АВТОРИТЕТНА ДУМКА
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Виконавчий віце-президент
Атлантичної ради (США)
Деймон Вілсон: «Вибори
в Україні показують, як діє
справжня демократія»

Постанова Кабінету Міністрів України
«Деякі питання надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
заходів, спрямованих на підвищення якості
освіти»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 17 КВІТНЯ 2019 РОКУ
ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«У першому турі вибори
визнано зразковими. Ніколи
ще Україна не проводила
таких відкритих
і прозорих виборів.
Наголошую, саме
такими вони будуть
і в другому турі».

№74 (6437)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Чи збережемо
цілющий скарб нації
Фото з сайту UA-Reporter.com
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ДОКУМЕНТИ

Президент про захищеність волевиявлення громадян
під час голосування й підрахунку голосів

Єдиний рахунок
спрощує життя
ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА. Українські митниці відучора перейшли на обслуговування через єдиний митний рахунок на
постійній основі. «Новий порядок перерахування до бюджету митних платежів дає змогу значно зменшити час митного
оформлення товарів, оскільки кошти враховуватимуться в одній картці — особовому рахунку суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності», — цитує УНІАН повідомлення прес-служби Міністерства фінансів.
Раніше, нагадали у відомстві, кожна митниця мала власний
рахунок для зарахування митних платежів, тому підприємець,
який оформлював товари у різних митницях, змушений був перераховувати митні платежі на кілька окремих рахунків. Єдиний
рахунок спрощує цю процедуру й дає змогу перераховувати кошти авансових платежів на один рахунок Фіскальної служби.
Фіскальна служба створила окремий підрозділ із забезпечення функціонування єдиного рахунку, а також новий модуль
автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» з
адміністрування митних платежів на центральному рівні.

ЦИФРА ДНЯ

44,455 млн дол.

компенсації за експропріацію
інвестицій Укрнафти в анексованому
Криму вирішив стягнути з РФ
Міжнародний арбітражний суд
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БАГАТСТВА НАДР. Закарпаття має розвиватися

як всеукраїнська оздоровниця завдяки лікувальній мінеральній
воді, хоч не всі це розуміють

Затверджено
постановою Центральної виборчої комісії
від 26 березня 2014 року № 76
(зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії
від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’ЯСНЕННЯ
Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям
грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг,
робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей під час виборчого процесу
з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів Президента України, що відповідно до Закону України «Про вибори Президента України»

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080022

передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.
Разом з тим згідно з частиною шостою статті 64 Закону України «Про вибори Президента
України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів,
кредитів, лотерей.
Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата на пост Президента України або згадуванням його імені, вважається
підкупом виборців.
Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних договорів на проведення передвиборної агітації.
Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.

встановлені Національним банком України на

17 квітня 2019 року

USD 2672.2277
EUR 3020.9534
RUB 4.1596
/ AU 343047.23 AG 3990.97
PT 235957.71 PD 364491.86
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій

17 квітня 2019 року, середа, № 74

www.ukurier.gov.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
Оголошення
Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену КотляОболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Остпро проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»: рову Олену Леонідівну у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 рикова Олександра Леонтійовича, який обвинувачується у вчиненні
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 24 квітня злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28,
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
2019 року о 14.30 годині в приміщенні Оболонського районного суду ч. 2 ст. 437 КК України, у підготовче судове засідання, що відбудеться
Номер лота:
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу до відкритих
торгів (аукціону) /електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота

м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України,
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.
Суддя О. В. Жежера

GL2N01150
Кредити
http://www.prozorro.sale
04.06.2019
Точний час початку проведення відкритих
торгів (аукціону) /електронного аукціону
по кожному лоту вказується
на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/
118-delta/42245-asset-sell-id-195051

25 квітня 2019 року о 14.30 годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України,
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.
Суддя О. В. Жежера

ТОВ «Новобудова», код ЄДРПОУ 32917247, інформує співвласників багатоквартирних будинків за адресою: м. Київ, вул. Козацька, буд. 97, вул. Козацька, буд. 114, про дострокове припинення дії Договорів про
надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договорів про надання послуг
з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та будь-яких інших договорів про надання житлово-комунальних послуг та припинення надання житлово-комунальних послуг з
1 червня 2019 року. Вважати дані договори розірваними з 1 червня 2019 року. Детальна інформація розміщена у вільному доступі на офіційному сайті Товариства: http://www.novobydova.com.ua та на інформаційних стендах вказаних будинків.

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області викликає засуджених Кемашвілі Георгія Джамаловича, останнє відоме місце проживання: м. Бориспіль, вул. Нова ІІ, буд. 2, кв. 67, Київська область, та Лекіашвілі Георгія Георгійовича, останнє відоме місце проживання: м. Львів, вул. Пасічна, 60, кв. 21, на судове засідання у справі за заявою прокурора Львівської області про перегляд вироку Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 20.12.2017 р. за нововиявленими обставинами.
Судове засідання відбудеться 06.05.2019 року о 10.00 год. в приміщенні Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області за адресою: м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39, каб. 12, суддя Крамар О. В.
У випадку неявки засуджених розгляд справи буде проведено за їх відсутності.

Інформація
про проведення конкурсу з відбору
пропозицій щодо будівництва житла
для військовослужбовців та членів їх сімей
на земельних ділянках, що належать
до земель оборони
1. Замовник:
1.1. Найменування: Міністерство оборони України;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. Місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. Найменування предмета конкурсу: відбір пропозицій щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці площею 2,3680 га, кадастровий номер
6310136300:09:007:0015 за адресою: м. Харків, Шевченківський район, вул. Клочківська, 228.
3. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
3.1. Місце: 03049, м. Київ, вул. генерала Геннадія
Воробйова (колишня назва — Курська), 13а, Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних
Сил України;
3.2. Подання: термін — до 12.00 год. 20.05.2019,
кімната 422 (будівля 63/5);
3.3. Розкриття: час і дата — о 14.30 год. 20.05.2019,
кімната 302.
4. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
5. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Кутляєва Наталія Валеріївна, Логін Роман Андрійович, тел./факс: (044)
2711260, (044) 2711298, gkeu-8@ukr.net.
6. Детальна інформація та конкурсна документація стосовно проведення конкурсу з відбору пропозицій щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на зазначеній земельній ділянці розміщується на веб-сайті Міністерства оборони України: www.mil.gov.ua, Розділ «Державні закупівлі» — Оголошення.

Інформація
про проведення конкурсу з відбору
пропозицій щодо будівництва житла
для військовослужбовців та членів їх сімей
на земельних ділянках, що належать
до земель оборони
1. Замовник:
1.1. Найменування: Міністерство оборони України;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. Місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. Найменування предмета конкурсу: відбір пропозицій щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці площею 4,0612 га, кадастровий номер
6310136600:04:004:0084 за адресою: м. Харків, Київський район, Білгородське шосе, 2.
3. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
3.1. Місце: 03049, м. Київ, вул. генерала Геннадія
Воробйова (колишня назва — Курська), 13а, Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних
Сил України;
3.2. Подання: термін — до 12.00 год. 20.05.2019,
кімната 422 (будівля 63/5);
3.3. Розкриття: час і дата — о 14.30 год. 20.05.2019,
кімната 302.
4. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
5. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Кутляєва Наталія Валеріївна, Логін Роман Андрійович, тел./факс: (044)
2711260, (044) 2711298, gkeu-8@ukr.net.
6. Детальна інформація та конкурсна документація стосовно проведення конкурсу з відбору пропозицій щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на зазначеній земельній ділянці розміщується на веб-сайті Міністерства оборони України: www.mil.gov.ua, Розділ «Державні закупівлі» — Оголошення.

Старобільський районний суд викликає як обвинуваченого Кузьменка Артема Миколайовича, 24.10.1982 року народження, уродженця м. Луганськ Луганської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: вул. Осіпенка,
б. 17-А/18, м. Луганськ Луганської області, за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання,
яке відбудеться о 09 годині 10 хвилин 26 квітня 2019 року.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт
або документ, який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Старобільського районного
суду Луганської області за адресою: м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А, справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Воронкін О. А.
Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого
Гаврилішина Олексія Володимировича, 13.05.1976 року народження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область,
м. Приморськ, вул. Морська, 62/14, за матеріалами кримінального провадження № 409/72/17, 1-кп/425/125/19, на підставі обвинувального акта відносно Гаврилішина О. В. за ч. 1
ст. 258-3 КК України.
Обвинуваченому Гаврилішину О. В. необхідно прибути до
підготовчого судового засідання, що відбудеться 24 квітня
2019 року о 15 год. 40 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34.
Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого Согутовського Артема Борисовича, 17.09.1986 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,
м. Свердловськ, вул. Жилова, 6/6, за матеріалами кримінального провадження № 408/2659/18-к, 1-кп/425/126/19, на
підставі обвинувального акта відносно Согутовського А. Б. за
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.
Обвинуваченому Согутовському А. Б. необхідно прибути
до підготовчого судового засідання, що відбудеться 24 квітня 2019 року о 15 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне,
вул. Миру, 34.
Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Автокооператив по будівництву
та експлуатації гаражів «Мінський»
Проводить збори уповноважених членів кооперативу АКБЕГ «Мінський», що відбудуться за адресою:
м. Київ, вул. Сім’ї Кульженків, б. 1, о 18.00 год. 16
травня 2019 р.
Порядок денний:
1. Звіт про фінансово-господарську діяльність за
2018 р.
2. Затвердження бюджету на 2019 р.
3. Розмір окладів працівникам кооперативу на 2019 р.
4. Вирішення питання щодо переносу гаражів та надання нового номеру у зв’язку з будівництвом Великої кільцевої дороги.
5. Прийняття нових членів кооперативу.
6. Інші організаційні питання.
Голова правління АКБЕГ «Мінський» О. В. Корнєєв

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Левченка Романа Олексійовича, 03.04.1978 року народження,
який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений по справі: Левченко
Роман Олексійович (зареєстрований за адресою: Донецька
обл., Волноваський район, с. Дмитрівка, вул. Шкільна (Дзержинського), 32) викликається на 22.04.2019 року об 11.00
год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті,
головуючий суддя Ткач Г. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia),
який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження №233/66/17 за обвинуваченням Чемес О. Б. за
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., зареєстрований за
адресою: Донецька область, с. Курахівка, вул. Первомайська, буд. 15, фактично мешкає за адресою:
Донецька область, м. Гірник, вул. Котовського, буд.
34/32, викликається до суду на 09 годину 00 хвилин
24 квітня 2019 року (корп. № 1, каб. №12), для участі в підготовчому судовому засіданні. Ухилення від
явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його в міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Суддя Т. Б. Сітніков

У провадженні Сватівського районного суду Луганської
області судді Осіпенко Л. M. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/7280/16-к стосовно Дегтярьова
Юрія Анатолійовича, 15.05.1960 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 1
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Дегтярьов
Ю. А., зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, пр. Лісовий, буд. 11, кв. 4.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Дегтярьова Юрія
Анатолійовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 23 квітня 2019 року об 11.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко С. О., Половинки В. О.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 42016221320000106 (номер справи
1-кп/243/75/2019) за обвинуваченням Бірюкова Сергія Леонідовича, у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1
КК України.
Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Кузнецов Р. В. викликає обвинуваченого Бірюкова Сергія Леонідовича, який
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Сєченова, будинок № 96, квартира № 52, у підготовче судове засідання,
яке відбудеться 22 квітня 2019 року о 15 годині 00 хвилин, у залі судового засідання № 06.
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 суду. 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.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого
Цихиселі Левана Ростомовича, 25.02.1981 року народження,
який проживає за адресою: Луганська область, м. Антрацит,
вул. Кальницької, буд. 5, кв. 65, за матеріалами кримінального провадження № 607/10933/17, 1-кп/425/65/19, на підставі обвинувального акта відносно Цихиселі Л.Р. за ч. 2 ст. 28,
ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинуваченому Цихиселі Л. Р. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, що відбудеться 24 квітня 2019
року о 15 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжанського міського
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Суддя В. В. Козюменська

Повістка про виклик у суд обвинуваченого

Повістка про виклик обвинуваченого

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого
Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, у судове засідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням у
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2
ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження, що відбудеться 22 квітня 2019 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.
У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним
чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 22015050000000354 (номер справи 1-кп/243/446/2019) за обвинуваченням Орчикова Олега Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Гончарова А. О.
викликає обвинуваченого Орчикова Олега Олександровича, який зареєстрований
за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Липнева, будинок № 28, квартира
№ 3, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 22 квітня 2019 року о 13 годині 30 хвилин, у залі судового засідання №13.
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 суду. 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.
Захисник обвинуваченого Орчикова О. О. в кримінальному провадженні — адвокат Хмаріна Оксана Вікторівна, яка зареєстрована за адресою: Донецька обСуддя О. В. Ільяшевич ласть, м. Маріуполь, б-р Шевченка, буд. 80, кв. 2-А, телефон: (095)800-50-92.

Втрачені:

ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» повідомляє

Свідоцтво на право управління прогулянковим судном

про визнання недійсною з 10.04.2019 р. печатки Одеського

№ 009431, видане Інспекцією судноплавного нагляду,

відділення № 89 Товариства з відтиском* м. Київ* Україна

Протокол № 4 від 26.02.2009р. та талон попереджень

*Товариство з обмеженою відповідальністю*

до свідоцтва № 009431 від 26.02.2009 р.,

«Споживчий центр»* ідентифікаційний код 37356833*

зареєстровані на ім’я Пархоменка Геннадія Григоровича,

«Відділення № 89, ідентифікаційний код 38728313»,

вважати недійсними.

у зв’язку з її втратою.

Ружинський районний суд Житомирської області викликає як відповідача ТОВ «МСВК АГРО», адреса: 19700, Черкаська область, Золотоніський район, м. Золотоноша, вул.
Шевченка, 52А, кв. 52, у судове засідання, яке призначене
на 14 годину 30 хвилин 13.05.2019 року, для розгляду справи за позовом Поліщук Ірини Петрівни до ТОВ «МСВК АГРО»
про розірвання договору оренди земельної ділянки.
Адреса суду: вул. О. Бурди, 37, смт Ружин, Житомирська
область, зал №2.
Суддя О. В. Митюк

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

Втрачений
судновий білет
ДБ № 013107
від 07.06.2018 р. на моторне
судно ДАП-8702-К,
моделі «Fiberline Gil»
№8930271, який належить
громадянці Крупі Оксані
Іванівні,
вважати недійсним.

УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Метеостанція на Вінниччині
сприятиме уточненню прогнозів
СПОСТЕРЕЖЕННЯ. Нещодавно в місті Липовець
поряд із залізничною станцією запрацювала метеостанція. Колись вона вже існувала, але в 1989 році її закрили. Тоді, за часів Радянського Союзу, у своєрідний
спосіб було вирішено підвищити заробітну плату працівникам
гідрометслужби.
Тож для отримання необхідних коштів кількість пунктів
спостережень скоротили на
чверть.
Нині доводиться відновлювати втрачене. Але відомо, що руйнувати не будувати. Тому за майже 28 років української незалежності
це лише друге таке відкриття на всю країну. Його ініціював начальник Вінницького
обласного центру з гідрометеорології Юрій Власов, підтримало керівництво Українського гідрометцентру і Центральної геофізичної обсер-

ваторії імені Бориса Срезневського.
Потреба в розширенні метеорологічної мережі зумовлена користю, яку отримують від цих спостережень.
Насамперед ця користь полягає в уточненні метеорологічних та агрометеорологічних прогнозів. Завдяки
останнім вдається оптимізувати терміни робіт в агровиробництві. Тож певна частка
в тому, що Вінниччина збирає 6 мільйонів тонн зерна,
належить і місцевій гідрометслужбі.
Фінансують метеостанцію
з держаного бюджету. Для
місцевої громади це поява
семи робочих місць. А ще нові знання і технології. Невипадково на відкриття метеостанції прибуло чимало представників місцевої влади.
Тепер на Вінниччині сім
метеостанцій. Найближчим
часом планують відновити
ще одну, в смт Крижопіль.
Тою незабаром вони рівномірно вкриють всю область.

Завдяки цій метеостанції
Вінниччина позиціонуватиметься
на світовій метеокарті
як джерело точних
погодних показників

ЄДИНИЙ САД. Волонтери
із прифронтового міста Торецька на Донеччині висадять саджанці у дев’яти містах України. Таку ініціативу місцеві активісти громадського об’єднання «Твоє нове місто» та мережі «Свої»
реалізовують у межах розпочатої ними акції «Свої гаї».

Вони вже побували із деревцями у кількох містах країни.
А днями саджанці передали
до Здолбунова Рівненської
області, де пластуни тутешнього осередку висадять
їх для вшанування пам’яті
українського бійця Миколи
Кренджеляка, який народився у цьому місті, а загинув у
бою з проросійськими незаконними збройними формуваннями в Торецьку.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 18 КВІТНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Саджанці з Донеччини волонтери передали до Львова,
Києва, Житомира, Івано-Франківська, а у відповідь привезли рослини звідти: зі Львова —
кущі троянд, з Івано-Франківська — тис, модрину, горобину, ялицю та смереку. Їх висадять у Торецьку під час міської
толоки, започаткувавши у місті
«Алею єдності України».
«У тих містах, де ми вже
побували, до нас підходи-

Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
ФРАНЦУЗЬКА
ВЕСНА.
У розпал 16-го культурного фестивалю «Французька
весна» фотохудожниця, викладачка школи мистецтв із
міста Канни Аделін Кель презентувала унікальну фотовиставку «Земна симфонія».
Її герої — звичайні робітники підприємства із французькою інвестицією «Технобуд»
у селищі Клесів Сарненського району. Вони щодня добувають камінь різних фракцій
у поліській глибинці. Саме в
цій важкій монотонній праці мисткиня почула симфонію їхньої рідної землі, а вже
з допомогою об’єктива надала їй довершеності й поєднала з відео- та спецефектами,
як-от гуркіт каміння в кар’єрі.
Тож усі відчули ефект присутності, тож навіть той, хто жодного разу не бачив, як це відбувається, міг уявити процес.
«Ми бачили, як Аделін годинами вичікувала у незручній позі задля вдалого ка-

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА
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Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ
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Укргiдрометцентр
ли місцеві волонтери, активісти і просто пересічні люди, які, взявши участь у нашій акції, показують єднання
з Донбасом, висловлюють
нам свою підтримку і приносять свої саджанці на обмін.
Найбільше ми взяли катальпу — дерево миру, яке висаджуємо з місцевими жителями», — розповідає голова
ГО «Твоє нове місто» Володимир Єлець.

«Земна симфонія» звучала в Рівному
Фотохудожниця з міста Канни Аделін Кель презентувала
у Рівному виставку із портретами українських
робітників підприємства із французькою
інвестицією, що працює у Сарненському районі
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сонячно

Дерева з Донеччини
висаджують у містах України
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
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Віктор ВИШНЕВСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»

ПОГОДА НА ЗАВТРА

дру, але концепції свого задуму нам не розкривала, —
каже директор «Технобуду»
Олександр Ковальчук. — Тому для нашого трудового колективу це цілковита несподіванка. Люди залюбки дивляться на себе збоку очима
талановитого митця. Тепер
ми не лише спонсори «Французької весни», а й активні її
учасники».
Втілити авторський проект допомогло Посольство
Франції.
«Знімаю не цифровим апаратом, а на плівку, — розкриває творчий секрет Аделін Кель. — У цьому є щось
неповторне, не таке, як у
всіх. На цьому підприємстві
кожен має міні-завдання,
але всі працюють як дружна команда. Усе, як в оркестрі, де в кожного музиканта
власна партія, а разом виходить симфонія. Так і тут: симфонія землі, де ти живеш. Що
може бути ближчим? Я побачила працьовитих щирих людей, які подарували мені найдорожче — спілкування».

У Сєверодонецьку
намалювали мурал
на стіні школи
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»
ПРОЕКТ. «Діти на гойдалках» — такий авторський малюнок
створив Ян Птушко на фасаді школи №8 міста Сєверодонецька. Автор арт-об’єкта створив цю роботу разом з учнями школи.
Ян Птушко — відомий у Сєверодонецьку митець. Він автор
мурала «Туризм», який прикрашає споруду місцевого автовокзалу. Там зображено валізи і дорожні сумки, поряд — прапори і
пам’ятки різних країн, найпопулярніші серед туристів.
На думку художника, найчастіше українці подорожують до
Франції, Великої Британії, Швеції та Швейцарії. За його словами,
ідея зобразити щось на сєверодонецькому автовокзалі з’явилася
у нього давно, але реалізувати її вийшло лише завдяки гранту
ПРООН. Його новий проект називається «Фарби проти сірості».
Реалізує його громадська організація «Задзеркалля» і дитячий
фонд ООН ЮНІСЕФ за гроші Європейського Союзу.

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
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«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
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Ян Птушко
малював
мурал разом
з учнями
школи
Листування з читачами тiльки
на сторiнках газети.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори
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