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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:                       «Ключ  
від європейського 

майбутнього —  
не лише реформування 

економіки, правової, 
політичної системи 
чи децентралізація. 

Надзвичайно важливий 
компонент — освіта».

Зберегти життя 
водіїв і пішоходів

БЕЗПЕКА РУХУ. Кабінет Міністрів у межах політики безпе-
ки дорожнього руху відновлює масштабний контроль швидко-
сті спеціальними засобами і силами Національної поліції. Про 
це повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час спіл-
кування із пресою у Кам’янці-Подільському, де він перебував із 
робочою поїздкою. Нині тут триває капітальний ремонт доріг і  
розширення полотна, якого місцеві жителі чекали ще з кінця 
1970-х років. 

Прем’єр пояснив, що наступного тижня режим контролю руху 
матиме просвітницький характер: водіїв усно попереджатимуть 
про перевищення швидкості. Та потім почнуть штрафувати відпо-
відно до законодавства, повідомляє департамент інформації та ко-
мунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Мені не треба ні штрафи, ні покарання. Потрібно, щоб і водії бу-
ли здорові, і пішоходи. Перший тиждень Нацполіція попереджати-
ме. Далі — залучаємо всі механізми», — застеріг глава уряду. Він 
звернув увагу, що перевірці підлягатиме й дотримання технічних 
норм виведення транспорту в рейс.

10,2 млн тонн 
зернових культур експортовано з початку 

поточного маркетингового року.  
З них майже 6,2 млн тонн пшениці

НОВА ШКОЛА. Вітаємо з професійним святом учителів,  
які сумлінно опікуються вихованням покоління українців  
ХХІ століття

Завтра починається 
сьогодні

Президент про реформу галузі, яка відкриє шлях  
до європейського інтелектуального простору
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Технічного 
регламенту щодо встановлення системи 
для визначення вимог з екодизайну 
енергоспоживчих продуктів»

Український журналіст, 
політв’язень в РФ Роман 
Сущенко: «Головне — віра  
у мить, коли в обіймах 
рідних процитую Маркеса»

ІНТЕРВ’Ю ЗА ГРАТАМИ

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн
на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн
на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

14 вересня 
стартувала 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ
«23», «24», «25», «26», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33», «34», «35», «36», 
«37», «38», «39», «40», «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47», «48», «49», «50», 
«51», «52», «53», «54», «55», «56», «57», «58», «59», «60», «61», «62», «63», «64», 
«65», «66», «67», «68», «69», «70», «71», «72», «73», «74», «75», «76», «77», «78», 
«79», «80», «81», «82», «83», «84», «85», «86», «87», «88», «89», «90», «91», «92», 
«93», «94», «95», «96», «97», «98», «99», «100», «101», «102», «103», «104», «105», 
«106», «107», «108», «109», «110», «111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», 
«118», «119», «120», «121», «122», «123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», 
«130», «131», «132», «133», «134», «135», «136», «137», «138», «139», «140», «141», 
«142», «143», «144», «145», «146»;

підпункт 4 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 5 – 146 вважати відповідно підпунктами 4 – 145;
у підпунктах 4 – 145 цифри «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11», «12», «13», 

«14», «15», «16», «17», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», «25», «26», «27», 
«28», «29», «30», «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», «39», «40», «41», 
«42», «43», «44», «45», «46», «47», «48», «49», «50», «51», «52», «53», «54», «55», 
«56», «57», «58», «59», «60», «61», «62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», 
«70», «71», «72», «73», «74», «75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», 
«84», «85», «86», «87», «88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», 
«98», «99», «100», «101», «102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», 
«110», «111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», 
«121», «122», «123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», «131», 
«132», «133», «134», «135», «136», «137», «138», «139», «140», «141», «142», 
«143», «144», «145», «146» замінити відповідно цифрами «4», «5», «6», «7», 
«8», «9», «10», «11», «12», «13», «14», «15», «16», «17», «18», «19», «20», «21», 
«22», «23», «24», «25», «26», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33», «34», «35», 
«36», «37», «38», «39», «40», «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47», «48», «49», 
«50», «51», «52», «53», «54», «55», «56», «57», «58», «59», «60», «61», «62», «63», 
«64», «65», «66», «67», «68», «69», «70», «71», «72», «73», «74», «75», «76», «77», 
«78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», «85», «86», «87», «88», «89», «90», «91», 
«92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», «99», «100», «101», «102», «103», «104», 
«105», «106», «107», «108», «109», «110», «111», «112», «113», «114», «115», 
«116», «117», «118», «119», «120», «121», «122», «123», «124», «125», «126», 
«127», «128», «129», «130», «131», «132», «133», «134», «135», «136», «137», 
«138», «139», «140», «141», «142», «143», «144», «145»;

підпункт 16 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 17 – 145 вважати відповідно підпунктами 16 – 144;
у підпунктах 16 – 144 цифри «17», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», 

«25», «26», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», 
«39», «40», «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47», «48», «49», «50», «51», «52», 
«53», «54», «55», «56», «57», «58», «59», «60», «61», «62», «63», «64», «65», «66», 
«67», «68», «69», «70», «71», «72», «73», «74», «75», «76», «77», «78», «79», «80», 
«81», «82», «83», «84», «85», «86», «87», «88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», 
«95», «96», «97», «98», «99», «100», «101», «102», «103», «104», «105», «106», 
«107», «108», «109», «110», «111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», 
«118», «119», «120», «121», «122», «123», «124», «125», «126», «127», «128», 
«129», «130», «131», «132», «133», «134», «135», «136», «137», «138», «139», 
«140», «141», «142», «143», «144», «145» замінити відповідно цифрами «16», 
«17», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», «25», «26», «27», «28», «29», «30», 
«31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», «39», «40», «41», «42», «43», «44», 
«45», «46», «47», «48», «49», «50», «51», «52», «53», «54», «55», «56», «57», «58», 
«59», «60», «61», «62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», «70», «71», «72», 
«73», «74», «75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», «85», «86», 
«87», «88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», «99», «100», 
«101», «102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», «110», «111», 
«112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», «121», «122», 
«123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», «131», «132», «133», 
«134», «135», «136», «137», «138», «139», «140», «141», «142», «143», «144»;

підпункт 38 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 39 – 144 вважати відповідно підпунктами 38 – 143;
у підпунктах 38 – 143 цифри «39», «40», «41», «42», «43», «44», «45», «46», 

«47», «48», «49», «50», «51», «52», «53», «54», «55», «56», «57», «58», «59», «60», 
«61», «62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», «70», «71», «72», «73», «74», 
«75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», «85», «86», «87», «88», 
«89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», «99», «100», «101», 
«102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», «110», «111», «112», 
«113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», «121», «122», «123», 
«124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», «131», «132», «133», «134», 
«135», «136», «137», «138», «139», «140», «141», «142», «143», «144» замінити 
відповідно цифрами «38», «39», «40», «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47», 
«48», «49», «50», «51», «52», «53», «54», «55», «56», «57», «58», «59», «60», «61», 
«62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», «70», «71», «72», «73», «74», «75», 
«76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», «85», «86», «87», «88», «89», 
«90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», «99», «100», «101», «102», 
«103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», «110», «111», «112», «113», 
«114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», «121», «122», «123», «124», 
«125», «126», «127», «128», «129», «130», «131», «132», «133», «134», «135», 
«136», «137», «138», «139», «140», «141», «142», «143»;

підпункт 42 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 43 – 143 вважати відповідно підпунктами 42 – 142;
у підпунктах 42 – 142 цифри «43», «44», «45», «46», «47», «48», «49», «50», 

«51», «52», «53», «54», «55», «56», «57», «58», «59», «60», «61», «62», «63», «64», 
«65», «66», «67», «68», «69», «70», «71», «72», «73», «74», «75», «76», «77», 
«78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», «85», «86», «87», «88», «89», «90», 
«91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», «99», «100», «101», «102», «103», 
«104», «105», «106», «107», «108», «109», «110», «111», «112», «113», «114», 
«115», «116», «117», «118», «119», «120», «121», «122», «123», «124», «125», 
«126», «127», «128», «129», «130», «131», «132», «133», «134», «135», «136», 
«137», «138», «139», «140», «141», «142», «143» замінити відповідно цифрами 
«42», «43», «44», «45», «46», «47», «48», «49», «50», «51», «52», «53», «54», «55», 
«56», «57», «58», «59», «60», «61», «62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», 
«70», «71», «72», «73», «74», «75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», 
«84», «85», «86», «87», «88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», 
«98», «99», «100», «101», «102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», 
«110», «111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», 
«121», «122», «123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», «131», 
«132», «133», «134», «135», «136», «137», «138», «139», «140», «141», «142»;

підпункт 48 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 49 – 142 вважати відповідно підпунктами 48 – 141;
у підпунктах 48 – 141 цифри «49», «50», «51», «52», «53», «54», «55», «56», 

«57», «58», «59», «60», «61», «62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», «70», 
«71», «72», «73», «74», «75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», 
«85», «86», «87», «88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», 
«99», «100», «101», «102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», 
«110», «111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», 
«121», «122», «123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», «131», 
«132», «133», «134», «135», «136», «137», «138», «139», «140», «141», «142» за-
мінити відповідно цифрами «48», «49», «50», «51», «52», «53», «54», «55», «56», 
«57», «58», «59», «60», «61», «62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», «70», 
«71», «72», «73», «74», «75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», 
«85», «86», «87», «88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», 
«99», «100», «101», «102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», 
«110», «111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», 
«121», «122», «123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», «131», 
«132», «133», «134», «135», «136», «137», «138», «139», «140», «141»;

підпункти 49 та 50 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 51 – 141 вважати відповідно підпунктами 49 – 139;
у підпунктах 49 – 139 цифри «51», «52», «53», «54», «55», «56», «57», «58», 

«59», «60», «61», «62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», «70», «71», «72», 
«73», «74», «75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», «85», «86», 
«87», «88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», «99», 
«100», «101», «102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», «110», 
«111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», «121», 
«122», «123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», «131», «132», 
«133», «134», «135», «136», «137», «138», «139», «140», «141» замінити відповід-
но цифрами «49», «50», «51», «52», «53», «54», «55», «56», «57», «58», «59», «60», 
«61», «62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», «70», «71», «72», «73», «74», 
«75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», «85», «86», «87», «88», 
«89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», «99», «100», «101», 
«102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», «110», «111», «112», 
«113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», «121», «122», «123», 
«124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», «131», «132», «133», «134», 
«135», «136», «137», «138», «139»;

підпункт 50 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 51 – 139 вважати відповідно підпунктами 50 – 138;
у підпунктах 50 – 138 цифри «51», «52», «53», «54», «55», «56», «57», «58», 

«59», «60», «61», «62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», «70», «71», 
«72», «73», «74», «75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», 
«85», «86», «87», «88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», 
«98», «99», «100», «101», «102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», 
«109», «110», «111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», 
«120», «121», «122», «123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», 
«131», «132», «133», «134», «135», «136», «137», «138», «139» замінити відпо-

відно цифрами «50», «51», «52», «53», «54», «55», «56», «57», «58», «59», «60», 
«61», «62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», «70», «71», «72», «73», 
«74», «75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», «85», «86», 
«87», «88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», «99», 
«100», «101», «102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», «110», 
«111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», «121», 
«122», «123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», «131», «132», 
«133», «134», «135», «136», «137», «138»;

підпункт 52 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 53 – 138 вважати відповідно підпунктами 52 – 137;
у підпунктах 52 – 137 цифри «53», «54», «55», «56», «57», «58», «59», «60», 

«61», «62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», «70», «71», «72», «73», 
«74», «75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», «85», «86», 
«87», «88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», «99», 
«100», «101», «102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», «110», 
«111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», «121», 
«122», «123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», «131», «132», 
«133», «134», «135», «136», «137», «138» замінити відповідно цифрами «52», 
«53», «54», «55», «56», «57», «58», «59», «60», «61», «62», «63», «64», «65», 
«66», «67», «68», «69», «70», «71», «72», «73», «74», «75», «76», «77», «78», 
«79», «80», «81», «82», «83», «84», «85», «86», «87», «88», «89», «90», «91», 
«92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», «99», «100», «101», «102», «103», 
«104», «105», «106», «107», «108», «109», «110», «111», «112», «113», «114», 
«115», «116», «117», «118», «119», «120», «121», «122», «123», «124», «125», 
«126», «127», «128», «129», «130», «131», «132», «133», «134», «135», «136», 
«137»;

підпункт 53 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 54 – 137 вважати відповідно підпунктами 53 – 136;
у підпунктах 53 – 136 цифри «54», «55», «56», «57», «58», «59», «60», «61», 

«62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», «70», «71», «72», «73», «74», 
«75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», «85», «86», «87», 
«88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», «99», «100», 
«101», «102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», «110», «111», 
«112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», «121», «122», 
«123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», «131», «132», «133», 
«134», «135», «136», «137» замінити відповідно цифрами «53», «54», «55», «56», 
«57», «58», «59», «60», «61», «62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», 
«70», «71», «72», «73», «74», «75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», 
«83», «84», «85», «86», «87», «88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», 
«96», «97», «98», «99», «100», «101», «102», «103», «104», «105», «106», «107», 
«108», «109», «110», «111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», 
«119», «120», «121», «122», «123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», 
«130», «131», «132», «133», «134», «135», «136»;

підпункти 60 та 61 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 62 – 136 вважати відповідно підпунктами  60 – 134;
у підпунктах 60 – 134 цифри «62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», 

«70», «71», «72», «73», «74», «75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», 
«83», «84», «85», «86», «87», «88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», 
«96», «97», «98», «99», «100», «101», «102», «103», «104», «105», «106», «107», 
«108», «109», «110», «111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», 
«119», «120», «121», «122», «123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», 
«130», «131», «132», «133», «134», «135», «136» замінити відповідно цифрами 
«60», «61», «62», «63», «64», «65», «66», «67», «68», «69», «70», «71», «72», 
«73», «74», «75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», «85», 
«86», «87», «88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», 
«99», «100», «101», «102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», 
«110», «111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», 
«121», «122», «123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», «131», 
«132», «133», «134»;

підпункт 66 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 67 – 134 вважати відповідно підпунктами 66 – 133;
у підпунктах 66 – 133 цифри «67», «68», «69», «70», «71», «72», «73», «74», 

«75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», «85», «86», «87», 
«88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», «99», «100», 
«101», «102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», «110», «111», 
«112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», «121», «122», 
«123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», «131», «132», «133», 
«134» замінити відповідно цифрами «66», «67», «68», «69», «70», «71», «72», 
«73», «74», «75», «76», «77», «78», «79», «80», «81», «82», «83», «84», «85», 
«86», «87», «88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», 
«99», «100», «101», «102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», 
«110», «111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», 
«121», «122», «123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», «131», 
«132», «133»;

підпункт 86 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 87 – 133 вважати відповідно підпунктами 86 – 132;
у підпунктах 86 – 132 цифри «87», «88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», 

«95», «96», «97», «98», «99», «100», «101», «102», «103», «104», «105», «106», 
«107», «108», «109», «110», «111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», 
«118», «119», «120», «121», «122», «123», «124», «125», «126», «127», «128», 
«129», «130», «131», «132», «133» замінити відповідно цифрами «86», «87», 
«88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», «97», «98», «99», «100», 
«101», «102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», «110», «111», 
«112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», «121», «122», 
«123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», «131», «132»;

підпункт 88 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 89 – 132 вважати відповідно підпунктами  88 – 131;
у підпунктах 88 – 131 цифри «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96», 

«97», «98», «99», «100», «101», «102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», 
«109», «110», «111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», 
«120», «121», «122», «123», «124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», 
«131», «132» замінити відповідно цифрами «88», «89», «90», «91», «92», «93», 
«94», «95», «96», «97», «98», «99», «100», «101», «102», «103», «104», «105», 
«106», «107», «108», «109», «110», «111», «112», «113», «114», «115», «116», 
«117», «118», «119», «120», «121», «122», «123», «124», «125», «126», «127», 
«128», «129», «130», «131»;

підпункт 93 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 94 – 131 вважати відповідно підпунктами 93 – 130;
у підпунктах 93 – 130 цифри «94», «95», «96», «97», «98», «99», «100», «101», 

«102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», «110», «111», «112», 
«113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», «121», «122», «123», 
«124», «125», «126», «127», «128», «129», «130», «131» замінити відповідно 
цифрами «93», «94», «95», «96», «97», «98», «99», «100», «101», «102», «103», 
«104», «105», «106», «107», «108», «109», «110», «111», «112», «113», «114», 
«115», «116», «117», «118», «119», «120», «121», «122», «123», «124», «125», 
«126», «127», «128», «129», «130»;

підпункт 98 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 99 – 130 вважати відповідно підпунктами 98 – 129;
у підпунктах 98 – 129 цифри «99», «100», «101», «102», «103», «104», «105», 

«106», «107», «108», «109», «110», «111», «112», «113», «114», «115», «116», 
«117», «118», «119», «120», «121», «122», «123», «124», «125», «126», «127», 
«128», «129», «130» замінити відповідно цифрами «98», «99», «100», «101», 
«102», «103», «104», «105», «106», «107», «108», «109», «110», «111», «112», 
«113», «114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», «121», «122», «123», 
«124», «125», «126», «127», «128», «129»;

підпункти 106 та 107 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 108 – 129 вважати відповідно підпунктами  106 – 

127;
у підпунктах 106 – 127 цифри «108», «109», «110», «111», «112», «113», 

«114», «115», «116», «117», «118», «119», «120», «121», «122», «123», «124», 
«125», «126», «127», «128», «129» замінити відповідно цифрами «106», «107», 
«108», «109», «110», «111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», 
«119», «120», «121», «122», «123», «124», «125», «126», «127»;

підпункт 111 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 112 – 127 вважати відповідно підпунктами  111 – 

126;
у підпунктах 111 – 126 цифри «112», «113», «114», «115», «116», «117», 

«118», «119», «120», «121», «122», «123», «124», «125», «126», «127» заміни-
ти відповідно цифрами «111», «112», «113», «114», «115», «116», «117», «118», 
«119», «120», «121», «122», «123», «124», «125», «126»;

підпункт 116 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 117 – 126 вважати відповідно підпунктами 116 – 125;
у підпунктах 116 – 125 цифри «117», «118», «119», «120», «121», «122», 

«123», «124», «125», «126» замінити відповідно цифрами «116», «117», «118», 
«119», «120», «121», «122», «123», «124», «125»;

підпункт 122 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 123 – 125 вважати відповідно підпунктами 122 – 124;
у підпунктах 122 – 124 цифри «123», «124», «125» замінити відповідно циф-

рами «122», «123», «124»;
2) додатки 2 та 3 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 4 – 148 вважати відповідно додатками 2 – 146;
3) додаток 4 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 5 – 146 вважати відповідно додатками 4 – 145;

4) додаток 16 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 17 – 145 вважати відповідно додатками 16 – 144;
5) додаток 38 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 39 – 144 вважати відповідно додатками 38 – 143;
6) додаток 42 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 43 – 143 вважати відповідно додатками 42 – 142;
7) додаток 48 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 49 – 142 вважати відповідно додатками 48 – 141;
8) додатки 49 та 50 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 51 – 141 вважати відповідно додатками 49 – 139;
9) додаток 50 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 51 – 139 вважати відповідно додатками 50 – 138;
10) додаток 52 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 53 – 138 вважати відповідно додатками 52 – 137;
11) додаток 53 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 54 – 137 вважати відповідно додатками 53 – 136;
12) додатки 60 та 61 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 62 – 136 вважати відповідно додатками 60 – 134;
13) додаток 66 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 67 – 134 вважати відповідно додатками 66 – 133;
14) додаток 86 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 87 – 133 вважати відповідно додатками 86 – 132;
15) додаток 88 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 89 – 132 вважати відповідно додатками 88 – 131;
16) додаток 93 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 94 – 131 вважати відповідно додатками 93 – 130;
17) додаток 98 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 99 – 130 вважати відповідно додатками 98 – 129;
18) додатки 106 та 107 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 108 – 129 вважати відповідно додатками 106 – 127;
19) додаток 111 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 112 – 127 вважати відповідно додатками 111 – 126;
 20) додаток 116 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 117 – 126 вважати відповідно додатками 116 – 125;
21) додаток 122 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 123 – 125 вважати відповідно додатками 122 – 124.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в 

офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП Д. Вовк

✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦

ВСІМ УЧАСНИКАМ ТОВ «ЄВРО ГРИЛЬ»
Повідомлення про проведення загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО ГРИЛЬ»
ідентифікаційний код 39365375

02068, м. Київ, проспект М. Бажана, будинок 1-Е
ТОВ «ЄВРО ГРИЛЬ» повідомляє про те, що 06 листопада 2018 року об 

11:00 за адресою: 02068, м. Київ, проспект М. Бажана, будинок 1-Е, від-
будуться Загальні збори учасників Товариства. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів учасників.
2. Про розгляд звіту діяльності Товариства, бухгалтерських балансів 

2014-2017 років, розподіл прибутку, визначення порядку покриття збит-
ків, визначення режиму створення та використання фондів Товариства.

3. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства та пер-
спектив розвитку Товариства.

4. Про розгляд неправомірних дій учасника Товариства щодо діяльнос-
ті Товариства та визначення заходів зменшення негативних наслідків від 
неправомірних дій учасника. 

За інформацією звертатися за адресою: 02068, м. Київ, проспект  
М. Бажана, будинок 1-Е.

ВСІМ УЧАСНИКАМ ТОВ «ТІЄСТО ГРИЛЬ»
Повідомлення про проведення загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІЄСТО ГРИЛЬ»
ідентифікаційний код 40121735

02140, м.Київ, проспект Миколи Бажана, будинок 16-Д
ТОВ «ТІЄСТО ГРИЛЬ» повідомляє про те, що 07 листопада 2018 року 

об 11:00 за адресою: 02140, м.Київ, проспект Миколи Бажана, будинок 
16-Д, відбудуться Загальні збори учасників Товариства. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів учасників.
2. Про розгляд звіту діяльності Товариства, бухгалтерських балансів 

2015-2017 років, розподіл прибутку, визначення порядку покриття збит-
ків, визначення режиму створення та використання фондів Товариства.

3. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства та 
перспектив розвитку Товариства.

4. Про розгляд неправомірних дій учасника Товариства щодо діяльності 
Товариства та визначення заходів зменшення негативних наслідків від 
неправомірних дій учасника. 

За інформацією звертатися за адресою: 02140, м. Київ, проспект Ми-
коли Бажана, будинок 16-Д.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Калита Олександр Миколайович, 22.01.1987 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Університетська, 44, кв. 32, на підставі ст.ст. 133, 
135, 136 КПК України вам необхідно з’явитися о 10 год. 00 хв. 11 жов-
тня 2018 року в каб. № 309 слідчого відділу 2-го управління (з дис-
локацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях до старшого слідчого в ОВС Лиманюка О.П. за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 
33, для проведення слідчих (процесуальних) дій за вашою участю, 
ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отриман-
ня обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання при здійсненні спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні №22018050000000172, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 3 вересня 2018 року за ознака-
ми кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Каховський міськрайонний суд Херсонської області у зв’язку з роз-
глядом кримінального провадження за обвинуваченням Іоргова Мико-
ли Васильовича, 27.01.1981 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258 ч. 3 КК України, викликає об-
винуваченого Іоргова Миколу Васильовича. Судове засідання відбудеться  
18 жовтня 2018 року о 09.30 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул. Мелітопольська, 
172, каб. № 27. У разі неявки в судове засідання відповідача, слухання 
справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Г.В. Подіновська

Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, серія А № 057461, видане на ім’я Саєнка 
Петра Івановича, 

вважати недійсним.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
ТОВ «Мартін», зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12 «А», заявляє 

про наміри реалізації проекту: «Реконструкція з розширенням існуючого комплексу будівель і спо-
руд під багатофункціональний комплекс на просп. Правди, 47 у Подільському районі м. Києва».

Роботи з розширенням існуючого комплексу будівель і споруд під багатофункціональний комп-
лекс на просп. Правди, 47 у Подільському районі м. Києва здійснюється з метою створення сучас-
ного об’єкта для комфортного проведення дозвілля населення та забезпечення належних умов для 
автономного функціонування об’єктів громадського призначення.

Характеристика діяльності: в цілому об’єкт не відноситься до «Переліку видів діяльності та 
об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку», затвердженого постановою КМУ №808 
від 28.08.2013 р.

Соціально-економічна необхідність планової діяльності: розвиток торговельно-розважальної 
інфраструктури міста та створення робочих місць.

Потреби в ресурсах при будівництві і експлуатації:
· земельних – 25,0420 га
· водні ресурси – 335,63 м3/добу (в тому числі – магазини промтоварів – 32,94 м3/добу; громад-

ські заклади – 25,92 м3/добу; адмінбудівля – 18,38 м3/добу; спортивно-оздоровчі заклади — 52,93 
м3/добу)

Загальні витрати води на:
· господарчо-побутові потреби ТРК – 130,17 м3/добу;
· виробничі потреби ТРК – 192,52 м3/добу;
· енергетичні ресурси: електроенергія – максимальне розрахункове навантаження 4950 кВт, роз-

рахункова річна витрата тепла: 25533,72 МВт/рік
· сировинні ресурси – природний газ – 2936,378 тис. нм3/рік.
Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): при будівництві згідно проекту орга-

нізації будівництва, при експлуатації заїзд з вул. М. Гречка.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: приймаються відповідно до 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охо-
рону атмосферного повітря», Водного кодексу України, Земельного кодексу України, ДБН 360-92, 
ДСП173-96; здійснення оцінки впливу на довкілля; після введення в експлуатацію замовнику необ-
хідно отримати дозвільні документи, а саме: декларацію про утворення відходів, дозвіл на викид в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, затверджений ліміт використання води, умови на 
скид стічних вод у міську каналізаційну мережу.

Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середови-
ще: 

· клімат і мікроклімат – не впливає;
· повітряне – вплив не перевищуватиме встановлені нормативні обмеження;
· водне – не впливає;
· ґрунт – впливає при проведенні будівельних робіт;
· рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – передбачається видалення зелених насаджень, 

що не мають заповідної значущості;
· навколишнє соціальне середовище (населення) – вплив можна оцінити як позитивний, оскільки 

проектом передбачається розвиток інфраструктури міста та створення робочих місць;
· навколишнє техногенне середовище – вплив полягатиме у підвищенні навантаження на існую-

чі інженерні мережі.
Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або 

безпечного захоронення: в процесі експлуатації утворюватимуться тверді побутові відходи: вторин-
на сировина направляється на переробку для повторного використання, харчові відходи та інші – 
на захоронення.

Обсяг виконання ОВНС: у повному обсязі згідно ДБН А.2.2-1-2003.
Участь громадськості: зі зверненнями та пропозиціями звертатися протягом 2 тижнів з момен-

ту публікації Заяви про намір щодня з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 17.00 год. за адресою:  
м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12 «А».

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя перебуває кримі-
нальна справа № 263/1039/17 відносно Денисової Вікторії Валеріївни за обви-
нуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Денисова Вікторія Валеріївна, 13.05.1986 року народження, 
уродженка м. Кривій Ріг Довгинцевського району Дніпропетровської облас-
ті, яка зареєстрована за адресою: м. Кривій Ріг, м-н Ювілейний, буд. 5, кв. 20, 
викликається для участі в розгляді справи, який відбудеться 16.10.2018 року 
об 11.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів,  
б. 31, каб. 10, 18.

У випадку неприбуття, обвинувачена повинна повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Д. В. Киян

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає кримінальне провадження № 242/4392/16-к за обвинуваченням 
Кострубицького О.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обвину-
ваченого (in absentia) у порядку спеціального судового провадження. 
Обвинувачений Кострубицький Олексій Олександрович, 24.08.1978 
р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, в/ч Д-0065, останнє 
відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, ви-
кликається до суду на 10.00 год. 16 жовтня 2018 року (корп. № 2,  
каб. №18) для участі в судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді
Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-

торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає обвинувальний акт віднос-
но Крючека Віктора Анатолійовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за № 22016080000000033 від 
13.05.2016 року, місце проживання обвинуваченого: вул. Комарова, 
25А, кв. 64, м. Запоріжжя, 6900, місце реєстрації: вул. Кузнєцова, 
30А, кв. 6, м. Запоріжжя, 6900, викликається на 17 жовтня 2018 року 
о 13 годині 30 хвилин до суду, каб. №23/3, для участі в розгляді кри-
мінального провадження (№331/867/18, 1-кп/234/818/18).

Головуючий суддя Л. I. Переверзева

Безрученко Юлія Олександрівна, 12.09.1977 року народження, яка 
проживає за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Генера-
ла Данилова, 36/15, у порядку ч. 3 ст. 323 КПК України викликаєть-
ся 16.10.2018 р. о 13.00 год. до Димитровського міського суду Доне-
цької області (адреса розташування: м. Мирноград Донецької області,  
вул. Центральна, 73, зал №1) для участі в судовому засіданні у статусі 
обвинуваченої в кримінальному провадженні № 42016050000000653 
від 25.07.2016 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. З моменту опублікуван-
ня повістки про виклик обвинувачена вважається належним чином 
ознайомленою з її змістом.

Суддя Редько Ж. Є.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, Донецька 

обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/261/18 за обвинуваченням Красовського Сергія Сергійови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Красовський Сергій Сергійович, 29 січня 1977 р.н., 
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. 
Шевченка, буд. 233, кв. 19, викликається до суду на 15.30 год. 16 жовтня 2018 
року для участі в підготовчому судовому засіданні, яке відбудеться в примі-
щенні суду (корп. № 1, каб. № 9).

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спе-
ціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя B. C. Мартиненко

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Со-

борний, 1) викликає як обвинуваченого Літвинова Олега Георгі-

йовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 11 жов-

тня 2018 року о 17 год. 15 хв. у залі суду 2-Б-1, по кримінально-

му провадженню про обвинувачення Літвинова Олега Георгійо-

вича за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Суддя І. В. Зіневич
Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового 

засідання в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачений Єлісєєв Сергій Станіславович, який народився 

24 жовтня 1961 року, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Се-
вастополь, проспект Античний, 6, кв. 5; проживаєза адресою: АР 
Крим, м. Севастополь, вул. Тараса Шевченка, 17, кв. 15, відповід-
но до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове 
засідання, яке відбудеться 22.10.2018 року о 15 годині 30 хви-
лин у залі судових засідань №131 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В. В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

 Обвинувачений Гудко Володимир Ігорович, 03.01.1991 року 
народження, зареєстрований за адресою: Одеська обл., м. Чор-
номорськ, вул. Перемоги, 91, кв. 202, відповідно до вимог ст.ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, яке 
відбудеться 18.10.2018 року об 11 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

ПАТ «Концерн Галнафтогаз» повідомляє:  
печатку з інформаційним наповненням Пу-

блічне акціонерне товариство «Концерн 
Галнафтогаз», для накладних №4,  

№ 31729918, Україна, м. Львів, вважати 
втраченою з 22 вересня 2018 року.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання в порядку спе-
ціального судового провадження обвинуваченого Воскобойнікова Олександра Якови-
ча, 08.06.1978 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: м. Одеса, вул. Базар-
на, 114, кв. 5. Відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України вам необхідно з’явитися 
16.10.2018 року о 12 год. 45 хв. у зал судових засідань №233 Приморського районного су-
ду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя С.М. Кічмаренко

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» 

повідомляє про втрату бланка суворої  

звітності 

полісу ОСЦПВ: AM 4557280, 

вважати цей бланк недійсним.

Втрачену печатку

 ТОВ «ОККОСХІДІНВЕСТ», № 5, 

ідентифікаційний код 37776408, 

вважати недійсною.

Павлоградський міськрайонний суд Дні-
пропетровської області по кримінально-
му провадженню 1-кп/185/554/18, справа 
№ 185/2831/17, за обвинуваченням Кирпуна 
Альберта Борисовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказано-
му кримінальному провадженню призначе-
но 17.10.2018 року о 09.00 год. за адресою: 
вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, Дніпро-
петровська область.

Обвинувачений Кирпун Альберт Борисович 
викликається для участі в підготовчому судо-
вому засіданні, призначеному на 17.10.2018 
року о 09.00 год. у приміщенні Орджонікі-
дзевського районного суду м. Маріуполя До-
нецької області (пр-т Перемоги, 6, м. Маріу-
поль, Донецька область), яке буде проводи-
тися в режимі відеоконференції головуючим 
суддею Мицаком М. С., у приміщенні Павло-
градського міськрайонного суду, який зна-
ходиться за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пре-
сі обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У ра-
зі неявки обвинуваченого справу буде розгля-
нуто за його відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Доне-
цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає криміналь-
не провадження № 22017050000000105 (но-
мер справи № 243/243/1369/17, номер прова-
дження 1-кп/243/200/2018) за обвинувачен-
ням Бовта Максима Анатолійовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі Бовт Максим 
Анатолійович, 03.08.1979 року народжен-
ня, який проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 184-а, 
викликається на судове засідання, яке відбу-
деться 17 жовтня 2018 року о 08.30 год., до 
суду для участі в розгляді справи.

Якщо обвинувачений, до якого не застосо-
вано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призна-
чає дату нового засідання і вживає заходів до 
забезпечення його прибуття до суду.

Суд також має право постановити ухва-
лу про привід обвинуваченого та/або ухвалу 
про накладення на нього грошового стягнен-
ня в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України, та здійснити спеціальне су-
дове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за 
адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає криміналь-
не провадження за обвинуваченням Почерніна Євгена Миколайови-
ча, 26.03.1983 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Почернін Є. М. (зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Авдіївка, квартал Ювілейний, 
10/6) викликається на 18.10.2018 року о 10.30 год. до суду, каб. № 10, 
для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується 
від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпо-
відальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

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

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за 
адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне 
провадження за обвинуваченням Головні Олексія Юрійовича у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Головня О. Ю., 18.01.1987 року народження (зареєстрований за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова, 21), викликається на 16.10.2018 
року о 15.00 год. до суду, каб. № 10, для участі в розгляді справи по 
суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується 
від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпо-
відальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

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

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за 
адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає криміналь-
не провадження за обвинуваченням Просандєєвої Юлії Вікторівни, 
10.10.1993 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Просандєєва Ю. В. (зареєстрова-
на за адресою: Донецька область, Старобешівський район, м. Комсо-
мольське, вул. Маяковського, 7/14) викликається на 17.10.2018 року 
о 09.00 год. до суду, каб. № 10, для участі в розгляді справи по суті, 
головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченої (in absentia), яка переховується від 
органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та оголошена у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
на вважається належним чином ознайомленою з її змістом.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області по кримінальній справі № 185/10195/16-к за обви-
нуваченням Колоса Володимира Анатолійовича у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, викликає 
обвинуваченого Колоса Володимира Анатолійовича в підго-
товче судове засідання, яке призначене на 2 листопада 2018 
року о 10.00 год. та яке буде проводитися головуючим суд-
дею Самоткан Н. Г. у приміщенні Павлоградського міськра-
йонного суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Пав-
лоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то зa його відсутності.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по 
кримінальній справі № 185/2143/17 за обвинуваченням Дворецького 
Андрія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, викликає обвинуваченого Дво-
рецького Андрія Анатолійовича в підготовче судове засідання, яке при-
значене на 2 листопада 2018 року о 09.00 год. та яке буде проводити-
ся головуючим суддею Самоткан Н. Г. у приміщенні Павлоградського 
міськрайонного суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Павло-
град, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки об-
винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

У провадженні Комінтернівського районного суду м. Харкова знахо-
диться кримінальне провадження № 646/13598/14-к стосовно Плигу-
на Романа Павловича, 30.09.1988 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 314,  
ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України.

Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає Швеця О. О., 
останнє місце мешкання: м. Донецьк, вул. Путилівська, буд. 31, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 18 жовтня 2018 року о 13 годині 30 хви-
лин у залі № 2 Комінтернівського районного суду м. Харкова за адре-
сою: м. Харків, пров. Брянський, 5. 

Суддя Ариничевою С. А.

Повістка про виклик обвинуваченого
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викликає як обвинувачено-

го Рудіка Павла Миколайовича, 29.04.1965 р.н., який мешкав за адресою: Харків-
ська область, смт Дворічна, вулиця Заводська, будинок № 33, для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 12014220370000485 від 26.03.2014 року за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України та по-
відомляє, що судове засідання відбудеться 17.10.2018 року о 10.30 год. у примі-
щенні № 1 Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адресою: Хар-
ківська область, місто Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України. У разі не-
явки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. О. Волчек
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Дудіна Ми-

колу Миколайовича, 28.10.1991 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, по обвину-
вальному акту, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за 
№ 42016220000001040 від 24.11.2016 року, справа № 644/6463/17-к, 
провадження № 1-кп/644/638/17, у підготовче судове засідання, при-
значене на 16 жовтня 2018 року о 10 годині 00 хвилин, головуючий суд-
дя Горчакова О. І. Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї П’ятирічки), 18 (корпус №2 су-
ду), зал судового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без участі 
Дудіна Миколи Миколайовича.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Дерменжи Валерія Кос-
тянтиновича, 18.06.1976 р.н., зареєстрованого за адресою: Одеська об-
ласть, Ізмаїльський район, с. Кам’янка, вул. Калініна, 127, відповідно 
до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засіданні 
з розгляду кримінального провадження в порядку спеціального судо-
вого провадження стосовно Дерменжи В.К., обвинуваченого у скоєн-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 17 
жовтня 2018 року о 12 годині за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. По-
важні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені стаття-
ми 139, 323 КПК України.

Справа розглядатиметься суддею В. М. Коваленко

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні спеціального досудового розслідування 

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській об-
ласті здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні 
№22018180000000103 від 03.10.2018 р. за підозрою громадянина України 
Шила Артема Вадимовича, 20.03.1995 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Шило Артем Вадимович, 
20.03.1995 року народження, місце реєстрації: Донецька обл., Амвросіївський 
район, с. Успенка, вул. Садова, буд. 45, викликається в слідчий відділ УСБУ 
в Рівненській області, м. Рівне, вул. Відінська, 4, до слідчого слідчого відді-
лу Крупенка Р.О. на 10 год. 00 хв. 9 жовтня 2018 року для участі в проведен-
ні процесуальних дій в кримінальному провадженні  №22018180000000103.
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«Золото» із шашок — 
у харків’янина 

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ. У турецькому місті Ізмір, де проходив чемпіо-
нат світу в бліці з шашок-64 (бразильська версія), перемогу здо-
був багаторазовий чемпіон світу та Європи серед молоді з ба-
гатьох видів шашок харківський гросмейстер Юрій Анікєєв. Він, 
за інформацією департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту 
Харківської міськради, на три бали випередив у турнірній табли-
ці основного конкурента і багаторазового чемпіона світу Олек-
сандра Шварцмана з Росії. Харків’янин упевнено пройшов усю 
турнірну дистанцію і за тур до кінця забезпечив собі золоту ме-
даль. Тож нині його вважають найкращим серед шашкістів світу.

Бібліотеки Луганщини поповнилися новинками
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

СТРАТЕГІЯ. На підконт-
рольній українській владі те-
риторії області працює 601 
бібліотека. Книгозбірні на-
дають послуги 238 тисячам 
жителів Луганщини. Сис-
тема розвивається за та-
кими стратегічними напря-

мами: стале фінансування 
основних бібліотечних по-
слуг, модернізація матері-
ально-технічної бази та інф-
раструктури бібліотек, акту-
алізація документно-інфор-
маційних ресурсів.

«Завдяки залученню ме-
ценатів, волонтерів та учас-
ті у різноманітних проектах 
соціального партнерства 

в бібліотеки області надій-
шло 42 000 примірників різ-
них видань, з них майже по-
ловина — новинки», — роз-
повіла начальник обласно-
го управління культури, на-
ціональностей та релігій Алі-
на Адамчук. За її словами, 
приділяють особливу увагу 
створенню нової інтегрова-
ної бібліотечної системи. 

В умовах децентралізації 
постає проблема трансфор-
мації бібліотечної мережі, 
тож щоб не закривали і не 
реорганізовували бібліотек 
у новостворених об’єднаних 
територіальних громадах, 
було розроблено модель пу-
блічної бібліотеки ОТГ та за-
пропоновано нову модель 
обласної книгозбірні.

Музей створив 
моменти щастя 

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ВЕСІЛЬНИЙ АЛЬБОМ. Найбільш зворушливий день у жит-
ті закоханих — день їхнього весілля. Навіть якщо минуло бага-
то років, весільний альбом, як маленька скринька з коштовнос-
тями, зберігає спогади про одну з найважливіших подій у жит-
ті людини. Весільні фотографії розкажуть про історію кохання і 
створення родини, пам’ятні місця, де їх було зроблено, повер-
нуть у ті незабутні дні й години. Проект «Весільний альбом», 
який здійснив Черкаський художній музей, демонструє момен-
ти щастя та мистецтво їх фіксувати. Адже непомітна й водночас 
така важлива на весіллі робота фотохудожника залишається у 
родині на все життя. Тлом для світлин нерідко стають краєви-
ди рідного міста, святково оформлені зали та романтичні місця.

Музей зібрав у своїх стінах відомих креативних черкась-
ких фотографів. Катерина Галан, Анастасія Єнотова, Ігор Єфі-
мов, Петро Забіла, Валерія Колосова, Микола Мейта, Катери-
на Рева, Олександр Цибульський, Наталія Шинкаренко проде-
монстрували своє мистецтво. Інформаційну підтримку проек-
ту надала фотостудія Мінаєвих. Професійні черкаські дизайне-
ри Надія Груздєва, Алла Заплотницька, Леся Матуся, дизай-
нерська студія «Аляска» створили у музеї вишукані фотозони. 
Вони надають змогу кожному поринути в атмосферу свята, ро-
мантики та чарівних почуттів.
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Бобовищенське гроно
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЇ ВИНОРОБІВ. 
Село Бобовище недарма на-
зивають винною столицею 
Мукачівського району: на 
місцевому агроторговельно-
му підприємстві раніше ви-
готовляли широкий асорти-
мент вин, серед яких і зна-
менита «Троянда Закарпат-
тя». Коли підприємство за-
непало, першість перебрали 
місцеві винороби, продовжу-
ючи прадавні традиції вино-
робства. 

І винороби, і місцеві культ-
армійці, яких підсилив спі-
вом Закарпатський акаде-
мічний народний хор, а фі-
нансово — Мукачівська рай-
держадміністрація, втретє 
влаштували фестиваль «Бо-
бовищенське гроно». Цього-
річ він став уже міжнарод-
ним, а фестивальний авто-
бус, що курсував із райцен-
тру, дав змогу долучитися 
всім охочим. 

Символом фесту став на-
пій «Бобовищенське гро-
но»: його виготовили з уро-
жаю 2017 року, зібраного в 
усіх населених пунктах Му-
качівщини. Звідусіль май-
стри привезли і власні вина, 
найкращі з яких нагородила 
відзнаками дегустаційна ко-
місія, визначивши з понад 
трьох десятків різних сортів.

Голова облдержадміні-
страції Геннадій Москаль не 
оминув увагою пекучих про-
блем закарпатського про-
мислового виноробства. 
За його словами, розви-
ток галузі гальмує небажан-
ня на законодавчому рівні 
розв’язати проблему колиш-
ніх винрадгоспів, до яких на-
лежить і агропромислове 
торговельне підприємство 
«Бобовище». «Теперішній 
фестиваль свідчить про пер-
спективність цієї галузі на 
Закарпатті й у цьому селі, 
яке має всі передумови, щоб 

стати виноробною 
столицею Украї-
ни», — сказав Ген-
надій Москаль.

Гості з апетитом 
куштували стра-
ви закарпатської 
кухні, аплодува-
ли артистам і бра-
ли на замітку ре-
цепти виготовлен-
ня вин, якими діли-
лися відомі виноро-
би. Фестивальний 
вечір завершився 
концертом.

Вокальний ансамбль Бобовищенського будинку культури «Бабовка» виступав… на тракторі

Стартап юного шосткинця 
зацікавив експертів

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЕВРИКА! Нещодавно в Ки-
єві відбувся фінал Всеукра-
їнської профільної школи UF 
Incubator StartUp Week, на 
якому 10 команд старшоклас-
ників з різних куточків краї-

ни протягом тижня працюва-
ли над власними винаходами 
і представляли їх експертам.

Для профільної школи пі-
дібрали 27 учнів — учасників 
першого державного бізнес-
інкубатора UF Incubator, ство-
реного на базі Малої академії 
наук України. Серед них бу-

ли і представники Сумщини. 
Анатолій Храмченко із Шост-
ки запропонував модель ро-
торного вітряного двигуна WI-
turbine, який може працювати 
обабіч автобанів завдяки ві-
тровому потоку, який створю-
ють автомобілі. Так генератор 
вироблятиме механічну енер-

гію, яку потім можна перетво-
рювати на електричну.

Винахід-пропозиція шосткин-
ця зацікавив учасників фіналу 
та експертів. Такі установки мо-
жуть конкурувати із традицій-
ними джерелами електроенер-
гії, їх можна успішно експлуату-
вати насамперед у побуті.

Господині 
щедро  

наливали та 
пригощали 

чудовими 
закарпатськими 

винами


