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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Україна піднялася  

ще на п’ять позицій у 
рейтингу Doing Business  

та посіла 71 місце. 
Звичайно,  

ми на цьому  
не зупинимося».

Культурна спадщина 
не має ціни 

ЗБЕРЕЖЕННЯ. Міжнародний семінар з питань управлін-
ня й сталого використання живої релігійної спадщини всесвіт-
нього значення відбувається у столиці. Його теми — обгово-
рення основних викликів у використанні об’єктів, що перебува-
ють в управлінні або користуванні релігійних громад (реставра-
ція, консервація, відновлення); налагодження зв’язків між схо-
жими об’єктами всесвітньої спадщини релігійного призначення 
шляхом створення бази даних і на основі дослідження конкрет-
них прикладів; обговорення особливостей взаємодії та сцена-
ріїв зняття напруги між релігійними громадами, національними 
й місцевими органами влади; увага до проблеми збереження 
таких об’єктів тощо. Серед організаторів заходу — Національ-
ний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, повідо-
мляє прес-служба Міністерства культури.

«Релігійні й священні місця становлять найбільшу тематич-
ну категорію Списку всесвітньої спадщини й потребують засто-
сування специфічних інструментів охорони та управління, які 
враховують відмінність, пов’язану із сакральною або духовною 
складовою», — зазначив міністр культури Євген Нищук.

4,52 млрд кВт·год
електроенергії експортовано до ЄС  
і Молдови за 9 місяців 2018 року.  

Це на 8% більше за торішній 
аналогічний період

ГЕОПОЛІТИКА. Кремль свідомо гальмує мирний процес  
на сході України й фінансує підготовку незаконних виборів  
у псевдореспубліках

ООН: Росія перешкоджає 
встановленню миру на Донбасі

Президент про ефективність економічних реформ, 
зокрема дерегуляційних процесів 

5 6
ДОКУМЕНТИ

В Україні як частині 
глобального світу щомісяця 
зростають обсяги електронних 
переказів, що витісняють 
звичайні банківські

ФІНАНСИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін у додаток 2 
до Державної програми підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху в Україні на період 
до 2020 року»
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Сильна країна — це економіка, що зростає
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Глава уряду наголосив, що маємо втілити зміни, які зроблять 
країну самостійною, а людей — заможними

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Україна має зробити все не-
обхідне для зростання еко-

номіки та поліпшення рівня 
життя населення. На цьому на-

голосив Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман під час за-
сідання уряду. «Надзвичайно 
важливо мати сильну економі-
ку. Існує дуже багато викли-
ків, але для того, щоб ми могли 
їх подолати, маємо повторити 

успіх зокрема країн, які є наши-
ми західними сусідами, що в ча-
си становлення своєї незалеж-
ності змогли провести необхід-
ні зміни й зробити свої економі-
ки сильними, а людей — замож-
ними. Тому надзвичайно важ-

ливо, щоб економіка зростала», 
— сказав Прем’єр.

Потрібно, щоб ніхто не зміг 
популістськими діями зупи-
нити зростання економіки. «У 
нас за 3,5 року створено по-
над 150 промислових об’єктів, 

а це означає, що до нас почи-
нають приходити нові техноло-
гії, і нам треба дуже динамічно 
розв’язувати ті проблеми, які 
впливають на недостат-
ній розвиток економіки», 
— наголосив глава уряду. 2

3
Такий пейзаж стає дедалі звичнішим на окупованих РФ територіях нашої країни
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НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

30.10.2018 Київ  № 1272

Про встановлення тарифу на послугу з захоронення 
побутових відходів КАТП 1728

Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних 
послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг», Порядку формування тарифу на послугу з за-
хоронення побутових відходів, затвердженого постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 
квітня 2017 року № 601, Процедури встановлення тарифу на послугу з захоронення 
побутових відходів, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 квітня 2017 
року № 602, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг, 
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити КОМУНАЛЬНОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 1728 за 
місцем провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів: 
Рівненська обл., Рівненський р-н, сільська рада Шпанівська, тариф на послугу з за-
хоронення побутових відходів на рівні 113,61 грн за 1 тонну (без ПДВ).

2. Установити КОМУНАЛЬНОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 1728 
структуру тарифу на послугу з захоронення побутових відходів згідно з додатком.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офі-
ційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП О. Кривенко

Додаток  
до постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання  
у сферах енергетики та комунальних послуг 

30.10.2018 № 1272
Структура тарифу  

на послугу з захоронення побутових відходів 
КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 1728

Без ПДВ
№ 
з/п Показник усього, 

тис. грн грн/т

А Б В Г
1 Виробнича собівартість, у тому числі: 7548,56 99,88

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 1730,61 22,90
1.1.1 витрати на паливно-мастильні матеріали 1343,67 17,78
1.1.2 матеріали для ремонту засобів механізації 349,73 4,63
1.1.3 електроенергія на технологічні потреби 14,00 0,19
1.1.4 витрати на доставку ґрунту 0,00 0,00

1.1.5 матеріальні витрати для збирання, транспортування та 
знезараження фільтрату 0,00 0,00

1.1.6 інші прямі матеріальні витрати 23,21 0,31
1.2 прямі витрати на оплату праці 1000,15 13,23
1.3 інші прямі витрати 665,51 8,81
1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 4152,29 54,94

1.4.1 сплата екологічного податку 3401,16 45,00
1.4.2 сплата земельного  податку 190,47 2,52

1.4.3 витрати на оплату праці з відрахуваннями на сплату 
єдиного соціального внеску 460,33 6,09

1.4.4 інші загальновиробничі витрати 100,33 1,33
2 Адміністративні витрати, у тому числі: 818,88 10,83

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на сплату єдиного 
соціального внеску 648,29 8,58

2.2 інші адміністративні витрати 170,59 2,26
3 Витрати на збут, у тому числі: 219,25 2,90

3.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на сплату єдиного 
соціального внеску 148,93 1,97

3.2 інші збутові витрати 70,32 0,93
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00
6 Усього витрат повної собівартості 8586,69 113,61
7 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
8 Планований прибуток 0,00 0,00

8.1 податок на прибуток 0,00 0,00
8.2 чистий прибуток, у тому числі: 0,00 0,00

8.2.1 дивіденди 0,00 0,00
8.2.2 резервний фонд (капітал) 0,00 0,00
8.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00
8.2.4 інше використання прибутку 0,00 0,00

9 Вартість послуги з захоронення побутових відходів за 
відповідним тарифом 8586,69 х

10 Обсяг послуги з захоронення побутових віходів (тис. т) х 75,58
11 Тариф на послугу з захоронення побутових відходів х 113,61
12 Паливно-мастильні матеріали, % х 16,32
13 Матеріали для ремонту засобів механізації, % х 4,08
14 Екологічний податок за розміщення відходів, % х 39,61
15 Рівень рентабельності, % х 0,00

Начальник Управління з питань формування та реалізації державної політики 

у сфері поводження з побутовими відходами О. Кострикін
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-

нецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22018050000000094 (номер справи 1-кп/243/614/2018) за 
обвинуваченням Фартуха Сергія Олександровича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті Гончарова А. О. викликає обвинуваченого Фартуха Сер-
гія Олександровича, який проживає за адресою: Донецька 
область, м. Миколаївка, провулок Незалежності, будинок  
№ 8, квартира № 4, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 6 листопада 2018 року об 11 годині 45 хвилин у залі 
судового засідання № 13.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забез-
печення його прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, перед-
баченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеці-
альне судове провадження.

Захисники обвинуваченого Фартуха С. О. у криміналь-
ному провадженні – адвокат Кінько Володимир Миколайо-
вич, який зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. 50 років СРСР, будинок № 53, квартира  
№ 63, тел. 066-007-01-33, 067-703-07-07, та Пікулін Ро-
ман Миколайович, який зареєстрований за адресою:  
м. Слов’янськ, абонентська скринька №11, тел. 099-290-03-33.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/6164/17 за обвинуваченням Федо-
ренка С. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсутнос-
ті обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціально-
го судового провадження. Обвинувачений Федорен-
ко Сергій Миколайович, 12.09.1959 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. Макі-
ївка, вул. Рєпіна, 2-й проїзд, б. 17-А, кв. 6; м. Макіїв-
ка, вул. Єрмака, б. 18, викликається до суду на 10.00 
год. 9 листопада 2018 року (корп. № 2, каб. №18) для 
участі в судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає обвинувальний акт відносно Мороза Юрія 
Юрійовича, 01.12.1991 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 12015050000001020 
від 22.10.2015 року, місце проживання обвинуваче-
ного: вул. Щербакова, 4, кв. 103, м. Макіївка Доне-
цької області, викликається 8 листопада 2018 року 
об 11.00 годині до суду, каб. №23/3, для участі в роз-
гляді кримінального провадження (№ 234/7170/18, 
1-кп/234/688/18).

Головуючий суддя Л. I. Переверзева

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримі-
нальне провадження 1кп/229/136/2018 за обвинува-
ченням Фоміна Анатолія Івановича, 21.06.1973 р.н., 
за ознаками кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений у 
справі Фомін А. І. (останнє відоме суду місце прожи-
вання: м. Донецьк, вул. Бажанова, буд. 8, кв. 29) ви-
кликається на 6 листопада 2018 року о 08.30 год. до 
суду, зал судових засідань № 2, для участі в підготов-
чому судовому засіданні.

Суддя В. О. Лебеженко

У провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області знаходиться криміналь-
не провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням 
Пастухова Андрія Олексійовича, 5 листопада 1982 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія 
Олексійовича в судове засідання на 7 листопада 2018 
року об 11 годині 00 хвилин, яке відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Слов’янським міськрайонним судом Донецької облас-
ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядається кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Цвєткова Сергія Васильовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Цвєтков Сергій Васильович, остан-
нє місце реєстрації: Донецька область, м. Жданівка, вул. 
Квартал 1, буд. 2, кв. 47, та фактично проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Горлівка, викликається 8 лис-
топада 2018 року о 09 год. 25 хв., 3 грудня 2018 року об 
11 год. 00 хв. та 12 грудня 2018 року о 10 год. 00 хв. до 
суду для участі в розгляді справи по суті.

Суддя С. Г. Пронін

Повістка про виклик обвинуваченого
Пелішенко Едуард Вікторович, 29.07.1968 р.н., який  

проживає за адресою: Донецька область, м. Донецьк,  
вул. Прожекторна, буд. 11, кв. 49, у порядку ч. 8 ст. 135 КПК Укра-
їни, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 06.11.2018 р. о 
16.00 год. до Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області (адреса розташування: Донецька обл., м. Покровськ, вул. 
Європейська, 20, зал № 4), для участі в підготовчому судовому 
засіданні в статусі обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 42016050000000161 від 08.08.2016 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. З моменту опублікування повістки про виклик, обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Колегія суддів: Коваленко В.О.,  
Стоілова Т.В., Клікунова А.С.

Втрачений оригінал договору міни квартир, виданий 6 жовтня 2001 року 

державним нотаріусом Десятої Київської державної нотаріальної контори 

та зареєстрований в реєстрі за № 2у-831 на квартиру за адресою вул. Гродненська, 

3/5, кв. 25, м. Київ на ім’я Попов Станіслав Тимофійович 

та Попова Ольга Сергіївна, вважати недійсним.

Одинадцятою Харківською державною нотаріальною конторою заведено спадкову 

справу щодо майна померлої 18.03.2018 р. Коновалової  Майї Сергіївни, 1938 р.н.  Про-

хання до спадкоємця Коновалова Валерія Георгійовича, 26.01.1962 р.н. з’явитися до 

нотаріальної контори за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г у двотижневий 

строк від публікації оголошення.

Втрачене посвідчення ліквідатора 
Чорнобильської катастрофи, категорія 2 

серія А № 172481 від 25 лютого 
1993, видане обласною Державною 
адміністрацією на ім’я  Монарщука  

Володимира  Миколайовича,  
вважати  недійсним. 

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає кримінальне провадження № 22017050000000105 (номер 
справи 243/243/1369/17, номер провадження 1-кп/243/200/2018) за обвинуваченням 
Бовта Максима Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі Бовт Максим Анатолійович, 03.08.1979 року народження, 
який проживає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 184-а, ви-
кликається на судове засідання, яке відбудеться 6 листопада 2018 року о 08.30 год. до 
суду, для участі в розгляді справи.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до су-
ду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу 
про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя B. І. Старовецький

Повістка про виклик при здійсненні спеціального 
досудового розслідування 

Підозрюваний громадянин України Пивоварник В’ячеслав Олександрович, 
20.03.1984 р.н., що зареєстрований за адресою: Закарпатська область, Ужго-
родський район, м. Чоп, вул. Нова, 8, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
290, 297-5 КПК України викликається на 09 год. 00 хв. 5 листопада 2018 року 
до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Саєнка М. П. у каб. 701 за адре-
сою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, (тел. 044-256-92-21) для отримання 
копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 22018000000000248 від 10.08.2018. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України. 

Cтарший слідчий в ОВС ГСУ СБ України Саєнко М. П.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, 

вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 120150500000001012 від 20 жовтня 2015 року (справа № 1-кп/243/111/2018) за обвинува-
ченням Чигіна Сергія Геннадійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Чигіна Сергія Геннадійовича, 
який проживає за адресою: вул. Нестерова, 87/34, м. Горлівка Донецької області, у судове за-
сідання, яке відбудеться 9 листопада 2018 року о 08 год. 45 хв. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вар-
тою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату 
нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього гро-
шового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спе-
ціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Красовського Володимира Івановича, 22.04.1968 року народжен-
ня, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Красовський В. І. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк,  
вул. Лозова, 130) викликається на 06.11.2018 року о 09.30 год. до суду, каб. №10, 
для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове прова-
дження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений 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 об-
винуваченням Куцурубенка Олексія Анатолійовича, 22.08.1974 року народжен-
ня, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Куцурубенко О. А. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк,  
вул. Батищева, 15/8) викликається на 06.11.2018 року об 11.00 год. до суду,  
каб. № 10, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове прова-
дження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ,  

вул.  Добровольського,  2,  тел.  (0626)  62-13-95)  знаходиться  кримінальне провадження    
№    22018050000000042   від    12   березня   2018   року   (справа   № 1-кп/243/506/2018) за об-
винуваченням Галустяна Карена Валерійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський   міськрайонний  суд  викликає  обвинуваченого  Галустяна  Карена Вале-
рійовича,  08.08.1994  року  народження,  який  проживає  за  адресою:  Донецька область,  
смт Пантелеймонівка Горлівської міської ради, вул. Карла Маркса, б. 7, кв. 6, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 7 листопада 2018 року об 11 год. 30 хв. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вар-
тою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату 
нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього гро-
шового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спе-
ціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко»

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької об-
ласті, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження №233/262/18 за обвинувачен-
ням Андріксона С. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Андріксон Сергій Вікторович, 
12.12.1976 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Калмикова, 
31/97, викликається до суду на 10 годину 10 хвилин 8 листопада 2018 року (корп. № 1, каб. №12), 
для участі в підготовчому судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та 
оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької об-
ласті, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження №233/3587/17 за обвинувачен-
ням Сойнікової Т.Д. за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Сойнікова Тамара Дми-
трівна, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Жито-
мирська, буд. 15, кв. 6, викликається до суду на 09 годину 30 хвилин 8 листопада 2018 року (корп. 
№ 1, каб. №12), для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим 
та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Втрачено додаток до диплома ЛБ № 008527, 
виданого 23 червня 1995 року на ім’я 

Давиденка Сергія Валерійовича, 
про закінчення Київського університету 
імені Тараса Шевченка за спеціальністю 

«правознавство» та про присвоєння 
кваліфікації «юрист».

Повістка про виклик у суд обвинуваченого при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Свато-

ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Коротенка Романа Івановича як обвинуваченого в судове засідан-
ня по кримінальній справі № 426/8743/16-к за обвинувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Коротенка Романа Івановича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 
15 листопада 2018 року об 11.10 год.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сва-

тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кашпуренка Ігоря Павловича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/1535/17 за обвинувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Кашпуренка Ігоря Павловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 15 листопада 2018 року об 11.00 годині.

Справа розглядається колегією суддів:  
головуючий суддя Попова О.М., судді Осіпенко Л.М., Юрченко С.О.
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ГЕЛОВІН ЧИ ВЕЛЕС? Напередодні дня всіх святих в ніч 
проти 1 листопада світ занурюється в дивовижні святкуван-
ня. В англомовних країнах за давньою кельтською тради-
цією театралізованими парадами і дійствами відзначають 
Геловін. Останнім часом дедалі ширше святкують його і в 
Україні. Вихідними вулицями Києва молодь в образах мер-
ців, відьом та інших мешканців потойбіччя пройшлася «па-
радом зомбі», чи то лякаючи перехожих, чи то позбуваючись 
власних дитячих страхів. Але веселилися гучно і завзято! 
Одна з «відьом» навіть «політала» над Софійською площею!

Цікаво, що українці мають власне свято-побратим Гело-
віна — Велесову ніч, яку відзначають містичними обряда-
ми у ніч з 31 жовтня на 1 листопа-
да. Та в нас не було прийнято пе-
ревдягатися у мерців, лякати приви-
дами і бавитися гарбузами, а ось за-
добрити язичницького бога — опікуна 
усього живого, покровителя віщунів і 
ясновидців, який дарував достаток, 
треба було. Що ж робили? Розда-
вали бідним монети і їжу, згаду-
вали померлих родичів і пита-
ли в них поради, на сон зага-
дували найпотаємніші бажання 
і чекали, що насниться розв’язання 
проблеми. Остерігалися зустріти 
незнайомця чи чорного собаку, які 
могли віщувати втрати. 

Отже, будемо щедрими на добро 
і любов не тільки цими днями, а й в 
будь-який день нашого життя!

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День

Київська +1    +6 +10  +15
Житомирська +3    +8 +10  +15
Чернігівська 0    +5 +10  +15
Сумська 0    +5 +9  +14
Закарпатська +8  +13 +17  +22
Рівненська +3    +8 +11  +16
Львівська +5  +10 +13  +18
Івано-Франківська +5  +10 +13  +18
Волинська +5  +10 +11  +16
Хмельницька +3    +8 +10  +15
Чернівецька +5  +10 +13  +18
Тернопільська +5  +10 +11  +16
Вінницька +3    +8 +10  +15

Oбласть Нiч День

Черкаська +1    +6 +10  +15
Кіровоградська +1    +6 +10  +15
Полтавська 0    +5 +10  +15
Дніпропетровська 0    +5 +10  +15
Одеська +5  +10 +13  +18
Миколаївська +4    +9 +10  +15
Херсонська +4    +9 +10  +15
Запорізька +3    +8 +10  +15
Харківська -2    +3 +9  +14
Донецька -1    +4 +9  +14
Луганська -2    +3 +9  +14
Крим +5  +10 +11  +16
Київ +4    +6 +12  +14
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У Тульчині створять креативний простір 
«Меридіан «Щедрик»

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТИ. Вражають алея 
музичних інструментів, інтер-
активна співоча інсталяція — 
лавка Миколи Леонтовича, яка 
гратиме його чарівні мелодії, 
гігантські мурали, що стануть 
яскравими фотозонами, сучас-
не освітлення пам’ятника ком-
позитору та інших вуличних 
арт-об’єктів — усе це цього ро-
ку до Різдвяних свят створять 
у місті Тульчині на Вінниччині, 
батьківщині автора всесвітньо 
відомого «Щедрика». 

«Креативний простір про-
сто неба «Меридіан «Щедрик» 

продовжить мистецьку транс-
формацію території міста і ста-
не унікальною платформою 
для комунікації між митцями 
задля культурного розвитку. 
Формування такого середо-
вища закріплює за Тульчином 
статус столиці «Щедрика» та 
одного з найцікавіших малих 
міст України», — зазначила 
виконавчий директор проекту 
Ірина Матковська. З її слів, про-
ект — продовження унікально-
го «Леонтович Арт Кварталу», 
який у червні цього року уро-
чисто відкрив Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман. 

За п’ять місяців «Леонтович 
Арт Квартал» став улюбле-

ним місцем тутешніх городян 
і туристів, які приїздять поба-
чити величний палац Потоць-
ких, музеї Леонтовича, Суво-
рова та інші історичні й мис-
тецькі пам’ятки.

Робота над упроваджен-
ням проекту «Меридіан «Ще-
дрик» розпочалась у жов-
тні. Провідні скульптори й ху-
дожники нашої країни актив-
но працюють над реалізаці-
єю арт-об’єктів і просторових 
мистецьких інсталяцій, а до 
створення стінописів матиме 
змогу долучитися молоде по-
коління митців. 

У першій половині листопа-
да під керівництвом творчо-

го куратора проекту вінниць-
кого художника Олександра 
Никитюка відбудуться май-
стер-класи, дискусії, мистець-
кі лекції й авторські презента-
ції творчого досвіду для сту-
дентів Тульчинського учили-
ща культури.

Як повідомив Тульчин-
ський міський голова Вале-
рій Весняний, презентація 
та офіційне відкриття кре-
ативного простору просто 
неба «Меридіан «Щедрик», 
який реалізують за підтрим-
ки Українського культурного 
фонду, відбудеться 1 грудня 
— у день народження Мико-
ли Леонтовича.

ФОТОФАКТ

Зарибнюють Кременчуцьке водосховище
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО. 
Триває осіння кампанія із за-
рибнення Кременчуцького во-
досховища, яка проходить у 
межах черкаської обласної 
програми з розвитку рибного 
господарства. Почали з набе-
режної Черкаського річково-
го порту — випустили у воду 

першу партію 12-тонного за-
рибку товстолоба.

Зарибнення триватиме 
впродовж чотирьох діб. Пла-
нують за цей період випусти-
ти у водойму більш як 74 тон-
ни риби. На цьогорічне зариб-
нення в обласному бюджеті 
Черкаської області передба-
чили 2 мільйони гривень. Весь 
зарибок місцевий, адже пере-
можцем тендеру на зарибнен-

ня визначено державне під-
приємство «Іркліївський роз-
плідник рослиноїдних риб». 
Тендерні процедури провели 
у вересні відповідно до Закону 
України «Про публічні закупів-
лі» за системою ProZorro.

Торік у водосховище всели-
ли 95,7 тонни дворічок росли-
ноїдних риб, зокрема за кошти 
обласного бюджету — 74 тон-
ни, решту — за кошти підпри-

ємств, які здійснюють зворот-
ний скид води у Кременчуць-
ке водосховище, і користува-
чів живих водних ресурсів.

На зарибнення торік з об-
ласного бюджету також на-
дали майже 2 мільйони гри-
вень. Нині ж обласна адміні-
страція залучає до зарибнен-
ня кошти промислових риба-
лок, а також підприємств-за-
бруднювачів.

Молодь Слов’янська упорядковує Староріччя
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ОСІННЯ ЕКОЛОГІЧНА ТО-
ЛОКА. У Слов’янську на До-
неччині жителі гуртом упо-
рядкували територію Старо-
річчя на набережній річки Ка-
зенний Торець. У дводенній 
осінній екологічній толоці ак-
тивну участь узяли студенти 
Слов’янського енергобудівно-

го технікуму і професійного 
машинобудівного ліцею, учні 
міських шкіл, а також жителі 
мікрорайону, серед яких чи-
мало молоді. До реконструк-
ції долучилися громадська ор-
ганізація «Сіверський Донець-
Відродження» спільно із Сі-
версько-Донецьким басейно-
вим управлінням водних ре-
сурсів та ГО «Задзеркалля» у 
межах проекту «Молода енер-

гія громад». Спільними зусил-
лями учасники доброї спра-
ви протягом двох днів наве-
ли лад і зробили цю територію 
привабливою й комфортною: 
зібрали сміття, відремонтува-
ли і пофарбували лавочки й 
дитячі майданчики, встанови-
ли екологічні урни, підготува-
ли клумби для квітів, висади-
ли дерева і кущі  на майбутній 
розкішній Сімейній алеї. 

У перерві між роботою 
учасники толоки влаштува-
ли екологічний пікнік, на яко-
му пригощалися чаєм і соло-
дощами. А ще у невимуше-
ній розмові обговорювали по-
дальші наміри стосовно підви-
щення соціальної  активності 
молоді міста та її об’єднання 
для впорядкування території 
чи розв’язання інших важли-
вих проблем. 

До Тараса з нагоди 
100-річчя пам’ятника

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. У місті Ромни на Сумщині відбулись урочис-
тості з нагоди 100-річчя із дня встановлення пам’ятника Тарасо-
ві Шевченку роботи видатного скульптора і громадського діяча 
Івана Кавалерідзе. Як наголошували учасники святкового мітин-
гу, серед яких представники місцевої влади, громадських і твор-
чих організацій, городяни, гості міста, на кінець жовтня 1918-го 
це був єдиний післяреволюційний пам’ятник в Україні, не рахую-
чи погруддя роботи Федора Балавенського в Києві. Виготовлен-
ня і встановлення ініціювали роменські залізничники, які звер-
нулися з відповідним проханням до земляка скульптора Івана 
Кавалерідзе. До роботи долучилися місцева «Просвіта», пічник 
Степан Шкурат (згодом він став відомим актором), історичний 
консультант Григорій Вашкевич, який був особисто знайомий із 
Тарасом Шевченком, інші активісти. Пам’ятник встановили саме 
на тому місці, де стояв намет Тараса Григоровича, коли влітку 
1845 року він приїздив на знаменитий Іллінський ярмарок. Учас-
ники урочистостей поклали букети до підніжжя монументальної 
споруди, що назавжди зафіксувала образ Кобзаря.

Харків’янка перемогла 
на чемпіонаті світу 

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ПАРАЛІМПІЙСЬКА ВІКТОРІЯ. У Словенії, де відбувся індиві-
дуальний чемпіонат світу з настільного тенісу серед спортсменів 
з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями розумо-
вого і фізичного розвитку, золоту медаль здобула харків’янка 
Марина Литовченко. Про це повідомили в управлінні у справах 
молоді та спорту Харківської облдержадміністрації.

Участь у чемпіонаті взяли 325 гравців з 54 країн. Україну 
представляли 11 спортсменів, які завоювали золоту та бронзо-
ву нагороди. Чемпіонкою в класі 6 серед жінок стала бронзова 
призерка літніх Паралімпійських ігор-2016 Марина Литовченко. 
Вона успішно дійшла до фіналу, де з рахунком 3:0 (11:7, 11:5, 
11:9) перемогла росіянку.


