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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ:
«Я весь час розраховую, 

що на «Північний 
потік-2» буде накладено 

американські санкції. 
Ми ведемо 

переговори  
на цю тему».

Потрібні приклади 
успіху

ДІАЛОГ. Досягнення України за ініціативою  «Партнерство 
«Відкритий уряд» високо оцінено на міжнародному рівні, зокре-
ма успіхи у створенні електронних систем публічних закупівель 
ProZorro і громадського контролю держзакупівель DoZorro. 

«Співпраця уряду та громадськості надзвичайно тісна, а її під-
сумки вражають. Значна частина цих досягнень стала можли-
вою завдяки саме громадськості, яка слугує головним ініціато-
ром і рушієм змін», — сказав Міністр Кабінету Міністрів Олек-
сандр Саєнко на засіданні Координаційної ради з питань реалі-
зації ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд».

Нині розробляють проект плану дій з упровадження ініціативи 
у 2016— 2018 роках. Уперше — відповідно до Глобальних цілей 
сталого розвитку-2030. Учасників закликають надсилати при-
клади успішних історій у межах реалізації ініціативи. Важливо 
показати не лише цифри чи дані про центри надання адмінпос-
луг, моніторинг публічних закупівель, відкриття інформації у ба-
гатьох сферах, а й конкретні приклади з життя людей чи діяль-
ності організацій, які скористалися інструментами ініціативи.

26 млрд дол. 
становив експорт українських товарів 

за сім місяців року. Загалом він 
зростає вже 19 місяців поспіль 

РУХ  ЗА ПРАВИЛАМИ. Пристрої TruCAM, якими вже споряджено 
патрульну поліцію, за тиждень почнуть контролювати 
швидкість транспорту на українських автошляхах

Радар  
зупинить лихача

Прем’єр-міністр Польщі про економічні й безпекові 
аргументи проти реалізації цього кремлівського проекту 

5 6
ДОКУМЕНТИ

Нещодавно ухвалений закон 
про органічне виробництво 
має поставити заслін 
фальсифікаторам і відкрити ринок 
добросовісним виробникам 

ПРОДОВОЛЬСТВО

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Порядку реєстрації, перереєстрації 
безробітних та ведення обліку 
осіб, які шукають роботу»
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ПАРЄ хоче пробачити російським 
депутатам окупацію Криму і Донбасу?
ГЕОПОЛІТИКА. Депутати асамблеї можуть підтримати зміни регламенту,  
що гарантують повернення до зали делегації РФ

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр» 

(Страсбург)

На нинішній сесії ПАРЄ, яка 
відкрилася вчора у французь-

кому місті Страсбурзі, на україн-
ську делегацію чекають серйоз-
ні випробовування. Сьогодні їм до-
ведеться витримати дебати та го-
лосування за резолюцію, яка мо-
же повернути в асамблею делега-

цію Росії. Появі цього документа з 
нудною назвою «Удосконалення 
процесу ухвалення рішень Пар-
ламентської асамблеї щодо повно-
важень і голосування», незважа-
ючи на його, здавалося б, виключ-

но технічний характер, передува-
ла трирічна історія політичних ін-
триг, гучних скандалів і фінансо-
вого шантажу. 

Історія із санкціями проти ро-
сійської делегації в ПАРЄ бе-

ре початок від квітневої резо-
люції 2014 року, ухваленої піс-
ля анексії Криму Росією. Доку-
мент рекомендував позба-
вити права голосу депута-
тів Держдуми. 3
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документи

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

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

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Авраміді Тетяну Станіславів-
ну, 03.06.1972 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферо-
поль, АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 16 годині 00 хвилин 18 жовтня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва за адре-

сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголошення, обвину-

вачена вважається належним чином ознайомлена з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Клюєву Ірину Дмитрівну, 
13.08.1966 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Фрунзе, 12, с. Первомай-
ське, Первомайський р-н, АР Крим), за вчинення кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 14 годині 30 хвилин 
18 жовтня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суду міста 

Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, каб. 27 (головуючий суддя  
Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даною оголошення, обвину-
вачена вважаться належним чином ознайомлена з його змістом.

Втрачені Банківську ліцензію 
ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» № 267 
від 08.02.2013, Генеральну лі-
цензію на здійснення валютних 
операцій ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» 
№ 267 від 15.02.2013 з додатка-
ми та Свідоцтво учасників Фон-
ду гарантування вкладів фізич-
них осіб № 220 від 21.02.2013, 
вважати недійсними.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 жовтня 2018 р. № 791 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 3 жовтня 2018 р. № 791

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац другий підпункту «г» пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 24 
жовтня 1996 р. № 1295 «Про умови оплати праці працівників органів місцевого само-
врядування та їх виконавчих органів» — із змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1286 (Офіційний вісник України, 1998 р.,  
№ 33, ст. 1232), виключити.

2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. № 144 «Пи-
тання забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії» (Офіційний вісник Украї-
ни, 1998 p., № 7, ст. 243; 2005 р., № 20, ст. 1062) виключити.

3. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (Офіційний вісник України, 2006 р., 
№ 10, ст. 632; 2017 р., № 44, ст. 1367) доповнити абзацом такого змісту:

«Преміювання секретарів сільських, селищних, міських рад, заступників сільських, 
селищних, міських голів, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів, ста-
рост, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у поряд-
ку та розмірах, визначених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату 
праці за рішенням сільського, селищного, міського голови.».

4. У додатку 2 до  постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р.  
№ 329 «Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи 
суддів України та Національної академії прокуратури України» (Офіційний вісник Украї-
ни, 2011 р., № 24, ст. 994; 2016 р., № 30, ст. 1199; 2018 р., № 12, ст. 417) у позиції «На-
чальник відділу у складі управління, інституту» цифри «8 900» замінити цифрами «9 
800».

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання опла-
ти праці працівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9,  
ст. 284; 2018 р., № 12, ст. 417):

1) у схемі посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати пра-
ці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2018 році, затвердженій зазначеною 
постановою, у позиції «Генеральний директор директорату, директор генерального де-
партаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та єв-
роатлантичної інтеграції, керівник департаменту, головного управління, служби» циф-
ри «7 700» виключити;

2) у переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп опла-
ти праці, затвердженому зазначеною постановою, у графі «Посади державних служ-
бовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці»:

позицію «Група 7. Посади головних спеціалістів державних органів» після слів «го-
ловні інспектори» доповнити словами «, головні державні аудитори»;

позицію «Група 8. Посади провідних спеціалістів державних органів» після слів 
«провідні казначеї» доповнити словами «, провідні державні аудитори»;

позицію «Група 9. Посади спеціалістів державних органів» після слова «інспектори» 
доповнити словами «, державні аудитори»;

3) додаток до Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують 
функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Госпо-
дарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управлін-
ня адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміні-
стративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, затвер-
джених зазначеною постановою, після позиції 

«Начальник самостійного відділу Управління адміністративних   6400»
будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними 
будинками Державного управління справами, Управління 
адміністративними будинками Управління справами 
Апарату Верховної Ради України  

доповнити такою позицією:
«Заступник начальника самостійного відділу Управління   6100».
адміністративних будинків Господарсько-фінансового 
департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, 
Управління адміністративними будинками Державного 
управління справами, Управління адміністративними 
будинками Управління справами Апарату Верховної 
Ради України  

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 вересня 2018 р. № 806 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 13 вересня 2017 р. № 684
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 «Про 

затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» (Офіційний вісник 
України, 2017 р., № 76, ст. 2325) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 вересня 2018 р. № 806

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 13 вересня 2017 р. № 684
1. Назву та пункт 1 постанови після слова «дітей» доповнити словом «дошкільно-

го,».
2. У Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженому зазначе-

ною постановою:
1) назву Порядку після слова «дітей» доповнити словом «дошкільного,»;
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів, що ведеться з метою забезпечення здобуття ними дошкільної та загальної се-
редньої освіти.»;

3) у пункті 2:
доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:
«вихованці — особи, які здобувають дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти 

або структурних підрозділах інших закладів освіти;
діти дошкільного віку — особи віком від 3 до 6 (7) років;».
У зв’язку з цим абзаци другий — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим 

— сьомим;
абзац шостий викласти в такій редакції:
«заклад освіти — заклад освіти (його структурний підрозділ), що забезпечує здобут-

тя дошкільної та/або загальної середньої освіти.»;

абзац сьомий після слів «Про загальну середню освіту» доповнити словами «, «Про 
дошкільну освіту»;

4) абзац перший пункту 4 після слів «Облік дітей» доповнити словами «дошкіль-
ного та»;

5) у підпункті 3 пункту 5 слова «загальноосвітніми навчальними закладами» та «за-
гальноосвітніх навчальних закладів» замінити відповідно словами «закладами загаль-
ної середньої освіти» та «закладів загальної середньої освіти»; 

6) пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Структурні підрозділи з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» і 

«Про захист персональних даних» мають право:
для забезпечення реалізації прав дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної 

освіти отримувати від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовря-
дування інформацію про кількість дітей дошкільного віку, а також від закладів освіти 
— інформацію про кількість їх вихованців;

для забезпечення реалізації прав дітей шкільного віку на здобуття загальної серед-
ньої освіти отримувати від служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів, які 
здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, місцевих органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самоврядування та закладів освіти дані про дітей 
шкільного віку;

використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані про дітей шкіль-
ного віку, в тому числі дані, отримані з інших реєстрів або баз даних.

Залучення працівників закладів освіти до організації та ведення обліку дітей до-
шкільного та шкільного віку забороняється.»;

7) у пункті 8:
в абзаці першому після слів «здійснює їх обробку» доповнити словами «з дотриман-

ням вимог Законів України «Про інформацію» і «Про захист персональних даних», а 
слова «звіряє їх» замінити словами «звіряє дані про дітей шкільного віку»;

абзац другий замінити абзацами такого змісту:
«Дані можуть бути внесені до реєстру шляхом подання відповідному структурному 

підрозділу батьками (одним з батьків) дитини чи її законними представниками пись-
мової заяви, в якій повинна міститися інформація про дитину, а також згода батьків 
(одного з батьків) дитини чи її законних представників на обробку персональних да-
них. Для підтвердження інформації про дитину надаються відповідні документи. У ра-
зі зміни інформації про дитину батьки (один з батьків) дитини чи її законні представни-
ки зобов’язані надати необхідні документи відповідному структурному підрозділу. Бать-
ки дитини чи її законні представники несуть відповідальність за достовірність зазначе-
ної інформації.

Інформація про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) дитини, дату її народжен-
ня підтверджується свідоцтвом про народження дитини або паспортом громадянина 
України (для осіб, які досягли 14-річного віку).

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких 
документів (за вибором особи, яка подає заяву):

паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвід-
ка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, 
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано 
тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків ди-
тини чи законних представників;

довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи 
законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця 
проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 
р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з до-
датком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо пере-
міщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 
р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (Офіційний вісник України, 2014 р., 
№ 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);

документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право 
власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купів-
лі-продажу житла тощо);

рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до 
житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщен-
ням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/орен-
ди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує 
місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодек-
су Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між 
юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додат-
ком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку про-
вадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дити-
ни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» 
(Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини 
та/або одного з її батьків чи законних представників.

Підтвердженням інформації про місце здобуття освіти (заклад освіти) та форму здо-
буття освіти є інформація, надана закладами освіти до структурного підрозділу відпо-
відно до цього Порядку.

Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з особливими 
освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцін-
ку дитини з особливими освітніми потребами чи висновок психолого-медико-педаго-
гічної консультації (за наявності).

Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа.». 
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом сімнадцятим;
8) у пункті 9:
абзац перший викласти в такій редакції:
«9. На підставі даних реєстру та даних щодо кількості дітей дошкільного віку струк-

турний підрозділ складає і подає статистичний звіт про кількість дітей дошкільного та 
шкільного віку за формою та у порядку, що затверджені МОН.»;

абзац другий після слів «кількість дітей» доповнити словами «дошкільного та»;
9) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Облік вихованців і учнів ведуть заклади освіти. Заклад освіти подає щороку не 

пізніше 15 вересня відповідному структурному підрозділу дані про всіх учнів, які до ньо-
го зараховані, та дані про кількість вихованців, які відвідують такий заклад або перебу-
вають під його соціально-педагогічним патронатом.»;

10) у пункті 14:
абзац перший викласти в такій редакції:
«14. Контроль за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку в частині ре-

алізації структурними підрозділами повноважень, визначених цим Порядком, здійсню-
ють Державна служба якості освіти, її територіальні органи, Рада міністрів Автоном-
ної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.»;

абзац другий після слів «веденням обліку» доповнити словами «вихованців та»;
11) у тексті Порядку слова «навчальний заклад» в усіх відмінках і формах числа за-

мінити словами «заклад освіти» у відповідному відмінку і числі.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 вересня 2018 р. № 679-р 
Київ

Про затвердження чисельності громадян 
України, що підлягають призову на строкову 

військову службу, обсягу видатків  
для проведення призову у жовтні — грудні 

2018 року
1. Затвердити:
чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу 

у жовтні — грудні 2018 р. з областей, м. Києва, згідно з додатком 1;

обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову 
службу у жовтні — грудні 2018 р. згідно з додатком 2.

2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Державній спеціальній 
службі транспорту, Адміністрації Державної прикордонної служби перерахувати до 5 
жовтня 2018 р. кошти на рахунки обласних, Київського міського військових комісаріа-
тів в обсязі, затвердженому цим розпорядженням.

3. Міністерству внутрішніх справ, Державній спеціальній службі транспорту, Адміні-
страції Державної прикордонної служби до 5 жовтня 2018 р. перерахувати Міністерству 
оборони кошти за перевезення та харчування громадян України, призваних на строко-
ву військову службу до Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Держав-
ної спеціальної служби транспорту , в сумі 2 867 930 гривень, 683 891 гривні та 397 098 
гривень відповідно.

4. Міністерству оборони забезпечити:
проїзними документами громадян України, призваних на строкову військову служ-

бу, для прямування від збірних пунктів обласних, Київського міського військових комі-
саріатів до місця служби, а також забезпечити їх харчування під час перебування в за-
значених пунктах і в дорозі;

цільове використання перерахованих Міністерством внутрішніх справ, Державною 
спеціальною службою транспорту, Адміністрацією Державної прикордонної служби ко-
штів у визначених пунктом 3 цього розпорядження обсягах.

5. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити здійснення 
заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням призову громадян України на стро-
кову військову службу у жовтні — грудні 2018 року.

6. Виконання цього розпорядження здійснити в межах відповідних бюджетних при-
значень, установлених Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 1 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26 вересня 2018 р. № 679-р

ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
громадян України, що підлягають призову на строкову 

 військову службу у жовтні — грудні 2018 р. з областей, м. Києва
(осіб)

Найменування  
регіону

Підлягає від-
правленню у 

війська, усього

У тому числі для
Збройних 

Сил

Держспец-
трансслуж-

би

Націо-
нальної 
гвардії

Держ-
прикордон-

служби
Область:
Вінницька 965 505 30 410 20
Волинська 570 308 20 182 60
Дніпропетровська 1850 957 50 691 152
Донецька 440 340 35 50 15
Житомирська 685 375 35 215 60
Закарпатська 425 235 30 130 30
Запорізька 720 235 35 330 120
Івано-Франківська 520 260 30 180 50
Київська 718 398 30 235 55
Кіровоградська 710 260 60 370 20
Луганська 260 195 20 35 10
Львівська 810 380 40 290 100
Миколаївська 820 410 20 360 30
Одеська 995 469 30 255 241
Полтавська 686 376 35 220 55
Рівненська 540 293 20 190 37
Сумська 558 268 35 205 50
Тернопільська 510 250 40 190 30
Харківська 1300 590 40 620 50
Херсонська 670 273 60 317 20
Хмельницька 750 400 40 260 50
Черкаська 675 345 30 215 85
Чернівецька 490 220 40 130 100
Чернігівська 549 249 65 180 55
м. Київ 744 419 30 240 55
Усього 17960 9010 900 6500 1550

Додаток 2 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 26 вересня 2018 р. № 679-р
ОБСЯГ 

видатків для проведення призову громадян України  
на строкову військову службу у жовтні — грудні 2018 року

(гривень)

Найменування  
регіону

Загальний 
обсяг  

видатків

У тому числі для
Збройних 

Сил

Держспец-
транс-
служби

Національ-
ної гвардії

Держприкор-
донслужби

Область:
Вінницька 3490530,45 1826650,65 108513,9 1483023,3 72342,6
Волинська 2061764,1 1114076,04 72342,6 658317,66 217027,8
Дніпропетровська 6691690,5 3461593,41 180856,5 2499436,83 549803,76
Донецька 1591537,2 1229824,2 126599,55 180856,5 54256,95
Житомирська 2477734,05 1356423,75 126599,55 777682,95 217027,8
Закарпатська 1537280,25 850025,55 108513,9 470226,9 108513,9
Запорізька 2604333,6 850025,55 126599,55 1193652,9 434055,6
Івано-Франківська 1880907,6 940453,8 108513,9 651083,4 180856,5
Київська 2597099,34 1439617,74 108513,9 850025,55 198942,15
Кіровоградська 2568162,3 940453,8 217027,8 1338338,1 72342,6
Луганська 940453,8 705340,35 72342,6 126599,55 36171,3
Львівська 2929875,3 1374509,4 144685,2 1048967,7 361713
Миколаївська 2966046,6 1483023,3 72342,6 1302166,8 108513,9
Одеська 3599044,35 1696433,97 108513,9 922368,15 871728,33
Полтавська 2481351,18 1360040,88 126599,55 795768,6 198942,15
Рівненська 1953250,2 1059819,09 72342,6 687254,7 133833,81
Сумська 2018358,54 969390,84 126599,55 741511,65 180856,5
Тернопільська 1844736,3 904282,5 144685,2 687254,7 108513,9
Харківська 4702269 2134106,7 144685,2 2242620,6 180856,5
Херсонська 2423477,1 987476,49 217027,8 1146630,21 72342,6
Хмельницька 2712847,5 1446852 144685,2 940453,8 180856,5
Черкаська 2441562,75 1247909,85 108513,9 777682,95 307456,05
Чернівецька 1772393,7 795768,6 144685,2 470226,9 361713
Чернігівська 1985804,37 900665,37 235113,45 651083,4 198942,15
м. Київ 2691144,72 1515577,47 108513,9 868111,2 198942,15
Усього 64963654,8 32590341,3 3255417 23511345 5606551,5

_________
Примітка.  Обсяг видатків на одного призовника становить 3617 гривень 13 копі-

йок, із них:  
3524 гривні — для виплати грошової допомоги громадянам  
України, які призиваються на строкову військову службу;  
93 гривні 13 копійок — для підготовки та проведення призову на строко-
ву військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезен-
ня громадян України, призваних на строкову військову службу, із збірних 
пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів  
до місця служби).



9 жовтня 2018 року, вівторок, № 189 www.ukurier.gov.ua 11

оголошення

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Цемкала Сергія Олександровича як обвинува-
ченого в судове засідання по кримінальній справі № 433/297/18 
за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосов-
но Цемкала Сергія Олександровича за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України, що відбудеться 19 жовтня 2018 року об 11.30 год.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

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

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 Перемо-
ги, 34, викликає Камінського Івана Олексійовича як обвинуваче-
ного в судове засідання по кримінальній справі № 426/14378/16-к 
за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно 
Камінського Івана Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
19 жовтня 2018 року об 11.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

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

Повідомлення про проведення загальних зборів 
До уваги учасників

КРИЖОПІЛЬСЬКОГО ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «МРІЯ»!

Крижопільський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» (код ЄДРПОУ 20102926, 
місцезнаходження: 24600, Вінницька область, смт Крижопіль, вул. Спорту, буд. 6, кв. 1, далі – За-
клад), повідомляє про проведення загальних зборів учасників закладу:

1) Дата, час та місце проведення загальних зборів:
– Дата проведення загальних зборів учасників: 12 жовтня 2018 року.
– Час проведення загальних зборів учасників: початок зборів о 12.00 год.
– Місце проведення загальних зборів: Вінницька область, Крижопільський район, с. Городківка, 

урочище «Лиса гора» у приміщенні адмінкорпусу Закладу.
2) Час початку і закінчення реєстрації учасників для участі у загальних зборах:
– Реєстрація учасників, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів проводити-

меться в день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 11.30 до 11.55 год.
– Час початку реєстрації акціонерів об 11.30 год. Час закінчення реєстрації учасників об 11.55 год.
3) Перелік Учасників Закладу, які мають право на участь у загальних зборах: зазначено в Ста-

туті Закладу.
4) Перелік питань, що виносяться на голосування загальних зборів учасників Крижопільського 

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Мрія», включених до порядку денного: 
1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів Закладу.
2. Звіт про господарсько-фінансову діяльність Закладу.
3. Звіт Ревізійної комісії Закладу.
4. Про продаж цілісного майнового комплексу Крижопільського дитячого закладу оздоровлен-

ня та відпочинку «Мрія».
5. Про надання повноважень на укладання та підписання договору купівлі-продажу цілісного 

майнового комплексу Крижопільського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Мрія».
5) Порядок ознайомлення учасників з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час 

підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів Заклад надає учасникам та/або їх представникам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
загальних зборів учасників Закладу у робочі дні, робочі години за адресою: 24600, Вінницька об-
ласть, смт Крижопіль, вул. Спорту, буд. 6, кв. 1.

Засновник К. В. Борейко

Повістка про виклик у суд обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34, викликає Шаблієнко Ірину Володимирівну як обвинуваче-
ну в судове засідання по кримінальній справі № 426/15327/16-к 
за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно 
Шаблієнко Ірини Володимирівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
18 жовтня 2018 року об 11.00 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Мірошниченка Дениса Миколайови-
ча як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/8595/17 за обвинувальним актом у кримінальному про-
вадженні стосовно Мірошниченка Дениса Миколайовича за ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 18 жовтня 2018 
року о 10.40 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
У провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області — судді Юрченко С. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/11231/17 стосовно Герасим-
чука Володимира Васильовича, 04.07.1963 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Герасимчук B. В. за-
реєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Тухачевського,  
буд. 6, кв. 35.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Герасимчука Во-
лодимира Васильовича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 18 жовтня 2018 року о 12 год. 00 хв. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голову-
ючого судді Юрченко C. О., суддів Попової О. М., Скрипник С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
У провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/2695/18 відносно Череміскіна Олексія Микола-
йовича, 27.03.1975 р.н., зареєстрованого за адресою:  
м. Луганськ, обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Череміскі-
на Олексія Миколайовича в судове засідання, яке від-
будеться 18 жовтня 2018 року о 14.00 год. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючий суддя Скрипник С. М., судді Половинка В. О., 
Попова О. М.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Мустецова Вадима Анатолійо-
вича, 25.12.1962 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Горького, 12/3, с. Петрів-
ка, Красногвардійський р-н, АР Крим), за вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 15 годині 30 хвилин 18 жовтня 2018 
року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-А, каб. 27 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення, обвинуваче-
ний вважаться належним чином ознайомлений з йо-
го змістом.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 08 
годині 30 хвилин 19 жовтня 2018 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 601, обвинуваченого Пальчука Валерія Васи-
льовича, 27 квітня 1958 року народження, у рамках 
кримінального провадження № 42016010000000283, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 16 грудня 2016 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України.

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

Суддя Є. О. Мартинов

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне проваджен-
ня № 1-кп/761/438/2018 за обвинуваченням Мін-
кіна В. В. за ч. 5 ст. 195 КК України, згідно з Єди-
ним державним реєстром досудових розслідувань за 
№12016100100014311 від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 19.10.2018 ро-
ку о 09 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. №610. 

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

Суддя В. В. Бугіль

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/520/2018 за обвинуваченням Куртлушає-
ва Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК України, згід-
но з Єдиним державним реєстром досудових розслі-
дувань за № 42016000000002761 від 07.10.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 17.10.2018 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. №614.

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

Суддя В. М. Циктіч

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, 
буд. 39а) розглядає кримінальну справу за обвинувачен-
ням Рисованого Романа Олександровича, зареєстрований та 
проживає за адресою: Донецька область, м. Гірне, вул. Не-
красова, буд. 41, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

28 вересня 2017 року ухвалою Добропільського міськра-
йонного суду Донецької області по даній справі призначе-
но підготовче судове засідання на 13 листопада 2017 року 
о 13.00 год.

13 листопада 2017 року проведення підготовчого судово-
го засідання відкладене на 13 грудня 2017 року о 10.00 год.

13 грудня 2017 року проведення підготовчого судового 
засідання відкладене на 12 січня 2018 року.

12 січня 2018 року проведення підготовчого судового за-
сідання відкладене на 5 лютого 2018 року о 10.00 год.

5 лютого 2018 року підготовче судове засідання не від-
булося, було відкладено на 20 березня 2018 р. о 10.00 год.

20 березня 2018 року підготовче судове засідання не від-
булося, було відкладено на 19 квітня 2018 р. о 10.00 год.

19 квітня 2018 року підготовче судове засідання не від-
булося, було відкладено на 22 червня 2018 р. о 10.00 год.

22 червня 2018 року підготовче судове засідання не від-
булося, було відкладено на 16 серпня 2018 року о 13.00 год.

16 серпня 2018 року підготовче судове засідання не відбу-
лося, було відкладено на 18 жовтня 2018 року об 11.00 год.

Рисований Роман Олександрович викликається на 18 
жовтня 2018 року об 11.00 год. у підготовче судове засідання 
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, за 
адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 
39А, як обвинувачений, для участі в розгляді кримінальної 
справи за обвинуваченням Рисованого Романа Олександро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Левченко A. M.,  
судді: Тітова Т. А., Хоменко Д. Є.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Белоусова Едуарда Феліксовича, 
27.07.1958 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим), 
за вчинення кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться о 16 годині 00 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 приміщен-
ні Голосіївського районного суду міста Києва за адре-
сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А,  
каб. 27 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування даного оголошення, обвинувачений вва-
жаться належним чином ознайомлений з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає об-
винуваченого Акімова Сергія Івановича, 17.06.1953 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання:  
вул. Першотравнева, 15, смт Роздольне, АР Крим), за 
вчинення кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться о 14 годині 45 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 приміщен-
ні Голосіївського районного суду міста Києва за адре-
сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А,  
каб. 27 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування даного оголошення, обвинувачений вва-
жаться належним чином ознайомлений з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає об-
винуваченого Янакі Миколу Леонтійовича, 02.08.1969 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Балаклавська, 41, кв. 8, Сімферополь, АР Крим), 
за вчинення кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться о 15 годині 00 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 приміщен-
ні Голосіївського районного суду міста Києва за адре-
сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А,  
каб. 27 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування даного оголошення, обвинувачений вва-
жаться належним чином ознайомлений з його змістом.

Добропільський міськрайонний суд Доне-
цької області (85004, м. Добропілля Донецької 
області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кри-
мінальне провадження (справа № 296/8465/16-к) 
за обвинуваченням Дацка Олександра Олегови-
ча, 31.01.1962 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дацко Олександр Олегович, 
31.01.1962 року народження, останнє відоме 
місце реєстрації: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Лазаренка, 36/7, викликається на 22 жовтня 
2018 року об 11.00 годині до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, кабінет 
№ 3, для участі в підготовчому судовому засі-
данні по кримінальному провадженню. 

Головуючий суддя Хоменко Д. Є.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО В ПОРЯДКУ 

СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
У провадженні Херсонського міського суду Херсон-

ської області перебуває кримінальне провадження 
№12015230000000454 за обвинуваченням Анісіна Івана 
Миколайовича, 23.02.1991 р.н., Горбунова Олександра 
Миколайовича, 27.02.1984 р.н., за ч. 3 ст. 187 КК України.

Херсонський міський суд Херсонської області повідо-
мляє потерпілу Фоміну Марину Миколаївну, 26.02.1978 
року народження, останнє відоме місце проживання:  
м. Запоріжжя, вул. Пархоменка, 24, кв. 65, потерпілу Мас-
ловську Марину Вікторівну, 19.03.1980 року народження, 
останнє місце проживання: Херсонська область, Кахов-
ський район, с. Коробки, вул. 40 років Перемоги, 6, кв. 2, 
відповідно до ч. 1 ст. 325 КПК України, що судове засідан-
ня по вищевказаному кримінальному провадженню від-
будеться 05.11.2018 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні  
Херсонського міського суду Херсонської області за адре-
сою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, зала судового за-
сідання 908.

Суддя Г. С. Смирнов

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

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL34346-F11GL34430 
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 20.11.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/39968-asset-sell-id-180862

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 19.10.2018 року о 14.30 

год. у приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця,  
вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 10 відбудеться судове засідання в кримі-
нальному провадженні № 42016020420000138 за обвинуваченням Толмачова Євгена Ві-
кторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Толмачов Євген Вікторович, 
15.01.1974 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія,  
пр. Перемоги, буд. 55а, кв. 21.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Ковальчук Л. B., 
суддів Іванченка Я. М., Гриневича B. C.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Шмелькова 
Владислава Валерійовича, 13.11.1969 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Гоголя, 52/58, м. Красноперекопськ, АР Крим, 96002), у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 14 годині 45 хвилин 17 жовтня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал  
№ 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголо-
шення, обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Коноваленко  
Галину Іванівну, 06.12.1957 року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Павленка, 54, кв. 58, м. Сімферополь, АР Крим), у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться о 14 годині 30 хвилин 17 жовтня 2018 року.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суду міста 
Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 3 (голову-
ючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного ого-
лошення, обвинувачена вважається належним чином ознайомлена з його змістом.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 +7 +14 +19 Черкаська +2 +7 +14 +19
Житомирська +2 +7 +14 +19 Кіровоградська +2 +7 +15 +20
Чернігівська +2 +7 +14 +19 Полтавська +2 +7 +14 +19
Сумська +2 +7 +14 +19 Дніпропетровська +2 +7 +15 +20
Закарпатська +5 +10 +18 +23 Одеська +7 +12 +18 +23
Рівненська +2 +7 +14 +19 Миколаївська +7 +12 +18 +23
Львівська +3 +8 +14 +19 Херсонська +7 +12 +18 +23
Івано-Франківська +3 +8 +14 +19 Запорізька +7 +12 +16 +21
Волинська +2 +7 +14 +19 Харківська +2 +7 +14 +19
Хмельницька +2 +7 +14 +19 Донецька +2 +7 +15 +20
Чернівецька +3 +8 +14 +19 Луганська +2 +7 +15 +20
Тернопільська +2 +7 +14 +19 Крим +7 +12 +17 +22
Вінницька +2 +7 +15 +20 Київ +5  +7 +16  +18

Укргiдрометцентр

Музична осінь 
Закарпаття 

Василь БЕДЗІР,  
«Урядовий кур’єр»

ВИСОКА НОТА.  В Ужгороді феєричним концертом, в якому 
поєдналися в небесному звучанні орган і симфонічний оркестр, 
завершився Х Міжнародний молодіжний фестиваль органної му-
зики. Його присвячено виконавиці, яка стала засновницею цього 
жанру в обласному центрі Закарпаття, заслуженій артистці Укра-
їни Наталії Висіч.  За 17 днів  вісім концертів — такий ужинок юві-
лейного фестивалю, учасниками якого стали українські й закор-
донні виконавці. Усі вони молоді, але вже відомі музиканти, лау-
реати й переможці престижних міжнародних конкурсів, володарі 
різноманітних премій вдома і за межами своїх країн. Такими були 
гості з Одеси — концертмейстер кафедри сольного співу Одесь-
кої національної музичної академії імені А. Нежданової Оле-
на Удрас, одна з провідних саксофоністок України Анна Степа-
нова, джазовий піаніст, композитор, учасник багатьох джазових 
фестивалів і концертів в Україні, Росії, Болгарії, Німеччині, Фран-
ції Олексій Петухов. Один з концертів довірили наймолодшим — 
Бенце Гайноцкі та Марцелу Самуелу Тузешу з Угорщини, а також 
ужгородці Ользі Чудак. І молодь підтримала високу планку органі-
затора фестивалю Закарпатської обласної філармонії. Усі дні ве-
личний орган наповнював філармонійну залу в поєднанні зі зву-
ками ніжної флейти та бурхливого саксофона, романтичної віо-
лончелі й грайливого кларнета. Подарунком глядачам стали кон-
церти органа в супроводі духового та симфонічного оркестрів За-
карпатської обласної філармонії під керуванням заслужених ар-
тистів України Володимира Співака та Вікторії Свалявчик-Цань-
ко. У наступні два тижні ужгородці прийматимуть ще один імени-
тий фестиваль із багаторічними традиціями — «Музичне сузір’я 
Закарпаття». Після нього — очікування наступних яскравих му-
зичних подій, зокрема прем’єрних. Осінь в обласному центрі ста-
не святом музики.

Нагороди з рук Шварценеґґера

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

БОДИБІЛДИНГ. У Барсело-
ні на міжнародних змаганнях 
Elite Pro «Арнольд Класік Єв-
ропа» прогнозовано посів пер-
ше місце спортсмен із Черка-
щини Дмитро Горобець, а Ма-
рина Оборська стала абсо-
лютною чемпіонкою. «Арнольд 
Класік Європа» — це змаган-
ня, яке з’явилося внаслідок 
співпраці Арнольда Шварценеґ-
ґера, Джима Лорімера (промо-
утер фестивалю «Арнольд Кла-
сік») і Рафаеля Сантоха (прези-
дент Міжнародної федерації бо-
дибілдингу). Воно відрізняється 
від традиційного тим, що тут ро-
блять менший акцент на гру-
бу силу. Щорічні змагання «Ар-
нольд Класік Європа» транслю-
ють на телеканалах 85 країн.

Реноме найкращої спортс-
менки Європи з дисципліни 
«фітнес-бікіні» підтримала на 
барселонській сцені Марина 
Оборська. Красуня з Черкас по 
черзі здобула перемоги в зрос-
товій категорії +172 см і абсо-
лютній. Конкуренція на турні-
рі була дуже високою. Напру-
га зашкалювала від бороть-
би і переживань на сцені й за її 
межами. Зазвичай стримана в 
емоціях на сцені Марина Обор-
ська не витримала під час це-
ремонії нагородження і вперше 
розплакалася. 

Дебют у лізі професіоналів 
відбувся у відомої на Черка-
щині спортсменки Оксани Оро-
бець, яка завершили виступ з 
четвертим результатом. Наго-
родження переможців та при-
зерів проводив сам Арнольд 
Шварценеґґер.

Луганській філармонії — 75 років
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

КУЛЬТУРА. Музиканти під-
готували слухачам сюрпризи. 
Вітаючи зі святом, гості говори-
ли про непросту історію облас-
ної філармонії, якій 2014-го до-
велося евакуюватися з Луган-
ська. 

«Ви герої свого часу. Відро-
джуватися цей колектив почав 
2014 року зі скрипаля і дирек-
тора філармонії. І тепер за три 
роки колектив налічує більш як 
150 учасників і 150 концертних 
програм. Це мистецький по-
двиг», — підкреслила заступ-
ник голови Луганської ОДА 
Ольга Лішик. 

До ювілейного концер-
ту творчі колективи філармо-
нії готувалися довго і ретель-
но. Віртуозну техніку виконан-
ня і філігранне оркестрове зву-
чання продемонстрували ар-
тисти оркестру, виконуючи Ав-
стро-український марш дружби 
під керівництвом маестро Курта 
Шміда, який упродовж багатьох 

років опікується музикантами 
Луганської обласної філармо-
нії й нині виступає з оркестром 
у Сєверодонецьку.

Крім офіційних гостей, при-
їхали на свято філармонії й 
творчі делегації із Запоріжжя, 
Кропивницького та Старобіль-
ська, які привітали творчу роди-
ну філармонії з ювілеєм.

Сонячна черепиця миколаївського студента
Олена ІВАШКО,  

«Урядовий кур’єр»

ВИНАХІД. Студент Чорно-
морського національного уні-
верситету ім. Петра Могили Пав-
ло Рєка розробив власну версію 
сонячних батарей у формі чере-
пиці. Він здобув ступінь бакалав-
ра, навчався на комп’ютерному 
факультеті вишу, а нині працює 

у фірмі, що встановлює соняч-
ні панелі. «Тема  його диплом-
ної роботи також була пов’язана 
із сонячними панелями, — роз-
повідає про студента викла-
дач кафедри автоматизації та 
комп’ютерно інтегрованих тех-
нологій Олександр Бєліков. —  
Ми з ним почали працювати 
чотири роки тому. Разом бра-
ли участь у внутрішньоунівер-

ситетському конкурсі стартапів 
Business opportunities. Два роки 
розробляли власні сонячні пор-
тативні панелі, є навіть патент і 
наукова стаття».  Тоді Павло  і 
запропонував ідею сонячних ба-
тарей у черепиці, але потрібен 
був час на реалізацію проекту. 
Винайдена сонячна черепиця 
має стати елементом сонячної 
електростанції. Розробку вже 

запатентовано і представлено 
на міжнародній агропромисло-
вій виставці AgroExpo-2018, яка 
проходить щорічно на Кірово-
градщині.  Найближчим часом 
на підприємстві, де працює хло-
пець, планують спорудити тес-
товий дах із такої черепиці на 
полігоні в одному з мікрорайонів 
міста, а згодом започаткувати 
виробництво в Миколаєві.
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У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, вне-
сеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22017050000000124 
від 27.03.2017 року відносно Федяніна Максима Сергійовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сергійовича в судове за-
сідання на 18 жовтня 2018 року о 15 годині 30 хвилин, яке відбудеться в при-
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко
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Красуня з модельною зовнішністю Марина Оборська з Черкас визнана кращою в Європі

Прогнозовано посів перше місце і черкащанин  
Дмитро Горобець
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