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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

КУРТ ВОЛКЕР: 
«Ситуація, коли Російська 

православна церква 
благословляє танки 
перед тим, як вони 

поїдуть проти України, 
просто віддалила 

український народ».

Погрози викликають 
лише презирство

ГЕОПОЛІТИКА. Секретар РНБО Олександр Турчинов вва-
жає, що політична еліта Росії погрожує Україні, бо розуміє, що 
руйнуються її сподівання на можливу перемогу проросійських 
сил на президентських і парламентських виборах у нашій кра-
їні, які відбудуться в 2019 році. Про це йдеться в коментарі по-
садовця з приводу заяви Держдуми РФ. Він вважає її реакцію 
свідченням неадекватної агресивності та боягузтва російської 
політичної еліти. 

В Україні немає жодного загострення ситуації, на яке поси-
лаються у заяві російські депутати. «Є тільки осіннє загострен-
ня в головах російського військово-політичного керівництва», 
— зауважив Олександр Турчинов. Українська держава виконує 
всі взяті на себе міжнародні зобов’язання і справді стала аван-
гардом протистояння «на всіх можливих фронтах і напрямках» 
російській агресії. «Боягузливо ховаючись за свій ядерний по-
тенціал, яким Путін вкотре погрожує, обіцяючи знищити циві-
лізований світ, російські депутати перейшли до прямих погроз 
Україні, але ці погрози викликають не страх, а презирство до 
їхніх авторів», — наголосив він. 

243 000
військовослужбовців і працівників ЗСУ 
отримали статус учасника бойових дій  

з початку воєнної агресії Росії

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА. Реєстр субсидіантів та гаряча 
телефонна лінія дадуть змогу  налагодити якісний 
зворотний зв’язок для контролю бюджетних коштів

Щоб допомога  
не помилилася адресою

Спецпредставник Держдепу США у справах України 
про одну з основних причин, чому українці потребують 
автокефалії   
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ЛЮДИ І ЧАС

Директор Аналітичного 
центру Байдена (США) Майкл 
Карпентер: «Росія втрачає 
інструменти тиску, Україна 
зміцнює незалежність» 

АКТУАЛЬНО

Гірка доля командира об’єднаних 
загонів партизанів Київщини 
Івана Хитриченка свідчить, що 
правдиву історію Другої світової 
війни ще не написано
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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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ДОКУМЕНТИ

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Тютю-
ник Ірину В’ячеславівну як відповідачку по цивільній справі 
за позовом Фізичної особи-підприємця Пильцова Олексан-
дра Вікторовича до Тютюник Ірини В’ячеславівни про стяг-
нення коштів за договором, яке відбудеться 25.10.2018 р. 
о 15.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. Харків, б-р 
Б. Хмельницького, 32/38, каб. №18. 

У разі неявки відповідачки на судове засідання без по-
важних причин та неповідомлення суду про причини не-
явки, це повідомлення визнається належним повідомлен-
ням і справу може бути розглянуто без відповідачки в за-
очному порядку.

Суддя О.В. Горпинич

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Федотова Анжела Едвардівна, 18.10.1970 р.н., зареєстрована 
за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, просп. Красногвардійський, буд. 30-б, 
кв. 30, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 
24.10.2018 р., у період часу з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. до слідчого відділу 
2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Архітектора Нільсена, буд. 33, до слідчого Ліпари Дениса Романовича для від-
криття та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручення 
вам письмового повідомлення про підозру, обвинувального акта та реєстру ма-
теріалів у кримінальному провадженні № 22018050000000088 від 05.05.2018 р. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України в порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеці-
ального досудового розслідування.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Делієва Сергія Сергійовича, 02.12.1994 р.н., 
як обвинуваченого в кримінальному провадженн і 
№ 296/8734/18 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Покатілова О.Б. 
у підготовче судове засідання, що відбудеться 1 лис-
топада 2018 року о 17.00 год. у приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’яз-
кова.

Втрачені кваліфікацій-
ний сертифікат відпо-
відального виконавця 
окремих видів робіт (по-
слуг), пов’язаних із ство-
ренням об’єктів архітек-
тури, серія АР № 007859 
та печатка, реєстрацій-
ний № 6941, видані на 
ім’я С ідак Павло Іванович, 
вважати недійсними.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Рендоренко Костянтин Сергійович, 
27.05.1983 року народження, який зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Гастрономічна, буд. 30, кв. 18, на підставі 
ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитись 
24.10.2018р. та 25.10.2018р. о 09 год. 00 хв. до 2 управління (з 
дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях, до начальника 1 відділення підпол-
ковника юстиції Черечина А. В. за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для допиту як підозрюва-
ному, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, 
отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при здій-
сненні спеціального досудового розслідування в кримінальному 
провадженні №22014000000000467 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик на-
стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду  
Донецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 233/5869/17 за обвинуваченням Семенової Тетяни Вікторівни, 
22.10.1983 року народження, у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області від 10 квітня 2018 року розгляд кримінально-
го провадження за обвинуваченням Семенової Тетяни Вікторів-
ни здійснюється в порядку спеціального судового провадження  
(in absentia) за відсутності обвинуваченої.

Суд викликає обвинувачену Семенову Тетяну Вікторівну в під-
готовче судове засідання на 26 жовтня 2018 року о 10 годині 00 
хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського місь-
крайонного суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

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

СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Докучаєв Сергій Вікторович, 19.10.1976 року народження, останнє відо-

ме місце проживання: м. Херсон, вул. Нахімова, 6, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК Украї-
ни повідомляється, що по кримінальному провадженню №12014230000000478 за його обви-
нуваченням за ч. 1 ст. 115 КК України, 30.10.2017 року Херсонським міським судом Херсон-
ської області постановлена ухвала про призначення судового розгляду в порядку спеціально-
го судового провадження (in absentia) на підставі обвинувального акта по даному криміналь-
ному провадженню.

Докучаєву С. В. необхідно з’явитися для участі в розгляді цього кримінального проваджен-
ня як обвинуваченому 26.10.2018 року о 14.30 год. у каб. 703 Херсонського міського суду  
Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду  
Херсонської області — ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О. С.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. 
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Чернова Андрія Петровича як обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальній справі № 426/3502/18 за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Чернова Андрія Петровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 29 жовтня 2018 
року о 09.20 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Осіпенко Л. М., судді Скрипник С. М.,  
Попова О. 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 Перемоги, 34, викликає Потелещенка Олексія Олександровича як обвину-
ваченого в судове засідання по кримінальній справі № 426/11834/16-к за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні стосовно Потелещенка Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України на 31 жовтня 2018 року об 11.00 годині.

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

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

Усім зацікавленим особам  
та кредиторам

Повідомляємо, що 11 жовтня 
2018 року ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ФОРТУНА ІНВЕСТ» 

(код ЄДРПОУ 35050706) при-
йнято рішення про зменшення 

статутного капіталу.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ляшенка Сергія Костянтиновича як обвинуваче-
ного в судове засідання по кримінальній справі № 426/12149/16-к за обвинувальним актом у кри-
мінальному провадженні стосовно Ляшенка Сергія Костянтиновича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
29 жовтня 2018 року о 09.45 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Осіпенко Л. М., судді Юрченко С. О.,  
Попова О. 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 Перемоги, 34, викликає Рахна Сергія Юрійовича як обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальній справі № 426/14388/16-к за обвинувальним актом у кримінально-
му провадженні стосовно Рахна Сергія Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 31 жовтня 2018 
року о 09.10 годині.

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

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

Втрачені додатки до дипломів:  
КВ № 11633572 від 29.06.1999 p., 
КВ № 13081652 від 26.06.2000 p., 
видані Інститутом міжнародних 

відносин Київського національно-
го університету імені  

Тараса Шевченка на ім’я  
Бондаренко Ірини Станіславівни, 

вважати недійсними.

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 14.40 год. 26 жов-
тня 2018 року, для участі в підготовчому судовому засіданні, яке відбудеться в 
приміщенні суду (корп. № 1, каб. № 9).

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

Суддя B. C. Мартиненко

ПОВІСТКА 
про виклик

Підозрюваному Чаленку Олександру Едуардовичу, зареє-
строваному за адресою: Донецька область, м. Донецьк, про-
спект Ілліча, б. 42, кв. 153, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України, необхідно з’явитися 23.10.2018р. о 10 год. 00 хв. 
до слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області 
майора юстиції Підгірного К. О. (м. Харків, вул. Мироносицька, 
2), для відкриття та ознайомлення з матеріалами кримінально-
го провадження № 22014000000000052.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обвинувачених Чистякова Ігоря 
Анатолійовича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, вул. Холмиста, 
125 а), Ковпака Дениса Ігоровича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Пролетаріату Донбасу, 12/65), Чайку Артема Борисовича (останнє відоме місце реєстрації: До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Сакко і Ванцетті, 14/12) у судове засідання з розгляду кримі-
нальної справи №419/2405/18 за обвинуваченням Чистякова І. А., Ковпака Д. І., Чайки А. Б. за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, яке відбудеться 02.11.2018 року об 11 годині 30 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбачені ст. 139 КПК України, а також 
ст. 323 КПК України. У разі відсутності можливості прибути до суду у встановлений день та час, 
о бвинувачений зобов’язаний повідомити про неможливість з’явлення до суду шляхом подання за-
яви на адресу суду, в тому числі на офіційну електронну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua 
або на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Комплєктова Т. О.

Виклик до суду
Старобільський районний суд Луганської області викликає Дол-

гополова Валерія Даниловича, зареєстрованого за адресою: Луган-
ська область, Старобільський район, с. Курячівка, вул. Лук’янчикова, 
буд. 13, кв. 2, як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 2/431/1296/18 за позовом Завгороднього Г.І. до Долгополова В.Д., 
Курячівської сільської ради про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування житловим приміщенням та зняття з реєстра-
ційного обліку, яке відбудеться 29 жовтня 2018 року о 16 год. 30 хв. 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, 
вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме спра-
ву без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Воронкін О. А.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 18.03.2018 року по кримінальному 
провадженню за обвинуваченням Рудницького Д. В. у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3 КК України призначене судове засідання, 
розгляд справи здійснюється в спеціальному судовому 
провадженні.

До суду як обвинувачений викликається Руд-
ницький Денис Васильович. Судове засідання від-
будеться 29.10.2018 року об 11.00 год. у примі-
щенні суду за адресою: Запорізька область,  
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64.

Суддя Морока С. М.

Вільнянський районний суд Запорізької області викликає Дем’янова Ві-
талія Володимировича, 18.09.1980 р.н., який зареєстрований за адресою: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Горького, 9, кв. 51, остан-
нє відоме суду місце мешкання: 70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, 
вул. Першотравнева, 33, у судове засідання по спеціальному кримінально-
му провадженню № 1-кп/314/35/2018 (справа № 314/8121/16-к) за обвину-
ваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
відбудеться 25 жовтня 2018 року о 13.30 год. у приміщенні суду за адресою: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4, кабінет № 5, 
для участі в розгляді спеціального кримінального провадження. Головую-
чий суддя Кіяшко В. О., судді: Беспалько Т. Д., Кофанов А. В.

Відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікування повістки про 
виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюджен-
ня обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Втрачене свідоцтво 
про право на спадщину 
за Законом на 1/2 час-
тину квартири за реє-
стром № 1-601 за адре-
сою: м. Київ, вул. Що-
рса, буд. 15, корп. 4, кв. 
7, зареєстроване на ім’я 
З агорцевої Маргарит и 
Тимофіївни, вважати 
н едійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 вересня 2018 р. № 837 
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті Рахунковій палаті 

для розвитку електронного урядування у сфері контролю 
за виконанням державного бюджету

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міні-
стрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
Рахунковій палаті для розвитку електронного урядування у сфері контролю за вико-
нанням державного бюджету, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 вересня 2018 р. № 837

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті  

Рахунковій палаті для розвитку електронного урядування у сфері  
контролю за виконанням державного бюджету

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті Рахунковій палаті за програмою «Розвиток електронного урядування 
у сфері контролю за виконанням державного бюджету» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем 
бюджетної програми є Рахункова палата.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
1) придбання ліцензій на систему електронного документообігу (далі — система) 

та іншого програмного забезпечення;
2) придбання комплексів програмного забезпечення користувача центру  серти-

фікації ключів; 
3) придбання серверів та іншого обладнання для функціонування системи;
4) здійснення заходів з адаптації і функціонування системи, встановлення її на 

серверах та робочих місцях працівників, перенесення даних з попередньої версії сис-
теми, проведення дослідної експлуатації системи.

4. Бюджетні кошти  використовуються з урахуванням  взятих на облік органами 
Казначейства бюджетних зобов’язань відповідно до паспорта бюджетної програми.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в 
установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням поло-
жень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за поставлені товари, виконані роботи і надані послуги здій-
снюються згідно з умовами договорів про їх закупівлю на підставі актів приймання-
передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і 
послуг, не пов’язаних з впровадженням системи.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отри-
мані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстра-
ція, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, 
пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встанов-
леному законодавством.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бю-
джетних коштів, звіту про виконання паспорта бюджетної програми, а також контр-
оль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому зако-
нодавством порядку.

9. Рахункова палата подає у місячний строк після закінчення бюджетного періоду 
до Мінфіну інформацію про результативні показники виконання бюджетної програ-
ми з відповідними поясненнями і висновками.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 жовтня 2018 р. № 838 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету  
Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187 

«Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів 
ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 29, 
ст. 847, № 92, ст. 2783, № 100, ст. 3059; 2018 р., № 24, ст. 856, № 66, ст. 2234, № 70, 
ст. 2354) — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 28 ве-
ресня 2018 р. № 781 і від 17 жовтня 2018 р. № 836, зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 27 жовтня 2018 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 жовтня 2018 р. № 838
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187
1. У пункті 3 постанови слова і цифри «до 27 жовтня 2018 р.» замінити словами і 

цифрами «до 1 листопада 2018 р.».

2. У Положенні про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природ-
ного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 
ринку природного газу, затвердженому зазначеною постановою:

1) в абзаці першому пункту 6 слова і цифри «до 27 жовтня 2018 р.» замінити сло-
вами і цифрами «до 1 листопада 2018 р.»;

2) в абзаці першому пункту 7 слова і цифри «по 27 жовтня 2018 р.» замінити сло-
вами і цифрами «по 1 листопада 2018 р.»;

3) в абзацах першому і другому пункту 10, абзацах першому та третьому пункту 12 сло-
ва і цифри «до 27 жовтня 2018 р.» замінити словами і цифрами «до 1 листопада 2018 р.»;

4) у пункті 13:
в абзаці другому слова і цифри «до 27 жовтня 2018 р.» замінити словами і циф-

рами «до 1 листопада 2018 р.»;
в абзаці одинадцятому слова і цифри «до 27 жовтня 2018 р.» замінити словами і 

цифрами «до 1 листопада 2018 р.»;
5) в абзаці першому пункту 14 слова і цифри «до 27 жовтня 2018 р.» замінити сло-

вами і цифрами «до 1 листопада 2018 р.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 жовтня 2018 р. № 744-р 
Київ

Деякі питання публічного акціонерного  
товариства «Державний ощадний банк України»

З метою вчинення публічним акціонерним товариством «Державний ощадний 
банк України» разом з Національним банком правочинів, які передбачають передачу 
у заставу активів (майна) товариства, затвердити такі умови цих правочинів:

активами (майном), що належать публічному акціонерному товариству «Держав-
ний ощадний банк України» та можуть бути передані у заставу, є державні облігації 
України, депозитні сертифікати Національного банку, облігації міжнародних фінан-
сових організацій, іноземна валюта, сукупна справедлива вартість яких, визначена 
Національним банком, не перевищує 10 відсотків активів зазначеного товариства за 
даними його фінансової звітності за 2017 рік;

заставодержателем у відносинах застави активів (майна), що належать публічно-
му акціонерному товариству «Державний ощадний банк України», є Національний 
банк;

інші умови правочинів щодо застави активів (майна), що належать публічному 
акціонерному товариству «Державний ощадний банк України», які повинні бути ви-
значені згідно із законодавством, визначаються за рішенням правління зазначено-
го товариства.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +3    +8 +10  +15
Житомирська +3    +8 +10  +15
Чернігівська +2    +7 +10  +15
Сумська +2    +7 +10  +15
Закарпатська +3    +8 +10  +15
Рівненська +3    +8 +9  +14
Львівська +3    +8 +9  +14
Івано-Франківська +3    +8 +9  +14
Волинська +3    +8 +9  +14
Хмельницька +3    +8 +9  +14
Чернівецька +3    +8 +9  +14
Тернопільська +3    +8 +9  +14
Вінницька +3    +8 +10  +15

Oбласть Нiч День

Черкаська +3    +8 +10  +15
Кіровоградська +3    +8 +11  +16
Полтавська +3    +8 +10  +15
Дніпропетровська +3    +8 +11  +16
Одеська +6  +11 +13  +18
Миколаївська +6  +11 +13  +18
Херсонська +6  +11 +13  +18
Запорізька +6  +11 +13  +18
Харківська +5  +10 +13  +18
Донецька +5  +10 +13  +18
Луганська +5  +10 +13  +18
Крим +8  +13 +15  +20
Київ +5    +7 +12  +14
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У Тернополі з’явилася «Остання криївка краю» 
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ЧЕСТЬ І СЛАВА. Тематич-
ний куточок «Остання криїв-
ка краю» урочисто відкри-
ли в Тернопільському дер-
жавному медичному універ-
ситеті ім. Івана Горбачев-
ського. Серед експонатів, 
які тут представили, — зраз-
ки зброї повстанців, синьо-
жовтий та червоно-чорний 
прапори, гасова лампа, дру-
карська машинка, санітарна 
сумка, чайник із кухликом, 
ікони, картини, книжки, ви-
шиття, інші речі, що належа-
ли патріотам.

Студенти й викладачі, зби-
раючи матеріали та готую-
чи експозицію, спілкувалися 
з істориками, краєзнавцями, 
учасниками національно-ви-
звольних змагань, їхніми рід-
ними. Дехто з них виступив на 
відкритті криївки. 

Доцент кафедри акушер-
ства та гінекології письменни-
ця Леся Романчук поділилася 
спогадами про батька, який 
був членом ОУН, і маму — 
зв’язкову й медсестру УПА, а 
згодом — політв’язнів сталін-
ських таборів. Пані Леся до-
дала до експозиції одну з ма-
териних книжок. Сама пись-
менниця теж не могла обійти 
теми в’язнів ГУЛАГу. Їм во-

на присвятила роман «Лица-
рі любові і надії». 

Доцент кафедри медичної 
фізики Валерій Дідух розпо-
вів про свого друга Володи-

мира Близнюка, воїна УПА 
з Прикарпаття, автора де-
в’я ти книжок з історії по-
встанського руху.

На відкриття тематич-
ного куточка до медуні-
верситету завітали пред-

ставники обласної та місь-
кої влади. Заступник голови 
облдержадміністрації Юрій 
Юрик зосередив увагу на 
відновленні меморіального 
комплексу штабу УПА «Во-
линь-Південь» у Шумсько-
му районі, облаштуванні му-
зею національно-визволь-
ної боротьби ОУН-УПА у се-
лі Бишки Козівського райо-

ну, де 1943—1945 років пере-
бував штаб повстанського ру-
ху на чолі з Романом Шухе-
вичем. Ще в цьому районі на 
хуторі Веснівка 75 років тому 
відбувся ІІІ-й Надзвичайний 
Великий Збір ОУН. Цьогоріч 
тут відновили хату, в якій пра-
цював Збір, а на подвір’ї вста-
новили пам’ятний знак. Такий 
знак з’явився і в урочищі Фос-
тяки, а криївку відновили у 
с. Золота Слобода. 

Історичний куточок «Остан-
ня криївка краю» нагадувати-
ме про те, що українці завжди 
боролися за свою свободу і 
незалежність. 

Італійська премія 
юного музиканта із Сум

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

БРАВО! Чергового творчого успіху добився цими днями учень 
6 класу Сумської дитячої музичної школи №1 Тарас Михайленко 
(викладач Олександр Лазарьков). За підсумками ХХVІІІ Міжна-
родного конкурсу «Премія Ланчано», який щорічно проходить в 
однойменному італійському місті за підтримки культурно-музич-
ної асоціації Fortissimo, юний сумчанин переміг у конкурсі бая-
ністів та акордеоністів у категорії «К» (діти, вар’єте/класика), за-
воювавши диплом і грошову винагороду. Мета цього конкурсу 
— популяризувати виконавське мистецтво, найкращі твори сві-
тової класики, підвищувати роль музично-естетичного вихован-
ня, виявляти та підтримувати обдаровану молодь.

У Сєверодонецьку 
змагалися 
юні рятувальники

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ШКОЛА БЕЗПЕКИ. На навчально-тренувальному полігоні 
аварійно-рятувального загону спеціального призначення Го-
ловного управління Державної служби з надзвичайних ситуа-
цій України у Луганській області — гамір та сміх. Юнаки й дівча-
та з різних куточків області визначають найсильнішого у зма-
ганнях на дистанціях аварійно-рятувальних робіт в умовних зо-
нах пожежі, хімічного або радіаційного забруднення, на висо-
тній будівлі, у конкурсі з надання домедичної допомоги. Зма-
гаються учасники всеукраїнського громадського дитячого ру-
ху «Школа безпеки».

«Такі змагання важливі для популяризації здорового актив-
ного способу життя, підвищення рівня практичної підготовки до 
дій в екстремальних ситуаціях», — зауважив перший заступ-
ник начальника Головного управління Державної служби з над-
звичайних ситуацій України у Луганській області Микола Горо-
хов. Як приклад учасники змагань підготували виступ збірної 
команди спортсменів ГУ ДСНС України у Луганській області.

Куточок відтворює побут мешканців криївки

Дуби Шевченка єднають Україну 
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

АКЦІЯ. На Черкащині роз-
почалася загальнонаціональ-
на екологічна акція «Дуби 
Шевченка єднають Україну». 
Перші саджанці, вирощені з 
тисячолітніх шевченкових ду-
бів, з’явилися у селі Моринці 
Звенигородського району. До 
порятунку вікових пам’ятних 
дубів періоду життя Тараса 
Шевченка і висаджування мо-

лодих дерев-спадкоємців до-
лучилися столичні й місцеві 
керівники. Це були саджанці, 
які проросли з жолудів дубів, 
що зростають на Чернечій го-
рі. Відтепер цю символічну 
алею доглядатимуть праців-
ники Лисянського лісгоспу.

— Більш як рік тому біля 
підніжжя Чернечої гори наша 
акція «Посади дерево миру» 
набула нового змісту, — за-
значив міністр екології та при-
родних ресурсів Остап Семе-

рак. — Це наштовхнуло нас 
на думку вийти із загальнона-
ціональною ініціативою, щоб 
у кожному населеному пунк-
ті з’явився нащадок правічних 
дубів, які росли ще за життя 
Тараса. Символічно, що ак-
цію розпочинаємо саме з Мо-
ринців — місця, куди, напев-
но, найбільше прагнув повер-
нутися Тарас Шевченко. 

Частину паростків із малої 
батьківщини Кобзаря учас-
ники акції повезуть на До-

неччину, Львівщину, Київщи-
ну, Херсонщину, Чернігівщи-
ну, Вінниччину та Полтавщи-
ну, щоб висадити їх там.

А у селі Будище Звениго-
родського району зберегли-
ся три унікальні дуби, які ба-
чив Тарас Шевченко. Тут учні 
Лисянського шкільного лісни-
цтва зібрали жолуді на насін-
ня, які передали до Хороль-
ського ботанічного саду на 
Полтавщині, щоб продовжити 
це починання в наступні роки.

Чергова перемога Костянтина Казанчева
ВІТАЄМО! На 15-му Між-

народному фестивалі кари-
катур у місті Призрен у Косо-
ві наш автор Костянтин Казан-
чев отримав приз журі конкур-
су «Книга і технологія». Цього 
року він брав участь у десяти 
конкурсах карикатури, які про-
водили в Іспанії, Румунії, Кіпрі, 
Туреччині, Польщі, Чехії. Тема-
тика — від автомобілів і стану 
довкілля до мандрів та оливок. 
І всюди роботи Костянтина Ка-
занчева відзначали призами: 
за перші-другі місця, спеціаль-
ними і заохочувальними.

«Урядовий кур’єр» приві-
тав свого постійного автора 
з численними успіхами і по-
цікавився його планами. Вия-
вилося, що карикатурист мріє 
про український конкурс ка-
рикатур, але поки що ніхто, 
до кого він звертався, не ви-
явив зацікавленості, від чого 
і настрій відповідний, попри 
особисті перемоги і відзнаки.

Спогадами про батьків — 
борців за Україну ділиться 
доцент медуніверситету 
письменниця Леся Романчук


