
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 5 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ  №187 (6303)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 4 6

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 4 жовтня 2018 року
USD 2832.0055 EUR 3270.4000 RUB 4.3287 / AU 340831.86 AG 4107.82 PT 234490.06 PD 300192.58

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:         «Росія почала 
масове переселення  

зі своїх регіонів до Криму, 
щоб витіснити всіх, хто 

мріє про визволення  
Криму. Йдеться  
про переселення 
десятків тисяч 

людей».

Прем’єр підтримує 
режим роботи  
в реальному часі 

НАЖИВО. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман перебував учо-
ра з робочою поїздкою на Хмельниччині. «Дорога Н-03 Житомир — 
Чернівці. Ділянка у   області. Дорожньої техніки тут не бачили із 1970 
року. Із квітня ми почали капремонт і розширення полотна. Фінан-
суємо роботи за окремою бюджетною програмою», — так лаконіч-
но він описав початок роботи в області на своїй сторінці у Твіттері. 
Пізніше Володимир Гройсман повідомив про поставлену будівель-
никам вимогу — закладати у проект робіт затверджені норми без-
пеки руху: «Особливо тут, бо до ремонту саме на цій ділянці кіль-
кість ДТП сягала сотень на рік». 2018-го в бюджет на безпеку на до-
рогах закладено понад 2 мільярди гривень. «Наступного року про-
довжимо наші програми. Усе це збереже здоров’я і життя людей», 
— запевнив Прем’єр на своїй сторінці вже у Фейсбуці.У Кам’янці-
Подільському глава уряду провів велику нараду з питань безпеки 
дорожнього руху. Завітав він  і до місцевого університету, який цьо-
го року відзначає 100-річчя. Перебіг поїздки можна було спостеріга-
ти в режимі реального часу на його сторінці у ФБ.

3,3%
становитиме, за прогнозами  

Світового банку, зростання ВВП України  
в 2018 році. Наступного — 3,5%

ДЕРЖАВНІСТЬ. Верховна Рада нарешті визначилася,  
що замінить зрадницький закон Колесніченка — Ківалова

Інтереси української 
мови захищатиме 
новий закон

Міністр закордонних справ про масові порушення  
прав людини на окупованому Росією півострові
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ДОКУМЕНТИ

Указ Президента 
України «Про річні 
національні програми 
під егідою Комісії 
Україна – НАТО»

Початок і проходження 
опалювального сезону 
цілковито належить до 
компетенції та відповідальності 
місцевої влади

НАПЕРЕДОДНІ 

4

Узимку будемо з вітчизняними яблуками
САДІВНИЦТВО. Цієї осені вінницькі садоводи закладуть їх у сховища на зберігання  
значно більше, ніж торік

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

У Європі цього року добре вро-
дили яблука. Якщо продукції 

багато, посилюється конкуренція 
за ринки збуту продукції та зрос-
тає прагматизм щодо захисту сво-

го товаровиробника. Господарства 
корпорації «Вінницясадвинпром», 
які стабільно виробляють майже 
40% яблук промислового саду  кра-
їни, цього сезону розраховують на 
купівельну спроможність україн-
ських споживачів, а також шука-
ють партнерів за кордоном.

Порівняно з минулим роком у 
господарствах корпорації яблу-
ка вродили краще на 15—20%. 
Очікують їх зібрати приблизно 
150 тисяч тонн. «Найперше ма-
ємо забезпечити попит україн-
ських споживачів — основних 
покупців нашої продукції», — 

зазначив заступник генерально-
го директора корпорації «Вінни-
цясадвинпром» Сергій Бойчук.

Нині краяни за мінімальними 
цінами можуть придбати яблука 
на сільськогосподарських ярмар-
ках, які розпочалися в області. А 
загалом господарства реалізують 

їх за оптовою ціною 4—7 гривень 
за кілограм. Чому на прилавках 
вони значно дорожчі? 

«Питання до роботи торго-
вельних мереж є. Дуже забю-
рократизована система, і 
формування ціни не зро-
зуміле. 
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НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ
Додаток 106 

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг  

31 березня 2015 року № 1171  
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
від 27 лютого 2018 року № 240)

Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води,  
що надаються населенню товариством з обмеженою відповідальністю «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт»

№ з/п Назва показника

Послуга з централізованого 
опалення 

Послуга з централізованого  
постачання гарячої води

для абонентів 
житлових 
будинків з 

будинковими 
та квартирними 

приладами 
обліку 

теплової 
енергії

для абонентів 
житлових 

будинків без 
будинкових 

та квартирних 
приладів 

обліку 
теплової 
енергії

за умови 
підключення 

рушнико-
сушильників 
до системи 

гарячого 
водо-

постачання

за умови 
відсутності 
рушнико-

сушильників

грн/Гкал грн/м2 на рік грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5 6

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених 
тарифах на теплову енергію для потреб населення 1090,30 184,41 58,75 53,90

1.1 у тому числі паливна складова 927,55 156,88 49,98 45,85
2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 5,21 0,88 0,31 0,28

2.1 витрати на оплату праці із відрахуваннями на соціальні заходи 5,21 0,88 0,31 0,28
2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту 
квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування 
та монтажу після повірки

0,00 x 0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання 
гарячої води x x 5,52 5,52

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,06 0,01 0,00 0,00
6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1095,57 185,30 64,58 59,70
7 Послуги банку 1,07 0,18 0,06 0,06
8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1096,64 185,48 64,64 59,76
9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 чистий прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
9.2 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Тарифи на послуги 1096,64 185,48 64,64 59,76
11 Податок на додану вартість 219,33 37,10 12,93 11,95
12 Тарифи на послуги з ПДВ, усього, у тому числі: 1315,97 222,57 77,57 71,71

12.1 паливна складова з ПДВ 1113,06 188,26 59,97 55,02
у тому числі у відсотках від пункту 12 84,58 % 84,58 % 77,32 % 76,72 %

12.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ 202,91 34,32 17,60 16,69
у тому числі у відсотках від пункту 12 15,42 % 15,42 % 22,68 % 23,28 %

13 Тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць 
протягом опалювального періоду, з ПДВ, усього, у тому числі: х 36,05 х х

13.1 паливна складова з ПДВ х 30,49 х х
у тому числі у відсотках від пункту 13 х 84,58 % х х

13.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ х 5,56 х х
у тому числі у відсотках від пункту 13 х 15,42 % х х

14 Планована тривалість опалювального періоду, діб 187 187 х х
Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних

Додаток 129 
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг  
31 березня 2015 року № 1171  

(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 27 лютого 2018 року № 240)
Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води,  

що надаються населенню комунальним підприємством «Міськтепловоденергія» (м. Кам’янець-Подільський)

№ з/п Назва показника

Послуга з централізованого 
опалення 

Послуга з централізованого  
постачання гарячої води

для абонентів 
житлових 
будинків з 

будинковими 
та 

квартирними 
приладами 

обліку 
теплової 
енергії

 для абонентів 
житлових 

будинків без 
будинкових 

та квартирних 
приладів 

обліку 
теплової 
енергії

за умови 
підключення 

рушнико-
сушильників 
до системи 

гарячого 
водо-

постачання

за умови 
відсутності 
рушнико-

сушильників

грн/Гкал грн/м2 на рік грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5 6

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених 
тарифах на теплову енергію для потреб населення 1107,87 217,57 59,38 54,57

1.1 у тому числі паливна складова 901,51 177,05 48,32 44,41
2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 6,22 1,22 0,38 0,35

 2.1 витрати на оплату праці із відрахуваннями на соціальні заходи 6,22 1,22 0,38 0,35
 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту 
квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування 
та монтажу після повірки

0,00 x 0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання 
гарячої води x x 8,02 8,02

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,06 0,01 0,00 0,00
6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1114,16 218,81 67,79 62,95
7 Послуги банку 1,49 0,29 0,09 0,08
8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1115,65 219,10 67,88 63,03
9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00

 9.1 чистий прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.2 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Тарифи на послуги 1115,65 219,10 67,88 63,03
11 Податок на додану вартість 223,13 43,82 13,58 12,61
12 Тарифи на послуги з ПДВ, усього, у тому числі: 1338,78 262,92 81,45 75,64

12.1 паливна складова з ПДВ 1081,81 212,46 57,99 53,29
у тому числі у відсотках від пункту 12 80,81 % 80,81 % 71,19 % 70,45 %

12.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ 256,97 50,47 23,47 22,35
у тому числі у відсотках від пункту 12 19,19 % 19,19 % 28,81 % 29,55 %

13 Тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць 
протягом опалювального періоду, з ПДВ, усього, у тому числі: х 44,24 х х

13.1 паливна складова з ПДВ х 35,75 х х
у тому числі у відсотках від пункту 13 х 80,81 % х х

13.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ х 8,49 х х
у тому числі у відсотках від пункту 13 х 19,19 % х х

14 Планована тривалість опалювального періоду, діб 180 180 х х
Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних

Додаток 147 
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг  
31 березня 2015 року № 1171  

(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 27 лютого 2018 року № 240)
Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води,  

що надаються населенню публічним акціонерним товариством «Центренерго» (Зміївська теплова електрична станція)

№ з/п Назва показника

Послуга з централізованого 
опалення 

Послуга з централізованого  
постачання гарячої води

 для абонентів 
житлових 
будинків з 

будинковими 
та квартирними 

приладами 
обліку 

теплової 
енергії

 для абонентів 
житлових 

будинків без 
будинкових 

та квартирних 
приладів 

обліку 
теплової 
енергії

за умови 
підключення 

рушнико-
сушильників 
до системи 

гарячого 
водо-

постачання

за умови 
відсутності 
рушнико-

сушильників

грн/Гкал грн/м2 на рік грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5 6

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених 
тарифах на теплову енергію для потреб населення 560,94 97,38 29,97 27,46

1.1 у тому числі паливна складова 439,41 76,28 23,48 21,51
2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 3,09 0,54 0,19 0,18

 2.1 витрати на оплату праці із відрахуваннями на соціальні заходи 3,09 0,54 0,19 0,18
 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту 
квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування 
та монтажу після повірки

0,00 x 0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання 
гарячої води x x 4,95 4,95

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,56 0,10 0,03 0,03
6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 564,59 98,01 35,15 32,62
7 Послуги банку 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 564,59 98,01 35,15 32,62
9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00

 9.1 чистий прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
 9.2 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Тарифи на послуги 564,59 98,01 35,15 32,62
11 Податок на додану вартість 112,92 19,60 7,03 6,52
12 Тарифи на послуги з ПДВ, усього, у тому числі: 677,51 117,62 42,18 39,15

12.1 паливна складова з ПДВ 527,29 91,54 28,17 25,82
у тому числі у відсотках від пункту 12 77,83 % 77,83 % 66,80 % 65,94 %

12.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ 150,22 26,08 14,00 13,33
у тому числі у відсотках від пункту 12 22,17 % 22,17 % 33,20 % 34,06 %

13 Тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць 
протягом опалювального періоду, з ПДВ, усього, у тому числі: х 19,90 х х

13.1 паливна складова з ПДВ х 15,49 х х
у тому числі у відсотках від пункту 13 х 77,83 % х х

13.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ х 4,41 х х
у тому числі у відсотках від пункту 13 х 22,17 % х х

14 Планована тривалість опалювального періоду, діб 179 179 х х
Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних
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Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Матяша Сер-
гія Анатолійовича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/11766/17 за об-
винувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Матяша Сергія Анатолійовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 17 жовтня 2018 року о 15.00 
годині.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Тейцман Іри-
ну Володимирівну як обвинувачену в судове засідан-
ня по кримінальній справі № 426/7279/16-к за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Тейцман Ірини Володимирівни за ч. 1 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 17 жовтня 
2018 року о 14.40 годині.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кашпуренка 
Ігоря Павловича як обвинуваченого в судове засідан-
ня по кримінальній справі № 426/1535/17 за обвину-
вальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Кашпуренка Ігоря Павловича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України на 17 жовтня 2018 року о 09.20 годині.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бороді-
на Сергія Олексійовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/14/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Бородіна Сергія Олексійовича за ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на  
16 жовтня 2018 року об 11.00 годині.

Справа розглядається колегією суддів: голову-
ючий суддя Попова О. М., судді Половинка В. О.,  
Юрченко С. О.

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

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кулінченка 
Володимира Васильовича як обвинуваченого в судо-
ве засідання по кримінальній справі № 433/226/18 за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Кулінченка Володимира Васильовича за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України на 16 жовтня 2018 року о 
09.40 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: голо-
вуючий суддя Попова О. М., судді Скрипник С. М.,  
Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Віхтаря Ва-
лерія Михайловича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/4978/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Віхтаря Валерія Михайловича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 16 жовтня 2018 року о 10.40 
годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: голову-
ючий суддя Попова О. М., судді Половинка В. О.,  
Скрипник С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження 
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Александрова 
Олександра Володимировича як обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальній справі № 426/9895/18 
за обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Александрова Олександра Володимиро-
вича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 16 жовтня 2018 ро-
ку о 14.50 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: голову-
ючий суддя Попова О. М., судді Половинка В. О.,  
Осіпенко Л. М.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як обвинуваченого Шмаргуна Павла Вікторовича, 
16.05.1959 року народження, уродженця Російської Федера-
ції, громадянина України, зареєстрованого за адресою: Лу-
ганська область, м. Антрацит, вул. Миру, буд. 5, кв. 7, за об-
винуваченням в скоєнні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 16 жовтня 
2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
Старобільського районного суду Луганської області за адре-
сою: м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А  
(головуючий суддя Колядов В. Ю).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Коротенка Романа Івановича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/8743/16-к за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Коротенка Рома-
на Івановича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що 
відбудеться 18 жовтня 2018 року о 14.40 год.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя  
Попова О. М., судді Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області по-
відомляє, що у приміщенні суду за адресою: вул. Молодіжна, 
10, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77300, суддя Якимів Р. В., 
о 14.00 год. 12 жовтня 2018 р. (резервна дата судового засідан-
ня о 09.45 год. 16.10.2018 р.) відбудеться розгляд кримінально-
го провадження про обвинувачення Дмитріва Романа Ігоровича 
за ч. 5 ст. 191 КК України, яке розглядається в спеціальному су-
довому провадженні.

На судове засідання як обвинувачений викликається Дмитрів 
Роман Ігорович, 29.07.1984 року народження, уродженець та 
житель с. Пійло Калуського р-ну.

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

провадження № 426/3748/18 відносно Назарєвіча Сергія Станіславовича, 05.02.1980 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Назарєвіч С. С. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 17 жовтня 2018 року о 14.00 год. у залі Сватів-
ського 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 Попова О. М., Осіпенко Л. М.
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Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає як обвинуваченого Ізюменка Василя Пе-
тровича, 30.08.1985 року народження, уродженця 
с. Новоолександрівка Біловодського району Луган-
ської області, громадянина України, зареєстровано-
го за адресою: квартал Геологів, буд. 3, кв. 4, м. Щас-
тя Новоайдарського району Луганської області, про-
живаючого у м. Луганськ, за обвинуваченням в ско-
єнні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 18 жов-
тня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Старобільського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: м. Старобільськ Луганської облас-
ті, вул. Миру, 38-А (головуючий суддя Колядов В. Ю.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з мо-
менту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик у 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 Ми-
колайовича, 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 18 жовтня 2018 року о 10.00 
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: го-
ловуючий суддя Скрипник С. М., судді Половинка В. О., 
Юрченко С. О.

Центральним районним судом м. Миколаїв у скла-
ді головуючого судді Мамаєвої О. В., суддів Гуден-
ко О. А. та Чулуп О. С. здійснюється спеціальне су-
дове провадження № 325/371/17 щодо обвинуваль-
ного акта, складеного за результатами спеціального 
досудового розслідування обставин кримінального 
провадження № 22015150000000007, за обвинува-
ченням Калініна Олексія Олександровича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У судове засідання, яке відбудеться в приміщен-
ні Центрального районного суду м. Миколаєва за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 
6 (засоби зв’язку 0512-53-31-06, електронна адреса: 
inbox@ct.mk.court.gov.ua) о 10 год. 00 хв. 19 жовтня 
2018 року, о 10 год. 00 хв. 25 жовтня 2018 року та 
о 10 год. 00 хв. 2 листопада 2018 року, викликаєть-
ся обвинувачений Калінін Олексій Олександрович, 28 
серпня 1984 року народження, громадянин України, 
останнє відоме місце проживання в Україні: м. Мико-
лаїв, вул. Володарського, 2, кв. 27.

Явка обвинуваченого обов’язкова. У разі наявності 
поважних причин, через які обвинувачений не може 
з’явитися в судове засідання, він зобов’язаний зазда-
легідь повідомити суд про неможливість з’явлення 
та про поважні причини неявки.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинуваченого Савчука Юрія 
Дмитровича, 03.05.1974 року народження, уроджен-
ця с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської 
області, українця, громадянина України, який зареє-
стрований та проживає за адресою: м. Донецьк, вул. 
Роздольна, 20.

Судове засідання відбудеться 16 жовтня 2018 ро-
ку о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя О. І. Кончина

Ленінський районний суд м. Миколаєва в спеці-
альному судовому провадженні відповідно до вимог 
ч. 3 ст. 323 КПК України, викликає в судове засідан-
ня Ніконова Дмитра Вікторовича, обвинуваченого у 
вчиненні злочинів, передбачених ст. 340, ч. 2 ст. 110, 
ст. 293, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 109 КК України, Шеслер 
Ларису Віленівну, обвинувачену у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, Павлову Ган-
ну Володимирівну, обвинувачену у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 2 ст. 110, ст. 293 КК України, яке 
відбудеться 18.10.2018 року о 10.00 годині за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81, каб. № 315.

Суддя Д. В. Захарченко

Болградський районний суд Одеської області повідо-
мляє відповідача Налчанжи Анатолія Миколайовича, 4 трав-
ня 1976 року народження, останнє відоме місце реєстрації за 
адресою: вул. Нова, № 33, с. Виноградівка, Болградський ра-
йон, Одеська область, що 14.09.2018 року о 13.00 годині в 
залі судового засідання № 4 Болградського районного суду 
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград, 
вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по ци-
вільній справі № 497/1474/18-ц за позовною заявою Баурчу-
лу Аліни Прокопівни до Налчанжи Анатолія Миколайовича 
про визнання особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Нал-
чанжи Анатолію Миколайовичу подати пояснення, запере-
чення та усі наявні в нього докази по справі особисто або че-
рез представника.

У разі неявки в судове засідання Налчанжи Анатолія Ми-
колайовича, справа може бути розглянута за відсутністю від-
повідача та його представника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Херсонський міський суд Херсонської області ви-
кликає як відповідача Гасаненка Сергія Олексійови-
ча, 10.11.1982 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: м. Херсон, с. Наддніпрянське, буд. 3, кв. 15, у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Га-
саненка Костянтина Сергійовича, Гасаненко Наталії 
Олександрівни, Гасаненка Сергія Олексійовича про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсон-
ського міського суду Херсонської області 08.10.2018 
року о 08.20 годині за адресою: м. Херсон, вул. Мая-
ковського, 6/29, зал с/з № 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача, спра-
ва буде розглянута в його відсутність за наявними в 
ній доказами.

Суддя С. І. Майдан

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Гри-
бунова Миколу Миколайовича, 18.10.1965 року народжен-
ня, уродженця міста Зоринськ Перевальського району Лу-
ганської області, який зареєстрований за адресою: місто Ки-
пуче (колишній Артемівськ) по вулиці 9 травня, буд. 5, кв. 33 
Перевальського району Луганської області, у судові засідан-
ня, які відбудуться 18 жовтня 2018 року о 10 год. 00 хв. та  
6 листопада 2018 року о 14 год. 30 хв. у залі судових засідань 
Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Терно-
піль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Грибунова М.М. у судові за-
сідання, оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження. 

Суддя С. Кунцьо

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті викликає обвинувачену у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Кала-
нович Марину Сергіївну, 27 травня 1983 року народження, 
уродженку міста Стаханов Луганської області, зареєстровану 
в місті Брянка Луганської області по вулиці Богдана Хмель-
ницького, буд. 6, кв. 6, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 18 жовтня 2018 року о 09 год. 30 хв. у залі судових 
засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му по-
версі).

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

У разі неявки обвинуваченої Каланович М.С. у судове за-
сідання, оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя С. Кунцьо

УХВАЛА

про відкриття провадження у зразковій справі

 20 вересня 2018 року 

м. Київ
справа № 0640/3835/18
провадження № Пз/9901/52/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративно-
го суду: 

судді-доповідача Кравчука В. М., 
суддів: Анцупової Т. О., Бучик А. Ю., Гімона М. М., Стародуба О. П., 

розглянувши подання Житомирського окружного адміністративного 
суду про розгляд адміністративної справи №0640/3835/18 як зразко-
вої, а також матеріали типових справ, 

УСТАНОВИВ:
Особа-1 звернувся з позовом до Житомирського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України в Житомирській області про:
а) визнання протиправними дій Житомирського об’єднаного управ-

ління Пенсійного фонду України в Житомирській області щодо відмо-
ви у перерахунку розміру щомісячного довічного грошового утриман-
ня судді у відставці;

б) зобов’язання Житомирського об’єднаного управління Пенсій-
ного фонду України в Житомирській області здійснити перерахунок 
та виплачувати вказане довічне грошове утримання судді у відстав-
ці у розмірі 90% від суддівської винагороди на відповідній посаді, без 
обмеження граничного розміру щомісячного грошового утримання, 
відповідно до довідки Апеляційного суду Житомирської області від 
13.06.2018 №3-297/03/129/2018 про суддівську винагороду для обчис-
лення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці 
у розмірі 104622,80 грн, з урахуванням раніше виплачених сум, почи-
наючи із 01.06.2018 (посадовий оклад — 58146,00 грн, доплата за ви-
слугу років — 46516,80 грн).

В обґрунтування позову Особа-1 зазначив, що перебуває на обліку в 
Житомирському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України в 
Житомирській області та з 05.08.2015 отримує щомісячне довічне гро-
шове утримання судді у відставці. Зазначив, що 14.06.2018 звернув-
ся до відповідача із заявою про проведення перерахунку щомісячно-
го довічного грошового утримання судді у відставці на підставі довід-
ки від 13.06.2018, виданої Апеляційним судом Житомирської облас-
ті, згідно якої суддівська винагорода працюючого на відповідній поса-
ді судді збільшилась та станом на 01.05.2018 складає 104662,80 грн. 
Позивач вважає, що відмова відповідача у проведенні Особа-1 пере-

рахунку щомісячного довічного грошового утримання судді з тих під-
став, що позивач не проходив кваліфікаційне оцінювання для підтвер-
дження відповідності займаній посаді, є протиправною.

Провадження у зазначеній справі відкрито 25.07.2018.
11.09.2018 до Касаційного адміністративного суду у складі Верхо-

вного Суду надійшло подання судді Житомирського окружного адмі-
ністративного суду Лавренчук О.В. про розгляд адміністративної спра-
ви №0640/3835/18 як зразкової.

Звертаючись до Верховного Суду з поданням про розгляд даної 
справи як зразкової, суд першої інстанції зазначив, що в проваджен-
ні Житомирського окружного адміністративного суду перебуває понад 
10 аналогічних справ. 

Необхідність розгляду цієї справи Верховним Судом як зразкової 
обґрунтовано тим, що наявність значної кількості таких типових справ 
визначає доцільність ухвалення зразкового судового рішення Верхо-
вним Судом.

Разом з поданням до Верховного Суду надійшли копії матеріалів ти-
пових справ.

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за 
якою надійшло подання про її розгляд як зразкової, колегія суддів ді-
йшла висновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначе-
них п. 21 ч. 1 ст. 4 КАС України, оскільки:

а) відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повнова-
жень (територіальні органи Пенсійного фонду України); 

б) спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюють-
ся одними нормами права (у зв’язку з відмовою територіальних ор-
ганів Пенсійного фонду України перерахувати щомісячне довічне гро-
шове утримання судді у відставці з тих підстав, що такий суддя не про-
ходив кваліфікаційне оцінювання для підтвердження відповідності за-
йманій посаді); 

в) позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному вислов-
лені, але однакові по суті).

Відповідно до ч. 5 ст. 290 КАС України Верховний Суд вирішує зраз-
кові справи за правилами спрощеного позовного провадження з ура-
хуванням особливостей, визначених цією статтею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 263 КАС України справи щодо оскарження фі-
зичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних по-
вноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, 
надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацез-
датним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним со-
ціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних 
виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг суд роз-
глядає за правилами спрощеного позовного провадження без повідо-
млення учасників справи (у письмовому провадженні).

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, 
передбачені ч.3 ст. 291 КАС України. Зокрема, при ухваленні рішення 
у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верхо-
вного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має врахо-

вувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за ре-
зультатами розгляду зразкової справи.

Згідно з ч. 11 ст. 290 КАС України рішення Верховного Суду у зраз-
ковій справі підлягає перегляду Великою Палатою Верховного Суду 
за правилами перегляду рішень в апеляційному порядку, визначено-
му цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись ст. 257 — 263, 290 КАС України, 
У Х В А Л И В:
1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за по-

зовом Особа-1 до Житомирського об’єднаного управління Пенсійного 
фонду України в Житомирській області про визнання протиправними 
дій, зобов’язання вчинити певні дії.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного прова-
дження колегією суддів у складі п’яти суддів.

3. Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сто-
рін на 01 листопада 2018 року в приміщенні суду за адресою: вул. Мос-
ковська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.

4. Роз’яснити відповідачу його право на подання відзиву на позовну 
заяву та доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються 
заперечення відповідача, а також документів, що підтверджують наді-
слання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу, протя-
гом п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

5. Роз’яснити позивачу його право на подання до суду відпові-
ді на відзив та документів, що підтверджують надіслання (надання) 
відповіді на відзив і доданих до нього доказів відповідачу, протягом 
п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

6. Роз’яснити відповідачу його право на подання до суду заперечень 
проти відповіді на відзив і документів, що підтверджують надіслання 
(надання) заперечень і доданих до нього доказів позивачу, протягом 
п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

7. Повідомити сторін, що відзив на позовну заяву (відзив), відпо-
відь на відзив, заперечення та пояснення повинні відповідати вимогам  
ч. 2 – 4 ст. 162 КАС України.

8. Повідомити сторін, що інформацію у справі, яка розглядається, 
учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судо-
вої влади України в мережі Інтернет за адресою: supreme.court.gov.ua.

9. Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій 
справі на офіційному веб-порталі судової влади України, а також в од-
ному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.

10. Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважаєть-
ся, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про роз-
гляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями, є 
остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач В. М. Кравчук

Судді Т. О. Анцупова,  А. Ю. Бучик, М. М. Гімон, О. П. Стародуб

Втрачений довірителем примірник  
Договору про участь у ФФБ № 07Г/02-03  
від  05.02.2008 та Свідоцтво про участь  
у ФФБ ФУ «ІНВЕСТБУД» за програмою  

ЗАТ «Побутрембуд» за адресою:  
м. Київ, Голосіївський р-н, вул. М. Конєва, 4,  

секція А,Б,Г від 07.02.2008.

Втрачений довірителем примірник  
Договору про участь у ФФБ № 07Г/02-01  
від  01.02.2008 та Свідоцтво про участь  
у ФФБ ФУ «ІНВЕСТБУД» за програмою  

ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: 
м. Київ, Голосіївський р-н, вул. М. Конєва, 4,  

секція А,Б,Г від 07.02.2008.

Втрачений довірителем примірник  
Договору про участь у ФФБ № 07Г/02-02  
від  01.02.2008 та Свідоцтво про участь  
у ФФБ ФУ «ІНВЕСТБУД» за програмою  

ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: 
м. Київ, Голосіївський р-н, вул. М. Конєва, 4,  

секція А,Б,Г від 07.02.2008.

Втрачені документи на водолазний бот 
«Гедес»: свідоцтво про право власності 

на судно СЕ №011563 видане під № С-683 
від 19.01.2004 р., свідоцтво про право 

плавання під державним прапором 
України, РА № 011563 видане під № С-683 

від 19.01.2004 р., вважати недійсними.

СІТНІКОВІЙ НАТАЛІЇ ВАЛЕРІЇВНІ 
та СІТНІКОВІЙ ЮЛІЇ ВАЛЕРІЇВНІ 

необхідно з’явитися до приватного 
нотаріуса ХМНО Харченко Л. Л. 

за адресою: м. Харків, 
пр. Тракторобудівників, 142, кв. 219, 

для оформлення спадщини.
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Вихідний на ровері
ДОЗВІЛЛЯ. Як восени нестандартно відпочити з родиною

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

Осінні теплі дні хочеть-
ся провести так, щоб 

це запам’яталося. «Урядо-
вий кур’єр» знайшов кіль-
ка цікавих маршрутів від-
починку всією родиною і 
на велосипедах.

Полтава. 
Велоподорож 
у часі

Група творчих і не бай-
дужих до історії людей, а 
саме полтавка Людмила 
Вітенко (автор ідеї й сце-
нарію) та 15 акторів-ама-
торів провели в місті над 
Ворсклою незвичайну те-
атралізовану акцію — ве-
лоподорож у часі. Упро-
довж екскурсії на велоси-
педах її учасники зустрі-
чалися на центральних 
вулицях міста з відомими 
особистостями XX століт-
тя — письменником-гума-
ністом Володимиром Ко-
роленком і членами його 
родини, наркомом освіти і 
культури Анатолієм Лу-
начарським, літератором 
Іваном Буніним та ще ба-
гатьма іншими, які ніби за 
помахом чарівної палички 
раптом опинилися в нашо-
му вимірі. 

Екскурсійний маршрут 
проходив між двома пол-
тавськими помешкання-
ми Короленка — будин-
ком Петра Старицького 
(нині будівля СБУ) та бу-
динком на Мало-Садовій, 
де минули останні 18 років 
життя письменника й гро-
мадського діяча. На цьо-
му маршруті було створе-
но сім локацій, де екскур-
санти мали змогу почу-
ти цікаву інформацію про 
об’єкти, пов’язані з жит-
тям і діяльністю Володи-

мира Галактіоновича. Пе-
ред глядачами з’являлися 
доньки Короленка Софія й 
Наталка, біля колишньої 
Великої хоральної сина-
гоги йшлося про єврейські 
погроми та справу Бейлі-
са, про яку розповідали 
Володимир Галактіонович 
і Євдокія Семенівна Коро-
ленки.

У Березовому сквері гля-
дачі зустрілися із сім’єю 
Ляховичів. Надзвичай-
но емоційною була сцена у 
Петровському парку з ав-
тобіографічної повісті Іва-
на Буніна «Життя Арсе-
ньєва». Закінчилася ман-
дрівка на подвір’ї музею 
В. Короленка чаюванням 
акторів і гостей. Тексти для 
акторів написано за щоден-
никами і листами Королен-
ка, спогадами його рідних і 
друзів. Проект так припав 
усім до душі, що екскурсію 

планують повторити ще й у 
пішохідному варіанті.

Харків. 
Проїхатися 
відомою 
велотрасою 

Біля пам’ятника вело-
сипедистові в мальовни-
чому Лісопарку, улюбле-
ному місці відпочинку 
харків’ян, запрацював су-
часний велоцентр, анало-
гів якого, за словами Хар-
ківського міського голо-
ви, немає в Україні. Під 
час його будівництва ав-
тори проекту застосували 
американський і європей-
ський досвід.

Ремонтні роботи трива-
ли з літа 2017 року. На міс-
ці нинішнього центру була 
напівзруйнована будівля, 
в якої замінили конструк-

тив, звели новий дах, під-
вели всі комунікації. Та-
кож будівельники дода-
ли другий поверх із пано-
рамою лісопарку. Інтер’єр 
велоцентру виконано у 
стилі хайтек. На друго-
му поверсі, де спортсме-
ни зможуть тренувати-
ся, встановлено спеціаль-
ні тренажери з візуаліза-
цією відомих міжнародних 
велотрас.

Велоцентр функціону-
ватиме цілий рік. Тут пра-
цюватиме служба техніч-
ної допомоги з ремонту ве-
лосипедів. Власники дво-
колісних машин можуть 
залишити тут їх на збері-
гання. Любителі поката-
тися матимуть змогу взя-
ти велосипеди на прокат. 
У зимовий період вело-
центр перекваліфікується 
на прокатний пункт лиж-
ного спорядження.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +1    +6 +15  +20
Житомирська +1    +6 +15  +20
Чернігівська +1    +6 +15  +20
Сумська +1    +6 +14  +19
Закарпатська +1    +6 +16  +21
Рівненська +1    +6 +16  +21
Львівська 0    +5 +16  +21
Івано-Франківська 0    +5 +16  +21
Волинська +1    +6 +16  +21
Хмельницька +1    +6 +15  +20
Чернівецька 0    +5 +16  +21
Тернопільська +1    +6 +15  +20
Вінницька +1    +6 +15  +20

Oбласть Нiч День

Черкаська +1    +6 +15  +20
Кіровоградська +1    +6 +14  +19
Полтавська +1    +6 +14  +19
Дніпропетровська +1    +6 +15  +20
Одеська +2    +7 +15  +20
Миколаївська +1    +6 +15  +20
Херсонська +1    +6 +15  +20
Запорізька +1    +6 +14  +19
Харківська -1    +4 +15  +20
Донецька -1    +4 +14  +19
Луганська -1    +4 +15  +20
Крим +5  +10 +15  +20
Київ +3    +5 +17  +19

Укргiдрометцентр
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Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає 
Мірошника Родіона Валерійовича як обвинуваченого в судове засідання 
по кримінальній справі № 426/16089/17 за обвинувальним актом у кри-
мінальному провадженні стосовно Мірошника Родіона Валерійовича за 
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 19 жовтня 2018 ро-
ку об 11.40 годині.

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

Ушанували 
Павла Грабовського

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. На Краснопільщині Сумської області відбу-
лися урочистості з нагоди 154-річчя з дня народження сла-
ветного земляка видатного поета, перекладача Павла Гра-
бовського. Вшанування розпочалося в Краснопільському 
будинку культури, де відбувся конкурс читців його поезії. У 
творчому змаганні у п’яти вікових групах узяли участь 34 ша-
нувальники поетичного слова віком 6—65 років. 

Журі конкурсу, до складу якого ввійшли представники Сум-
ської обласної організації Національної спілки письменників 
України, визначили найкращих. Переможці та всі учасники 
одержали відповідні дипломи, подарунки. Учасників свята при-
вітали і підтримували під час конкурсу голова Краснопільської 
РДА Сергій Хрупа, голова райради Віталій Савоненко, голова 
Краснопільської ОТГ Юрій Яремчук. Вони наголосили на не-
перехідній цінності творчості Павла Грабовського, яка вже пе-
режила століття і надалі надихатиме нові покоління українців 
на звитяжні справи. Затим урочистості перемістилися до ма-
лої батьківщини поета села Грабовське, де офіційна делегація 
разом із сільським головою Володимиром Стадниченком по-
клала квіти до пам’ятника поетові. Гості відвідали музей Павла 
Грабовського, в якому завідуюча Надія Скоропад провела екс-
курсію та ознайомила з оновленою експозицією.

Як підсумувала завідувач відділу культури і туризму Крас-
нопільської РДА Анжела Назаренко, традицію вшановувати 
славетного земляка підтримуватимуть і надалі. Наступно-
го року з нагоди ювілейного дня народження поета місцева 
влада планує провести масштабні заходи із залученням ши-
рокого кола гостей з навколишніх районів, письменників із 
Сум та інших міст України.
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Про життя Володимира Короленка розповідали його доньки Софія та Наталка

Відкриття нового — завжди свято, а такого сучасного велоцентру — особливе


