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НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ. У реалізації масштабних проектів 
реформування вітчизняної галузі перевезень є багато 
зацікавлених далеко за межами нашої держави

Прем’єр-міністр про війну проти сірих схем  
на вітчизняній митниці 

Призовні комісії 
працюватимуть  
до грудня

ШИКУЙСЬ! Призов на строкову військову службу буде про-
довжено для комплектування Нацгвардії та лав прикордонних 
військ. «Внесення змін до указу Президента України від 15 лю-
того 2018 року №33 «Про звільнення в запас військовослужбов-
ців строкової служби, строки проведення чергових призовів та 
чергові призови громадян України на строкову службу у 2018 ро-
ці» передбачає продовження терміну призову громадян України 
на строкову військову службу до грудня поточного року, що зу-
мовлено насамперед збільшенням чисельності призовників для 
комплектування військ (сил) Національної гвардії України та Дер-
жавної прикордонної служби України», — йдеться у роз’ясненні 
відповідного указу Президента, оприлюдненого Генштабом ЗСУ. 

Таке рішення дасть змогу призовним комісіям якісніше про-
вести вивчення, медичний огляд, здійснити підбір та призначен-
ня призовників до команд вищевказаних військових формувань. 
Окрім того, повідомляє Укрінформ, збільшення строків призову 
раціонально розподілить навантаження на призовні та військово-
лікарські комісії.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

100,0%
становив, за даними Держстату,  

індекс споживчих цін (індекс інфляції)  
у серпні 2018 року щодо липня 

«Усі, хто робить країну 
біднішою, мають на собі 

відчути невідворотність 
змін. Я оголосив пряму 

війну цій контрабанді. 
І це питання сили 

країни».

Держслужбу оцінюють  
за євростандартами 

ЗМІНИ. Європейські експер-
ти спільно з урядом обговори-
ли підсумки оцінки системи дер-
жавного управління України, 
проведеної програмою ОЕСР та 
SIGMA, а також майбутні зміни 
до Стратегії реформування дер-
жавного управління на 2016—
2020 роки.

Представлено підсумки оці-
нювання системи державного 
управління відповідно до прин-
ципів SIGMA, що окреслюють 
основні вимоги, яких повинні до-
тримуватися країни у процесі єв-
роінтеграції, повідомляє служба 
Міністра Кабінету Міністрів.

Механізм регулярної оцін-
ки системи державного управ-
ління дає змогу встановлюва-
ти цільові орієнтири для країни 
і періодично аналізувати про-
грес у застосуванні принци-
пів, які охоп люють шість клю-

чових напрямів: стратегічні за-
сади реформування державно-
го управління; формування і ко-
ординацію державної політики; 
державну службу й управління 
людськими ресурсами; підзвіт-
ність; надання послуг; управлін-
ня державними фінансами, зо-
крема державні закупівлі та зо-
внішній аудит.

«Торік уряд забезпечив ви-
конання понад 75% поставле-
них річних завдань з рефор-
мування державного управлін-
ня. Ми поступово впроваджує-
мо найкращі європейські прак-
тики публічного адмініструван-
ня та рухаємося до відповіднос-
ті нашої системи європейським 
принципам. Для простих гро-
мадян це означає, що держа-
ва, яка надає їм послуги, стає 
ефективнішою та більш сер-
вісною, а якість надання послуг 

лише поліпшуватиметься. Ре-
форма державного управлін-
ня була і залишається пріорите-
том нашого уряду», — зазначив 
Міністр Кабінету Міністрів Олек-
сандр Саєнко.

«Ця реформа про служіння 
громадянам. Оцінка засвідчує 
прогрес у багатьох галузях. Але 
оскільки реформа державного 
управління — це марафон, має-
мо такі важливі кроки: ухвален-
ня загального закону «Про ад-
міністративну процедуру», який 
поліпшить надання адміністра-
тивних послуг, — наголосив го-
лова групи підтримки України в 
ЄС Пітер Вагнер. — Оновлення 
стратегії, забезпечення сталого 
фінансування цієї реформи, но-
вий імпульс для реорганізації мі-
ністерств — важливі подальші 
дії, які дадуть змогу зменшити 
корупцію та підняти економіку».

Як збалансувати завдання  
й повноваження 

МЕТА. Розроблення держав-
ного бюджету на наступний рік, 
подальша децентралізація, де-
регуляція та забезпечення ін-
новаційного розвитку економі-
ки — ось чим доведеться на-
самперед займатися народним 
депутатам під час нової парла-
ментської сесії. Такі основні й 
невідкладні завдання вбачає 
для Верховної Ради Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман, 
про що він оголосив з трибу-
ни Форуму «Повна мобілізація: 
спільний план дій». Захід від-
бувся в межах публічних дис-
кусій з питань реформ і напра-
цювання плану дій влади й гро-
мадськості на наступний рік.

Вибори, поза всяким сумні-
вом, матимуть вплив на якість 
рішень, які пропонуватимуть 
найближчими місяцями. І ри-
зик популізму задля дестабілі-

зації ситуації в країні є. Саме 
тому ключове завдання уряду, 
Верховної Ради й громадськос-
ті — в діалозі забезпечити ста-
більність і подальше економіч-
не зростання.

Головний пункт такого діало-
гу — подальша децентралізація 
як основа змін у державі. «Я за-
непокоєний рішенням про при-
зупинення виборів. Думаю, це 
тимчасові труднощі. Не сумні-
ваюся в цьому. Але їх треба бу-
де здолати і розблокувати про-
цес виборів до ОТГ», — цитує 
департамент інформації та ко-
мунікацій з громадськістю Се-
кретаріату КМУ слова Володи-
мира Гройсмана.

Особливої уваги потребує 
розвиток громад, який врахо-
вує питання управління в орга-
нах місцевого самоврядування, 
планування територій, питан-

ня адмінустрою, забезпечення 
субвенцій на розвиток ОТГ.

Великою мірою зростання 
стримують наявні ризики, пе-
редусім накопичені за 2005—
2013 роки борги. Тому завдан-
ня таке: підтримувати гранич-
ний дефіцит бюджету в допус-
тимих межах, щоб не нарощу-
вати борги, а навпаки, їх змен-
шувати, а також утримувати ін-
фляцію.

Володимир Гройсман підтри-
мує ініціативу з розроблення но-
вого закону «Про Кабінет Міні-
стрів України» та розширення по-
вноважень уряду. Нинішні, скажі-
мо, не порівняти з обсягами по-
вноважень глави уряду Канади. 
Тому й завдання непорівнянні. А 
насправді багато питань порядку 
денного реформ можна ухвалю-
вати рішеннями уряду, перекона-
ний Володимир Гройсман.
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Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як обвинуваченого Жевлакова Сергія Ва-
сильовича (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Стаханов, вул. Ленінградська, 3/2) 
у судове засідання з розгляду кримінальної спра-
ви №428/1123/16-к за обвинуваченням Жевлакова 
Сергія Васильовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 17 вересня 2018 
року о 16 годині 40 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

Переяслав-Хмельницьке об’єднане управління 
Пенсійного фонду України Київської області повідо-
мляє про припинення управління шляхом приєднан-
ня до головного управління Пенсійного фонду Укра-
їни у Київській області відповідно до постанови Кабі-
нету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 628 
«Деякі питання функціонування територіальних ор-
ганів Пенсійного фонду України». 

Вимоги кредиторів приймаються протягом двох 
місяців з дня оприлюднення повідомлення про рі-
шення щодо припинення юридичної особи за адре-
сою: 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмель-
ницький, вул. Богдана Хмельницького, 28. 

Свідоцтво про право власності на нерухоме май-
но, а саме: квартира, від 27.02.2009 р., серія та но-
мер бланка САС 562706, яка знаходиться за адресою:  
м. Донецьк, проспект  Панфілова, буд. 19, кв. 50, ви-
дане Головним управлінням благоустрою та кому-
нального обслуговування Донецької міської ради, 
на підставі рішення виконавчого комітету Донецької 
міської ради від 18.02.2009 р., № 75/13, видано на-
чальником головного управління М.В. Баранецьким  
на ім’я Ніколайчук Юлія Миколаївна, вважати недій-
сним в зв’язку з втратою.

З 19.09.2018 р. ПрАТ «Датагруп» впроваджує но-
ві тарифи (тарифні плани) на послуги з доступу до 
мережі Інтернет за технологією PON для юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців м. Вінниця та Ві-
нницької області за наявності технічної можливості 
надання послуги. Детальну інформацію про нові та-
рифи та умови їх застосування розміщено на сайті: 
www.datagroup.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також за 
номером телефону контакт-центру 0 800 211 000.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін  

до Указу Президента України  
від 15 лютого 2018 року № 33

1. Внести до Указу Президента України від 15 лютого 2018 року № 33 «Про звіль-
нення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових 
призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 
році» такі зміни:

1) у пункті 2 статті 2 слово «листопад» замінити словом «грудень»;
2) пункт 2 статті 3 викласти в такій редакції:
«2) у жовтні — грудні 2018 року».
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 2 статті 1, який 

набирає чинності з 1 вересня 2018 року.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
10 вересня 2018 року
№274/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 серпня 2018 р. № 563-р 
Київ

Про підписання Меморандуму  
між Урядом України та Урядом Китайської 

Народної Республіки про отримання безоплатної 
допомоги

Схвалити проект Меморандуму між Урядом України та Урядом Китайської Народ-
ної Республіки про отримання безоплатної допомоги.

Уповноважити першого заступника Міністра охорони здоров’я Супрун Уляну На-
дію підписати зазначений Меморандум.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 серпня 2018 р. № 581-р 
Київ

Про схвалення проекту Додаткової угоди  
№ 4 до Угоди про виконання завдання  
у сфері розвитку між Урядом України  

та Урядом Сполучених Штатів Америки  
для сприяння стійкому економічному розвитку 

на широкій суспільній основі як засобу 
забезпечення сталої демократії в Україні, 

вчиненої 17 вересня 2014 р.  
у м. Києві

Схвалити проект Додаткової угоди № 4 до Угоди про виконання завдання у сфері 
розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння 
стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечен-
ня сталої демократії в Україні, вчиненої 17 вересня 2014 р. у м. Києві.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 серпня 2018 р. № 582-р 
Київ

Про схвалення проекту Додаткової угоди  
№ 4 до Угоди про виконання завдання  
у сфері розвитку між Урядом України  

та Урядом Сполучених Штатів Америки  
для сприяння більш прозорим та підзвітним 

процесам врядування за широкої участі 
громадян, вчиненої 17 вересня 2014 р.  

у м. Києві
Схвалити проект Додаткової угоди № 4 до Угоди про виконання завдання у сфе-

рі розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприян-
ня більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян, 
вчиненої 17 вересня 2014 р. у м. Києві.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 серпня 2018 р. № 595-р 
Київ

Про підписання Протоколу  
між Урядом України та Урядом Республіки 

Польща про внесення змін до Договору  
між Урядом України та Урядом Республіки 

Польща про надання кредиту на умовах 
пов’язаної допомоги, учиненого  

в м. Варшаві 9 вересня 2015 року
Схвалити проект Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Польща 

про внесення змін до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща 
про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, учиненого в м. Варшаві 9 ве-
ресня 2015 року.

Уповноважити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща 
Дещицю Андрія Богдановича на підписання зазначеного Протоколу.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 серпня 2018 р. № 597-р 
Київ

Про підписання Угоди  
між Кабінетом Міністрів України  

та Радою Міністрів Боснії і Герцеговини  
про співробітництво в сфері туризму

Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Боснії 
і Герцеговини про співробітництво в сфері туризму.

Уповноважити Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб Черниша Вадима Олеговича підписати зазначену Угоду.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 серпня 2018 р. № 601-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  
від 4 квітня 2018 р. № 214

На часткову зміну абзацу другого розпорядження Кабінету Міністрів України від 
4 квітня 2018 р. № 214 «Про підписання Протоколу про внесення змін до Угоди між 
Урядом України і Урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподатку-
вання та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи» уповно-
важити першого заступника Міністра фінансів Маркарову Оксану Сергіївну підписати 
Протокол про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Сін-
гапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухилен-
ням стосовно податків на доходи.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 серпня 2018 р. № 609-р 
Київ

Про підписання Імплементаційної угоди  
між Кабінетом Міністрів України та Організацією 

НАТО з підтримки та постачання  
про реалізацію проекту Трастового фонду НАТО 
із знешкодження вибухонебезпечних предметів 
та протидії саморобним вибуховим пристроям
Схвалити проект Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Ор-

ганізацією НАТО з підтримки та постачання про реалізацію проекту Трастового фон-
ду НАТО із знешкодження вибухонебезпечних предметів та протидії саморобним ви-
буховим пристроям.

Уповноважити Главу Місії України при НАТО Пристайка Вадима Володимировича 
підписати зазначену Імплементаційну угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 серпня 2018 р. № 603-р 
Київ

Про делегацію Уряду України для участі  
у переговорах з Урядом Республіки Кенія  

щодо укладення Угоди між Урядом України  
та Урядом Республіки Кенія про утворення 

Спільної комісії з питань торговельно-
економічного співробітництва

1. Утворити делегацію Уряду України для участі у переговорах з Урядом Респу-
бліки Кенія щодо укладення Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Кенія 
про утворення Спільної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва у 
складі згідно з додатком.

Дозволити главі делегації вносити в разі потреби зміни до складу делегації та за-
лучати до її роботи працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади.

2. Затвердити директиви делегації Уряду України для участі у переговорах з Уря-
дом Республіки Кенія щодо укладення Угоди між Урядом України та Урядом Респу-
бліки Кенія про утворення Спільної комісії з питань торговельно-економічного спів-
робітництва (додаються, для службового користування).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 29 серпня 2018 р. № 603-р

СКЛАД 
делегації Уряду України для участі у переговорах  

з Урядом Республіки Кенія щодо укладення Угоди між  
Урядом України та Урядом Республіки Кенія про утворення  

Спільної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва 

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ 
Олексій Юрійович 

– державний секретар Мінекономрозвитку,  
глава делегації

ЛІНІЧЕНКО 
Денис Володимирович

– заступник директора юридичного департаменту 
Мінекономрозвитку, заступник глави делегації

АНДРІЄВА 
Тамара Володимирівна

– директор департаменту міжнародного  
права Мін’юсту

АРУСТАМЯН 
Самвел Максимович

– Тимчасовий повірений у справах України  
в Республіці Кенія

БЕРДНИК 
Єлізавета Юріївна

– заступник начальника відділу правового  
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 
юридичного департаменту Мінекономрозвитку

КАПІТОНОВ 
Олексій Володимирович

– перший заступник директора Юридичного  
департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 серпня 2018 р. № 605-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  
від 4 квітня 2018 р. № 212

На часткову зміну абзацу другого розпорядження Кабінету Міністрів України від 
4 квітня 2018 р. № 212 «Про підписання Протоколу між Урядом України і Швейцар-
ською Федеральною Радою про внесення змін до Конвенції між Урядом України і 
Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування сто-
совно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї, вчинених у м. Києві 30 
жовтня 2000 року» уповноважити першого заступника Міністра фінансів Маркаро-
ву Оксану Сергіївну підписати Протокол між Урядом України і Швейцарською Феде-
ральною Радою про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Швейцарською 
Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на 
доходи і на капітал та Протоколу до неї, вчинених у м. Києві 30 жовтня 2000 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 серпня 2018 р. № 606-р 
Київ

Про схвалення проекту Угоди  
між Кабінетом Міністрів України  

та Урядом Французької Республіки  
про здійснення оплачуваних видів діяльності 
членами сімей співробітників дипломатичних 

представництв та консульських установ
Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Французької 

Республіки про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітни-
ків дипломатичних представництв та консульських установ.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 серпня 2018 р. № 607-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  

від 13 грудня 2017 р. № 904
На часткову зміну абзацу другого розпорядження Кабінету Міністрів України від 

13 грудня 2017 р. № 904 «Про підписання Протоколу про внесення змін до Конвенції 
між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподат-
кування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на май-
но» уповноважити першого заступника Міністра фінансів Маркарову Оксану Сергіїв-
ну підписати Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом 
Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження по-
даткових ухилень стосовно податків на доходи і на майно.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 серпня 2018 р. № 615-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною 
Радою України Угоди між Урядом Литовської 

Республіки, Урядом Республіки Польща  
та Кабінетом Міністрів України про внесення 

змін до Угоди між Урядом Литовської 
Республіки, Урядом Республіки Польща  
та Кабінетом Міністрів України стосовно 
створення спільної військової частини

Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду між Урядом Литовської 
Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України про внесен-
ня змін до Угоди між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща та 
Кабінетом Міністрів України стосовно створення спільної військової частини, вчине-
ну 5 жовтня 2017 р. у м. Любліні.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 вересня 2018 р. № 632-р 
Київ

Про підписання Протоколу  
між Кабінетом Міністрів України  

та Урядом Республіки Молдова до Угоди  
між Урядом України і Урядом Республіки 
Молдова про міжнародне автомобільне 
сполучення від 20 березня 1993 року

1. Схвалити проект Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Респу-
бліки Молдова до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про між-
народне автомобільне сполучення від 20 березня 1993 року.

2. Уповноважити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мол-
дова Гнатишина Івана Миколайовича підписати зазначений Протокол.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН



12 вересня 2018 року, середа, № 170 www.ukurier.gov.ua 11

ОГОЛОШЕННЯ

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

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/4975/16-к стосовно Сороковенка Рус-
лана Вікторовича, 06.02.1980 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Сороковенко Руслан Вікторович зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Со-
вєтська, б. 4, кв. 83.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Сороковенка Руслана Вікторовича у підготовче судо-
ве засідання, яке розглядається в порядку спеціаль-
ного судового провадження та відбудеться 25 верес-
ня 2018 року о 16.00 годині в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

Інформація щодо здійснення спеціального судового 
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-
ганської області 21 червня 2016 року постановлено 
ухвалу про здійснення спеціального судового про-
вадження відносно Литвина Сергія Анатолійовича, 
02.07.1973 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110  
ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України за кримінальним прова-
дженням № 426/351/16-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викли-
кає обвинуваченого Литвина Сергія Анатолійовича, 
02.07.1973 року народження, який зареєстрований 
та проживає за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Осипенка, буд. 5, кв. 214, у судове засі-
дання, яке проводитиметься в порядку спеціально-
го судового провадження та відбудеться 19 вересня 
2018 року о 15.00 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого Литвина Сергія Ана-
толійовича в судове засідання, судовий розгляд буде 
проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у  
складі головуючого судді Половинки В. О., суддів Осі-
пенко Л. М., Юрченко С. О.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 409/1369/16-к стосовно Лукашова Станіслава Микола-
йовича, 13.05.1977 року народження, останнє місце реє-
страції: Луганська область, смт Білокуракине, вул. Підгір-
на, б. 168, Орлова Валентина Олександровича, останнє 
місце реєстрації: Луганська область, Білокуракинський 
район, с. Паньківка, вул. Зарічна, б. 27.

Лукашов Станіслав Миколайович обвинувачується за 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, Орлов 
Валентин Олександрович обвинувачується за ст. 110  
ч. 2 КК України, за якими здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 
297-1 КПК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає Лу-
кашова Станіслава Миколайовича, 13.05.1977 року на-
родження, останнє місце реєстрації: Луганська область, 
смт Білокуракине, вул. Підгірна, б. 168, Орлова Валенти-
на Олександровича, останнє місце реєстрації: Луганська 
область, Білокуракинський район, с. Паньківка, вул. За-
річна, б. 27, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 19 вересня 2018 року о 14.30 годині в залі судових 
засідань Сватівського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. M., 
Попової О. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Обухова Максима Аркадійовича 
як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/1534/17-к за обвинувальним актом у кримінально-
му провадженні стосовно Обухова Максима Аркадійовича за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України на 20 вересня 2018 року о 10.10 го-
дині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Юрченко С. О., Скрипник С. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Бондаренко Олену Миколаївну 
як обвинувачену в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/11562/17-к за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Бондаренко Олени Миколаївни за ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 20 вересня 2018 року о 10.30 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Юрченко С. О., Осіпенко Л. М.

Гайсинська державна нотаріальна контора Вінницької області, що 

розташована за адресою: вул. Б. Хмельницького, №23, м. Гайсин Він-

ницької області, викликає спадкоємців померлого 31 серпня 2011 ро-

ку Грабового Василя Даниловича, 11 січня 1950 року народження, який 

на день смерті проживав за адресою: вул. Світанкова, буд. №12, м. Гай-

син Вінницької області.

Втрачений договір іпотеки, який було укладено 29 січня 2008 року 

між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «УКРСОЦ-

БАНК» та громадянами України: Демаш Любов’ю Володимирівною і Де-

маш Андрієм Андрійовичем, № 38-02/9, посвідчений приватним нотарі-

усом Київського міського нотаріального округу Івановою Л. M., зареє-

стрований в реєстрі за № 390, вважати недійсним.

Уточнення
В оголошенні, що вийшло в № 166 

«УК» від 06.09.2018 року про виклик до 
суду Козирева Е. Ю., Болотової О. С., 
Хілько О. В. до Краматорського місь-
кого суду Донецької обл. (суддя Деми-
дова В. К.) у цивільній справі за позо-
вом Степанової Є. М. правильно чита-
ти: відбудеться 29 жовтня 2018 року о 
14.00 годині.

У зв’язку з втратою посвідчення 

адвоката України 

Дички Анжеліки Русланівни, 

16.11.1991 року народження, 

вважати його недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

У провадженні Лисичанського міського суду Луган-
ської області перебуває кримінальне провадження сто-
совно Гузьо В’ячеслава Михайловича, обвинуваченого у 
вчиненні злочинів, передбачених ст. 260 ч. 2, ст. 115 ч. 1 
КК України, яке здійснюється за відсутності обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Гузьо В’ячеслав Михайлович, зареє-
стрований за адресою: Луганська область, місто Ново-
дружеськ, вул. Миру, 14/10.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України, Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає Гузьо 
В’ячеслава Михайловича на судовий розгляд 24.09.2018 
року о 13 годині 00 хвилин за адресою суду: Луганська 
область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегі-
єю суддів у складі головуючого судді Старікової М. М., 
суддів Березіна А. Г., Луньової Д. Ю.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

У провадженні Лисичанського міського суду Луганської 
області перебуває кримінальне провадження стосовно Скор-
някова Віктора Степановича, обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке здійснюється за відсутності обвинуваченого, 
в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Скорняков B. C., зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, місто Луганськ, квартал Мирний, 
17/193.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України, Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Скорнякова Вікто-
ра Степановича на судовий розгляд 27.09.2018 року о 13 го-
дині 30 хвилин за адресою суду: Луганська область, м. Лиси-
чанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією 
суддів у складі головуючого судді Старікової М. М., суддів 
Шевченко О. В., Березіна А. Г.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

У провадженні Лисичанського міського суду Луган-
ської області перебуває кримінальне провадження сто-
совно Крохмальова Сергія Вікторовича, обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснювалось спе-
ціальне досудове розслідування в порядку, передбачено-
му ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Крохмальов С. В., зареєстрований за 
адресою: Луганська область, місто Попасна, вул. Перво-
майська, 171/10.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України, Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає Крохма-
льова Сергія Вікторовича на судовий розгляд 20 верес-
ня 2018 року об 11 годині 30 хвилин за адресою суду: 
Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься суддею 
Старіковою М. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
У провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8736/2016-к 
стосовно Сурженка Михайла Вікторовича, 29.08.1964 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК 
України. Обвинувачений Сурженко Михайло Вікторович, заре-
єстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л 
50-річчя Жовтня, б. 26, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Сурженка Михайла Ві-
кторовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в по-
рядку спеціального судового провадження та відбудеться 21 ве-
ресня 2018 року о 15.30 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8742/2016-к 
стосовно Божича Дмитра Вікторовича, 05.02.1980 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійсню-
валось спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Божич Дмитро Ві-
кторович, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, кв-л Молодіжний, б. 18, кв. 314.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Божича Дмитра Вікторо-
вича в підготовче судове засідання, яке розглядається в поряд-
ку спеціального судового провадження та відбудеться 21 верес-
ня 2018 року об 11.30 годині в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрипника С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/8739/2017 стосовно Петрозаводського Іллі Юрійови-
ча, 02.08.1985 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, 
ч. 2 ст. 437 КК України, по якому здійснювалось спеціальне 
досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 
КПК України. Обвинувачений Петрозаводський Ілля Юрійо-
вич, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, кв-л Гагаріна, 14б/46.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Петрозаводсько-
го Іллю Юрійовича в судове засідання, яке відбудеться 21 ве-
ресня 2018 року о 14.30 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/8735/16-к стосовно Малахової Світлани Анатоліївни, 
27.08.1964 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК Украї-
ни, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування 
в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена 
Малахова Світлана Анатоліївна, зареєстрована за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. Ширшова, б. 13а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Малахову Світлану Ана-
толіївну в підготовче судове засідання, яке розглядається в по-
рядку спеціального судового провадження та відбудеться 21 ве-
ресня 2018 року об 11.00 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрипник С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 433/1164/2017 стосовно Басова Олександра Васильови-
ча, 16.10.1971 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Басов Олександр Васильович, зареєстрований за адресою: 
м. Київ, Харківське шосе, 19А, кв. 196.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Басова Олексан-
дра Васильовича, 16.10.1971 року народження, у судове за-
сідання, яке відбудеться 21 вересня 2018 року о 15.00 годині 
в залі судових засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області 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., Скрип-
ника С. М.

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

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/679/18 відносно Мазанова Ярослава Ми-
колайовича, 23.07.1967 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Мазанов Я. М., 
зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає в 
судове засідання, яке відбудеться 24 вересня 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 складі: 
головуючий суддя Скрипник С. М., судді Юрченко С. О., 
Половинка В. O.

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

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/1537/17 стосовно Линдіна Дмитра Євгено-
вича, 17.07.1973 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Линдін Д. Є., зареєстрова-
ний за адресою: м. Луганськ, кв-л Щербакова, 11/6.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає 
Линдіна Дмитра Євгеновича в судове засідання, яке 
відбудеться 20 вересня 2018 року о 10.30 год. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: 
головуючий суддя Скрипник С. М., судді Попова О. М., 
Юрченко С. О.

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

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/1375/16-к стосовно Улезька Володими-
ра Івановича, 01.01.1959 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Улезько В. І., 
зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Ленін-
градська, 50.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає 
Улезька Володимира Івановича в судове засідання, 
яке відбудеться 20 вересня 2018 року об 11.30 год. 
у залі Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: 
головуючий суддя Скрипник С. М., судді Попова О. М., 
Юрченко С. О.

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

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/13449/18 відносно Череватого Андрія Ми-
колайовича, 12.05.1964 р.н., зареєстрованого за 
адресою: м. Луганськ, обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Черевато-
го A. M. у судове засідання, яке відбудеться 20 верес-
ня 2018 року о 16.30 год. у залі Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: 
головуючий суддя Скрипник С. М., судді Попова О. М., 
Половинка В. O.

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

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17, у залі судових засідань № 40, 2 жовтня 2018 року 
о 14.30 год. відбудеться розгляд кримінального про-
вадження по обвинуваченню Часовськіх Євгена Ві-
кторовича, 4 жовтня 1978 року народження, у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Часовськіх Євген Вікторо-
вич та захисник Коваль Наталя Омелянівна.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі: голову-
ючого судді Каленяка Р. А., суддів Вохмінової О. С., 
Дернової В. В.

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

домляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевсько-
го, 17, у залі судових засідань № 13, 03.10.2018 року о 
10.00 годині відбудеться підготовче судове засідання в 
кримінальному провадженні №127/11390/16-к (ЄРДР 
№42016020420000053) по обвинуваченню Матвієнка Ан-
дрія Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Мат-
вієнко Андрій Вікторович, який зареєстрований та про-
живає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр-т Перемо-
ги, 55а, кв. 64.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься у складі: судді-доповідача 
Іванченка Я. М., суддів Гуменюка К. П., Короля О. П.

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

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, 
у залі судових засідань № 13, 03.10.2018 року о 14.30 
годині відбудеться підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Павлюченка 
Віталія Олександровича у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, відомості про які 
внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№42016020420000026 від 09.02.2016 року.

У судове засідання викликається обвинувачений Пав-
люченко В.О., який зареєстрований та проживає за адре-
сою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Горпищенка, 152.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься у складі: головуючого суд-
ді Іванченка Я. М., суддів Каленяка Р. А., Кашпрука Г. М.

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

домляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевсько-
го, 17, у залі судових засідань № 13, 03.10.2018 року о 
09.30 годині відбудеться підготовче судове засідання в 
кримінальному провадженні по обвинуваченню Волош-
ка Віктора Вікторовича у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (№ справи в су-
ді 127/9391/16-к).

У підготовче судове засідання викликається обвинува-
чений Волошко Віктор Вікторович, який зареєстрований 
та проживає за адресою: Україна, АР Крим, смт Красно-
гвардійське, вул. 50 років Жовтня, буд. 21, кв. 17.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься у складі колегії суддів: 
судді-доповідача Іванченка Я. М., суддів Жмудя О. О.  
та Федчишена С. А.
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Чернігівська +10  +15 +22  +27
Сумська +10  +15 +22  +27
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Рівненська +9  +14 +22  +27
Львівська +10  +15 +22  +27
Івано-Франківська +9  +14 +21  +26
Волинська +10  +15 +22  +27
Хмельницька +10  +15 +21  +26
Чернівецька +10  +15 +22  +27
Тернопільська +10  +15 +22  +27
Вінницька +11  +16 +21  +26

Oбласть Нiч День

Черкаська +10  +15 +21  +26
Кіровоградська +11  +16 +22  +27
Полтавська +12  +17 +21  +26
Дніпропетровська +11  +16 +22  +27
Одеська +13  +18 +22  +27
Миколаївська +12  +17 +24  +29
Херсонська +11  +16 +23  +28
Запорізька +12  +17 +22  +27
Харківська +11  +16 +24  +29
Донецька +12  +17 +24  +29
Луганська +10  +15 +25  +30
Крим +13  +18 +22  +27
Київ +13  +15 +24  +26
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Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в су-
дове засідання (провадження №335/8559/15-к, 1-кп/335/13/2018) 
обвинуваченого Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, 
кв. 19, по кримінальному провадженню № 42014080000000272 за 
обвинуваченням Серби В. І. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 
ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК України, яке відбудеться 19 ве-
ресня 2018 року о 15.00 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Пе-
ремоги, 107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвину-
вачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом. 

Суддя Рибалко Н. І.

Вона навчила плекати 
газетний рядок

ПОКЛИКАННЯ. Коли «Урядовий кур’єр» 
лиш спинався на ноги і вчився говори-
ти, вона була поруч. А редагуючи наші 
перші тексти, які й так здавалися бездо-
ганними, ніжно казала «Напишімо ліп-
ше отак!»

Сьогодні редакційний колектив щиро ві-
тає з ювілеєм Лесю Петрівн у Онищенко, 
яка стояла біля витоків створення й станов-
лення «Урядового кур’єра», багато років 
творчо і натхненно працювала над газет-

ними текстами, доводячи їх до досконалості. А нині з особливим 
сумлінням передає свій багатий досвід і знання молодим колегам. 

Народилася ювілярка 12 вересня 1938 року у Фастові на Ки-
ївщині. Батьки — українські інтелігенти першими прищепили їй 
любов до слова. Згодом Леся із золотою медаллю закінчила се-
редню школу, здобула вищу філологічну освіту в Чернівецькому 
держ університеті. Працювала на освітянській ниві і в культурі, та 
доля покликала пильнувати друковане слово. З 1983 року Леся 
Петрівна працювала в республіканських, загальнонаціональних 
виданнях на посадах коректора, старшого коректора, літератур-
ного редактора. Разом із чоловіком Миколою Берником, відомим 
журналістом і головним редактором медичних видань, вирости-
ли трьох доньок — Ольгу, Мирославу, Валентину, для яких жур-
налістика і видавнича справа також стали справою життя.

Трудовий колектив «Урядового кур’єра» висловлює Лесі Пе-
трівні вдячність за багаторічну сумлінну працю в нашій газеті, 
високий професіоналізм і щире товариське спілкування. Зичи-
мо міцного здоров’я на многії літа!

Про еволюцію електролічильників 
розкажуть експонати музею

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

УНІКАЛЬНА КОЛЕКЦІ Я. 
Перший в Україні музей 
електричних лічильників від-
крили в ПАТ «Черкасиобле-
нерго». Тут зібрано 139 екс-
понатів. Рідкісні прилади шу-
кали на території всієї Украї-
ни. Їхня унікальність настіль-
ки вразила керівництво під-
приємства, що відразу ж ви-
рішили створити музей. Те-
пер відстежити еволюцію ви-
мірювальних приладів змо-
же кожен.

У різні часи й підходи до 
створення таких приладів 
були різними — історії ві-
домі електролітичні, хімічні, 
маятникові, моторні, водне-
ві лічильники та багато ін-
ших. Але перемогу в цьому 
змаганні здобули лічильни-
ки індукційні, які працюють 
до сьогодні. Вони є в експо-
зиції музею. 

Виробники лічильників 
змагалися ще й за кращий 
дизайн, меншу вагу, більш 
функціональні можливості, 
але незмінними залишали-
ся вимоги до високих техно-
логій і точності вимірювання. 

Саме таким вимогам відпо-
відають і нинішні електронні 
лічильники.

Як згадує майстер енер-
гозбуту Канівського РЕМ 
Станіслав Пересунько, ко-
лекцію лічильників поча-
ли створювати ще на почат-
ку 2000-х років як навчаль-
ний посібник, що планували 
використовувати для занять 
із персоналом, адже контро-
лерам, монтерам обліку не-
обхідно досконало знати всі 
моделі. Вдалося знайти ба-
гато приладів раритетних, 
яких залишилися одиниці. Є 
серед них і довоєнний 1939 
року. 

Над збиранням експона-
тів працювали колективно. 
Особливо активно поповню-
вали колекцію працівники 
Тальнівського РЕМу. 

Усі лічильники, представ-
лені у музеї, працюють, є 
перший двофазовий, що да-
вав змогу економити елек-
троенергію за нічним тари-
фом, є з обмеженням потуж-
ності. А два порожні стенди 
незабаром також заповнять: 
один — старовинними екс-
понатами, другий — найно-
вішими.

Вилківська юшка потрапила в книгу рекордів
Еліна КАЛИНИЧЕНКО 

для «Урядового кур’єра» 
(фото автора)

ТУРИЗМ. В Українській 
Венеції провели фестиваль 
«Дунайські гостини». Це га-
строномічний захід, під час 
якого можна було спробува-
ти страви бессарабської кух-
ні, вишукані рибні страви та 
смачні місцеві вина. А най-
головніша подія свята — це 
приготування юшки за тради-
ційним липованським (старо-
обрядницьким) рецептом ва-
гою 5 тонн. А це вже рекорд!

У юшку пішли і осетер, і 
товстолобик, і короп, і судак 
— усього 1670 кг риби. А ще 
30 кілограмів солі, по 400 кг 
картоплі й моркви та 250 кі-
лограмів цибулі. 

З огляду на масштаби для 
приготування страви випла-
вили спеціальний котел, чер-
пак й інше кухонне приладдя. 
У приготуванні юшки брали 
участь понад 40 учнів Одесь-
кого училища морського ту-
ристичного сервісу. Із за-
вданням вони впоралися на 
відмінно, кулінарне досягнен-
ня внесли в національний ре-
єстр рекордів України. Піс-
ля цього юшкою нагодували 
всіх охочих. Гастрономічний 
фестиваль не пропустив і го-
лова Одеської обласної адмі-
ністрації Максим Степанов, 
який не тільки спробував юш-
ки, а й відповів на запитання 
кореспондента «УК».

— Ви сказали, що вважає-
те розвиток туризму в Одесь-
кій області пріоритетним за-
вданням. Для залучення ту-
ристів необхідні хороші до-
роги. І те, що дорогу на Рені 

майже зроблено, — подія для 
регіону. Але стан інших до-
ріг сумний. Які ще збираєте-
ся будувати дороги?

— Наша мета — створю-
вати найкомфортніші умови 
для туристів. Звичайно, не-
можливо збудувати всі доро-
ги одночасно за одну ніч. Про 
це тільки можна мріяти. До-
рогу на Вилкове ми відкрили 
торік 26 травня. Після цього 
кількість туристів зросла на 
40%. Це конкретні люди, які 

раніше не приїжджали туди, 
не знали про це місце. Доро-
гу на Рені скоро закінчать у 
повному обсязі. Тепер будує-
мо автошлях на Миколаїв.

У нас є чітка стратегія роз-
витку туризму в Одеській об-
ласті. Адже в нашому краї є 
такі унікальні місця, як Вил-
кове. І ми хочемо, щоб ту-
ристи відкрили їх для себе. 
Для цього ремонтуватиме-
мо дороги в Татарбунарсько-
му районі, щоб залучити й ту-

ди туристів. Це унікальне міс-
це — чудовий парк, фантас-
тичні пляжі. Ми повинні зро-
бити хорошу дорогу в Білго-
род-Дністровський, де Аккер-
манська фортеця. До речі, ми 
подали документи на внесен-
ня її до списку об’єктів Світо-
вої спадщини ЮНЕСКО. Не-
обхідно відремонтувати шлях 
до курорту Куяльник, і ми на-
полягаємо, щоб йому присво-
їли статус курорту державно-
го значення.

Майстер енергозбуту Канівського РЕМ Станіслав 
Пересунько часто виступає в ролі екскурсовода

На рекордну юшку використали майже 1700 кілограмів риби
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