Ворошилова, 
буд. 7, кв. 37, Сливи Вадима Ігоровича, 09.03.1968 
р.н., зареєстрованого за адресою: м. Луганськ,  
вул. Московська, буд. 1, кв. 380, Дмитрова Геннадія 
Миколайовича, 09.02.1967 р.н., зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Кадіївка, вул. Юних 
Ленінців, буд. 27, кв. 17, обвинувачених у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191 КК 
України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Ля-
міна Дмитра Леонідовича, Сливу Вадима Ігорови-
ча, Дмитрова Геннадія Миколайовича в судове засі-
дання, яке відбудеться 23 серпня 2018 року о 14.00 
год. у залі Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді: головуючий суддя Скрипник С.М., судді Половин-
ка В.О., Юрченко С.О.

У провадженні Апеляційного суду Донецької облас-
ті перебуває кримінальне провадження щодо Надьон 
З.Г., за апеляційними скаргами прокурора, захисни-
ка Постернака О.Г., який діє в інтересах обвинуваче-
ної Надьон З.Г., на ухвалу Сватівського районного су-
ду Луганської області від 13 червня 2018 року.

Викликається обвинувачена Надьон Зінаїда Гаври-
лівна, 22 липня 1947 року народження, зареєстрова-
на за адресою: м. Луганськ, вул. Прохладна, 5, на 4 ве-
ресня 2018 року о 12 годині 00 хвилин, для участі в су-
довому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Апе-
ляційного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Бахмут, вул. Свободи, 10.

Суддя С.В. Савкова

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/12131/2016-к стосовно Костенко Оле-
ни Миколаївни, 13.11.1968 року народження, обви-
нуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ст. 258-3 ч. 1 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Украї-
ни. Обвинувачена Костенко Олена Миколаївна зареє-
стрована за адресою: Луганська область, Краснодон-
ський район, вул. Ювілейна, б. 9.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Костенко Олену Миколаївну в підготовче судове засі-
дання, яке розглядається в порядку спеціального су-
дового провадження та відбудеться 23 серпня 2018 
року о 14.30 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50- річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді: головуючого судді Половинки В.О., суддів Юрчен-
ко С.О., Попової О.М.

Дарницький районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання обвинуваченого Попкова Ігоря Петро-
вича, 15 листопада 1957 року народження (останнє 
відоме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, 
вул. Михайлівська, 23, кв. 6), для дачі свідчень від-
повідно до доручення 3-го кримінального суду 1-ї ін-
станції міста Дьортйола (Турецька Республіка), яке 
відбудеться 30 серпня 2018 року о 13.45 годині в 
приміщенні суду за адресою: місто Київ, вулиця Се-
вастопольська, 7/13, зал судових засідань № 6. Яв-
ка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати пас-
порт або документ, що посвідчує особу.

Суддя Л.К. Леонтюк
Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинува-

ченого Тіткова Сергія Яковича, 15 березня 1952 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сім-
ферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, на підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 31 серпня 2018 року о 10.30 
годині в приміщенні суду за адресою: місто Київ, вулиця Се-
вастопольська, 7/13, зал судових засідань № 6. Явка до суду 
обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт або документ, 
що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого до суду, 
оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л.К. Леонтюк

Втрачене свідоцтво про право власності на 
квартиру 56, будинку 5-А по вул. Вірменській в 
м. Києві, зареєстроване на ім’я Іноземцев Генна-
дій Якович, 

вважати недійсним.
Втрачений Судновий білет СБ № 006058 на само-

хідне моторне судно «Обь-М» під бортовим реєстра-
ційним номером ДНУ-0394 К, виданий на ім’я Лебідя 
Сергія Богдановича, 

вважати недійсним.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11GL31711- F11GL31713
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих тор-
гів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 14.09.2018
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону по 
кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/39099-asset-sell-id-177349

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального судового провадження
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчиненні кримінально-

го правопорушення, передбаченого ч.2 ст.109 КК України Фука Євгенія Михайловича, 25.01.1984 року народження, 
останнє відоме місце проживання: місто Тернопіль, вул. Лесі Українки, 29, кв. 36, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 22 серпня 2018 року о 12 год. 00 хв. у залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: 
м.Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі). Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого Фука Є.М. у судове засідання, оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.  

Суддя В. Ломакін
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +14 +19 +24 +29 Черкаська +14 +19 +27 +32
Житомирська +14 +19 +24 +29 Кіровоградська +15 +20 +30 +35
Чернігівська +13 +18 +24 +29 Полтавська +15 +20 +29 +34
Сумська +13 +18 +24 +29 Дніпропетровська +17 +22 +30 +35
Закарпатська +13 +18 +24 +29 Одеська +19 +24 +32 +37
Рівненська +13 +18 +23 +28 Миколаївська +19 +24 +32 +37
Львівська +12 +17 +23 +28 Херсонська +19 +24 +32 +37
Івано-Франківська +12+17 +23 +28 Запорізька +19 +24 +32 +37
Волинська +13+18 +23+28 Харківська +18 +23 +30 +35
Хмельницька +13 +18 +23 +28 Донецька +18 +23 +31 +36
Чернівецька +12 +17 +23 +28 Луганська +18 +23 +31 +36
Тернопільська +13 +18 +23 +28 Крим +19 +24 +32 +37
Вінницька +13 +18 +25 +30 Київ +17 +19 +25 +27

Укргiдрометцентр

У Брацлаві зібралися 
національні спільноти

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ЄДИНА КРАЇНА. «Ми одна родина, наша рідна Брацлавщи
но!» — з такою назвою у цьому селищі відбувся міжнаціональ
ний фестиваль. Свого часу Брацлав був полковим козацьким 
містечком, адміністративним центром великого воєводства, а 
згодом — губернії, тож відігравав визначну роль в історії Поділ
ля та багатьох народів, які здавна жили на цій території. І тепер у 
селищі мешкають представники багатьох національностей. 

Ініціатором проведення фестивалю виступила польська гро
мадська організація «Відродження», яку очолює активна жи
телька  громади Лідія Яковенко. У місцевому парку брацлавці 
розгорнули тематичну виставку  «З бабусиної скрині», на якій 
показали побутововжиткові експонати національних спільнот. 
Гучно лунали пісні українською, польською, єврейською, ром
ською мовами. До тутешніх солістів й аматорських колекти
вів долучилися виконавці з Вінниці, зокрема відомий в області 
циганський шоутеатр «Адро Шатро» (керівник  Адрій Сенчен
ко), соліст і керівник циганського шоуансамблю «Барон» Петро 
Огли.  Вітали  учасників заходу шановані гості, керівники сели
ща і району. Фестиваль вийшов цікавим і змістовним, він сприяє 
зміцненню міжнаціональної дружби і злагоди в краї.

У школі гратимуться 
в LEGO 

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

НОВОВВЕДЕННЯ. Заклади освіти Полтавщини повністю 
готові до початку нового навчального року. Школи отримали 
15157 наборів LEGO й велику субвенцію від держави — понад 
48 мільйонів гривень. Із них більш як 12 мільйонів гривень — 
на підготовку вчителів, 35,5 мільйона — на придбання оргтехні
ки, комп’ютерної техніки, дидактичних матеріалів, меблів. Ме
блі закупили в усі навчальні заклади. Місцеві бюджети надали 
певну суму коштів, повідомила директор департаменту освіти 
Полтавської ОДА Олена Харченко. За її словами, до 25 серп
ня завершать комісійні перевірки. 1 вересня в школах області 
за парти сядуть 15 100 учнів. Це рекордний показник за остан
ні три роки.

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

Центральними вулиця-
ми Слов’янська у су-

проводі патрульної полі-
ції довжелезною колоною 
проїхали велосипедисти 
— учасники фестивалю 
«ВелоДвіжОк», до яких, 
крім жителів міста, долу-
чилися численні гості із 
сусідніх населених пунк-
тів. Масовий велопробіг 
був тільки одним із пунк-
тів дійства для всіх охочих 
власників велосипедів, які 
провели незабутній вихід-
ний. А організатором ці-
кавого й корисного дійства 
стали громадська органі-
зація «Асоціація велоси-
педистів Києва» й тутеш-

ня платформа ініціатив 
«Теплиця» за підтримки 
місцевої влади, яка сприяє 
популяризації велосипед-
ного руху і розвитку су-
часної велоінфраструкту-
ри. «У Слов’янську багато 
людей користуються вело-
сипедами: як основним ви-
дом транспорту, для про-
гулянок, відпочинку і зна-
йомства з пам’ятними міс-
цями. Однак наше місто, на 
жаль, майже не пристосо-
ване для велосипедистів, 
адже у більшості громад-
ських місць нема велосто-
янок, велодоріжок, наяв-
ність яких сприяла б по-
дальшому розвитку міста-
курорту», — каже керів-
ник «Теплиці» Ганна Ав-
діянц.  

Крім велосипедної подо-
рожі містом та околицями, 
учасники фестивалю взя-
ли участь у захопливому 
краєзнавчому квесті: ве-
лосипедисти, рухаючись 
вулицями Слов’янська, 
намагалися розгадати його 
загадки й таємниці. А ма-
леча тим часом у велоеста-
феті навчалася долати пе-
решкоди і правильно пово-
дитися на дорозі. 

Певна річ, головні дійо-
ві особи фестивалю не від-
мовилися від влаштовано-
го для них пікніка. А потім 
відбувся показ просто неба 
фільму режисера Фреде-
ріка Герттена «Вело про-
ти Авто». Демонстрували 
кіно спільними зусиллями: 
чисту енергію для кіно-

обладнання забезпечува-
ли самі учасники перегля-
ду стрічки, які крутили 
педалі велогенератора. 

«ВелоДвіжОк» у Слов’ян-
ську відбувся у межах 
проекту «ВелоСхід», який 
реалізують для популя-
ризації та розвитку ве-
лосипедного руху в міс-
тах Донецької та Луган-
ської областей. Ще чоти-
ри такі самі веловихідні 
відбудуться у Добропіллі, 
Дружківці, Лисичанську 
та Старобільську і завер-
шаться проведенням у 
Краматорську фінально-
го заходу — Східного ве-
лофоруму, який об’єднає 
велосипедних активістів 
Донбасу та сусідніх облас-
тей.  

Рятувальники підняли із Сейму і знешкодили 
15 артснарядів

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

НАДзВИЧАйНА сИТуА-
ЦІЯ. Успішно провели опе
рацію зі знешкодження боє
припасів часів Другої світо
вої війни учасники групи під
водного розмінування Між
регіонального центру швид
кого реагування Державної 

служби України з надзвичай
них ситуацій.  Як повідомили 
в управлінні ДСНС України в 
Сумській області, кілька днів 
тому до рятувальників звер
нувся один із жителів села 
Присейм’я Конотопського ра
йону, який, пірнаючи в річку з 
маскою, виявив на дні пред
мети, схожі на артилерійські 
снаряди. Відстань від того 

місця до житлових будинків 
— не більш як 5 кілометрів. 
На виклик із міста Ромни 
прибули піротехніки Держав
ної служби України з надзви
чайних ситуацій. За допомо
гою водолазного споряджен
ня вони обстежили дно річ
ки, звідки підняли на берег 15 
великокаліберних артилерій
ських снарядів 122 мм. Боє

припаси вивезли у спеціаль
но відведене місце і підірвали. 

Рятувальники наголошу
ють на необхідності бути осо
бливо уважними, коли тра
пляються вибухонебезпечні 
предмети. Слід негайно по
відомити про підозрілі пред
мети навколишніх і звернути
ся до відповідної оперативної 
служби.
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Львівщина мала одразу два солодкі фестивалі
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

БДЖОЛЯРсТВО. Одра
зу два фестивалі меду відбу
лися на Львівщині. Першими 
на солодкий захід запросили 
в Перемишлянському районі. 
1857 року Юрій Любінецький 
заснував тут школу бджільни
цтва, одну з перших на Гали
чині та в європі. 

Нині ж у селі Ганачівка про
довжують давні традиції й 

збирають пасічників на фес
тиваль «Медова забава». 
Тож упродовж двох серпне
вих днів організували чима
ло заходів. Передусім запро
сили на ярмарок, де можна 
було і посмакувати медом та 
медопродуктами, і придбати 
їх, а також дізнатися про ко
ристь таких наїдків. Запали
ли пасічницьку ватру. Органі
зували численні майстеркла
си з бджолярства, конкурси й 
розваги для дітей і дорослих. 

Щоб солодко було і на душі, 
найкращі аматорські колекти
ви Перемишлянського району 
дарували пісні й танці.  

Уже втретє на Міжнарод
ний фестиваль меду «Надбу
жанські медобори» поклика
ли до селища Олесько Бусь
кого району. Відбувся він на 
території музеюзаповідника 
«Олеський замок». Участь у 
фестивалі взяли не лише па
січники зі Львівщини, а й гості 
з Італії, Латвії та Польщі. Тут 

також організували вистав
купродаж продукції бджіль
ництва, реманенту пасічників, 
тематичних сувенірів. Учасни
ки свята могли продегустува
ти й напої з меду, поласува
ти млинцями, медівниками. У 
містечку майстрів проводи
ли креативне навчання, вікто
рини, запропонували експо
зицію старожитніх речей, які 
пов’язані з бджолярством. Бі
ля підніжжя замку розмістили 
концертний майданчик.  

Запрягайте двоколісних 
коників!
РОВЕРФЕСТ. Популяризація  
велоспорту на Донбасі  
завершиться Східним  
велофорумом у Краматорську
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