ЖИТТЄВІ ДОЛІ

ОСВІТА
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За даними Посольства України,
близько 500 тисяч колишніх
співвітчизників проживає в Ізраїлі,
серед них кілька десятків тисяч
етнічних українців

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 14 ТРАВНЯ 20189 РОКУ		

№88 (6451)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Диверсифікація та
енергетична незалежність
мають ключове значення.
Ми правильно рухаємося
щодо атомної
енергетики, газу,
енергетики загалом».

Право вибору
відрегулює ринок
Фото з сайту dynamix.pl
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Педагоги Полтавщини
побачили, що варто
запозичити
із прогресивної фінської
системи навчання дітей

Прем’єр-міністр про зусилля уряду задля мінімізації
будь-яких, передусім зовнішніх, енергетичних впливів
на економіку

Президент Польщі
у 1995—2005 роках Александер
Кваснєвський:

«Путін — творець
дедалі сильнішого
пробудження
української свідомості»
Н

ещодавно Польща відзначила 15-річчя членства в
ЄС. Укрінформ використав цю нагоду, щоб розпитати колишнього президента Польщі Александера Кваснєвського про переваги цього кроку для країни, перспективи євроінтеграції України, її відносини з Росією
та Польщею, а також про перші кроки, які повинен зробити новообраний Президент України.
— Пане президенте, 15 років тому Польща стала членом Євросоюзу. Як ви оцінюєте цей період країни в ЄС,
що вдалося зробити, а що, можливо, ні?
— Рішення стати членом ЄС було історичним. Наша
країна існує вже понад тисячу років, але це політичне
рішення було одним із найважливіших. Ці 15 років —
це історія успіху, розвитку польської економіки, інфраструктури, відносин із Європою.
Звичайно, можна сказати, що не все вийшло, але негативу дуже мало. Пам’ятаю нашу кампанію перед референдумом у 2004 році, тоді головними супротивниками
вступу були аграрії. Вони казали, що європейські продукти заповнять польський ринок і люди не зможуть виробляти свою продукцію. А сталося навпаки: Польща нині — одна з головних країн, які експортують багато сільськогосподарської продукції до Європи. І навіть ті, хто був
відверто проти членства Польщі в ЄС, тепер розуміють,
що спільнота дала Польщі величезні можливості для розвитку і значних інвестицій, можливість для молоді навчатися у найкращих університетах Європи і
можливість полякам працювати на Заході.
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ЦИФРА ДНЯ

2 575 390

наших співгромадян уже особисто
відчули всі переваги безвізового
режиму з Євросоюзом із часу його
запровадження
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НОРМОТВОРЧІСТЬ. На думку одних експертів,

Закон «Про житлово-комунальні послуги» — значний крок
уперед, він надасть широкі права мешканцям будинків.
Інші ж упевнені: це лише декларації

Євросоюз зібрав у Брюсселі партнерів зі сходу
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. У Брюсселі триває ювілейний саміт
«Східного партнерства» з нагоди 10-ї річниці заснування цієї зовнішньополітичної ініціативи Євросоюзу. Учора під головуванням високого представника ЄС із закордонних справ
та безпекової політики Федеріки Могеріні відбулася щорічна
зустріч міністрів закордонних
справ країн «Східного партнерства» й керівників зовнішньополітичних відомств 28 країн
ЄС. Міністри підбили підсумки

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080015

досягнень останнього саміту в
листопаді 2017 року. Україну на
міністерській зустрічі представляв глава вітчизняного МЗС
Павло Клімкін.
Президент Петро Порошенко прибув до Брюсселя учора
увечері. Він провів переговори
з президентом Європейської
ради Дональдом Туском і взяв
участь в урочистій вечері від його імені.
Конференція високого рівня
глав держав та урядів, на яку
запрошено європейських міні-

стрів закордонних справ, представників громадськості та бізнесу під головуванням очільника Єврокомісії Жана-Клода Юнкера розпочинається сьогодні вранці й триватиме до обіду.
Петро Порошенко виступатиме
під час обговорення теми «Десятиріччя «Східного партнерства»: досягнення й виклики на
шляху представлення конкретних результатів громадянам».
Рівень, на якому країни-члени «Східного партнерства» вирішили представити себе на юві-

встановлені Національним банком України на

лейному саміті, чітко показує їхні амбіції і ставлення до євроінтеграції. Як відомо, Грузія, Молдова й Україна — трійка лідерів
ініціативи, своєрідна історія успіху «Східного партнерства». Тож
на саміт, окрім Президента Петра Порошенка, прибули глави
урядів Грузії та Молдови Мамука Бахтадзе та Павел Філіп. А
Білорусь, Вірменію та Азербайджан представляли міністри закордонних справ: Володимир
Макей, Зограб Мнацаканян та
Ельмар Мамедьяров.

13 травня 2019 року

USD 2620.5887
EUR 2942.9211
RUB 4.0175
/ AU 336850.47 AG 3883.71
PT 223012.59 PD 333863.00
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

НКРЕКП повідомляє
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
26.04.2019

ПОСТАНОВА

№ 642

Київ

Про затвердження Порядку опублікування інформації
про частку кожного джерела енергії, використаного
для виробництва електричної енергії, та вплив
на навколишнє природне середовище, спричинений
виробництвом електричної енергії

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок опублікування інформації про частку кожного джерела
енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП О. Кривенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
26.04.2019 № 642
Порядок опублікування інформації про частку кожного джерела енергії,
використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє
природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає вимоги до формування інформації про частку кожного
джерела енергії, яке було використане для виробництва електричної енергії, та вплив
на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, процедуру, періодичність та строки оприлюднення учасниками ринку електричної
енергії такої інформації.
1.2. Дія цього Порядку поширюється на виробників електричної енергії, електропостачальників, оператора ринку, оператора системи передачі, а також на учасників
ринку, які здійснюють продаж електричної енергії на організованих сегментах ринку
та на двосторонній основі.
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України
«Про ринок електричної енергії», Правилах ринку, затверджених постановою НКРЕКП
від 14 березня 2018 року № 307, і Правилах ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308.
2. Оприлюднення виробниками електричної енергії інформації про частку кожного
джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії
2.1. Виробник оприлюднює інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за формою, наведеною в додатку 1,
шляхом розміщення на власному веб-сайті.
2.2. Частка кожного джерела енергії, використаного виробником для виробництва
електричної енергії, визначається пропорційно обсягам електричної енергії, виробленої
із відповідного джерела енергії.
У разі використання для виробництва електричної енергії на одній генеруючій одиниці одночасно декількох джерел енергії частка кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії на цій генеруючій одиниці, визначається як
частка обсягу відповідного палива, визначеного (у тоннах умовного палива) у загаль-

ному обсязі палива (у тоннах умовного палива), використаного для виробництва електричної енергії.
2.3. Інформація, що оприлюднюється виробником відповідно до пункту 2.1 цієї глави, формується за звітні періоди: квартал та рік, з помісячною розбивкою.
2.4. Виробник публікує інформацію, визначену пунктом 2.1 цієї глави, не пізніше
п’ятнадцятого дня після завершення відповідного звітного періоду.
3. Оприлюднення оператором ринку інформації про частку кожного джерела енергії,
використаного для виробництва електричної енергії
3.1. Учасники ринку не пізніше п’ятнадцятого дня після завершення звітного періоду (квартал та рік) надають оператору ринку з помісячною розбивкою інформацію щодо обсягів проданої електричної енергії на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку та про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва проданої електричної енергії.
Джерелом інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, є дані, отримані від виробників електричної енергії, у
тому числі щодо обсягів імпортованої електричної енергії, з помісячною розбивкою.
3.2. Оператор ринку не пізніше двадцятого дня після завершення звітного періоду
(квартал та рік) формує інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, проданої на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, та оприлюднює її шляхом розміщення на власній веб-сторінці
(веб-сайті).
4. Оприлюднення оператором системи передачі інформації про частку кожного
джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії
4.1. Учасники ринку, які здійснювали продаж електричної енергії на балансуючому ринку, не пізніше п’ятнадцятого дня після завершення звітного періоду (квартал та
рік) надають оператору системи передачі з помісячною розбивкою інформацію про
частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва проданої електричної енергії.
4.2. Оператор системи не пізніше двадцятого дня після завершення звітного періоду
(квартал та рік) формує з помісячною розбивкою інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, проданої на балансуючому ринку, та оприлюднює її шляхом розміщення на власній веб-сторінці (веб-сайті).
5. Обмін інформацією про частку кожного джерела енергії, використаного
для виробництва електричної енергії, при її продажу за двосторонніми договорами
5.1. Учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми
договорами, зобов’язані зазначати в договорі інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою.
6. Оприлюднення виробниками електричної енергії інформації про вплив
на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії
6.1. Виробник оприлюднює інформацію про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, за формою, наведеною в додатку 2, шляхом розміщення на власному веб-сайті.
6.2. Вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, визначається відповідно до обсягів викидів в атмосферне повітря та у
водні об’єкти забруднюючих речовин та питомих обсягів цих викидів. Питомі обсяги
викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин визначаються відповідно до обсягів викидів та обсягів відпуску електричної енергії виробником.
6.3. Інформація, що оприлюднюється виробником відповідно до пункту 6.1 цієї глави, формується за звітні періоди: квартал та рік.
6.4. Виробник публікує інформацію, визначену пунктом 6.1 цієї глави, не пізніше
сорокового дня після завершення відповідного звітного періоду.
Начальник Управління енергоринку Ю. Власенко
Додаток 1
до Порядку опублікування інформації про частку
кожного джерела енергії, використаного
для виробництва електричної енергії, та вплив
на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії
Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного
для виробництва електричної енергії
Частка
джерела
енергії, використаного для виробництва електричної
№ з/п
енергії, %
1 Ядерне паливо
2 Вугілля

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Природний газ
Мазут
Газ промисловий (вказати)
Біомаса
Біогаз
Енергія сонячного випромінювання
Енергія вітру
Геотермальна енергія
Енергія хвиль та припливів, гідроенергія:
у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями
у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями
у т. ч. електрична енергія, вироблена малими
гідроелектростанціями
у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше
10 МВт
Інші види палива/енергії (вказати)
Додаток 2
до Порядку опублікування інформації про частку
кожного джерела енергії, використаного
для виробництва електричної енергії, та вплив
на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії
Інформація про вплив на навколишнє природне середовище,
спричинений виробництвом електричної енергії

№ з/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Найменування забруднюючої речовини
тонн
г/кВт∙год
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
Азоту оксиди
Аміак
Ангідрид сірчистий
Ацетон
Бенз(о)пірен
Бутилацетат
Ванадію п’ятиокис
Водень хлористий
Вуглецю окис
Вуглецю двоокис
Вуглеводні
Газоподібні фтористі сполуки
Тверді речовини
Кадмію сполуки
Марганець та його сполуки
Нікель та його сполуки
Озон
Ртуть та її сполуки
Свинець та його сполуки
Сірководень
Сірковуглець
Спирт н-бутиловий
Стирол
Фенол
Формальдегід
Хром та його сполуки
Радіоактивні відходи
Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти
Азот амонійний
Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5))
Завислі речовини
Нафтопродукти
Нітрати
Нітрити
Сульфати
Фосфати
Хлориди
Радіоактивні відходи

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/501/2019 за обвинуваченням Якубовича Ігоря Валентиновича та Гаврилова Ігоря Олексійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за
№ 42015000000000362 від 10.03.2017 року. Шевченківський районний суд
м. Києва повідомляє, що підготовче судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 23 травня 2019 року о 15 год. 30 хв.
у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03680,
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 602 каб.		
У разі неявки обвинувачених до суду, оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинувачених у порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Трубніков

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України на адресу ПП «ЛЮГ» (пров. Рибальський, 10А,
м. Полтава, Полтавська обл., 36020) та ТОВ «Люкс-Полтава 2009»
(вул. Героїв АТО, 114, корпус 2, кв. 79, м. Полтава, Полтавська обл.,
36023), були направлені вимоги про надання інформації від 20.03.2019 р.
№ 66-02/787 та № 66-02/788 відповідно.
Крім того, на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю
«Інвесттепло-Полтава» (37200, Полтавська обл., Лохвицький район,
місто Лохвиця, вул. Шевченка, 75) 19.12.2018 була направлена вимога про надання інформації № 66-02/1763.
У зв’язку з неможливістю вручити зазначені вимоги про надання інформації, з повним текстом вимог можна ознайомитись в Полтавському обласному територіальному відділенні АМКУ за адресою: вул. Зигіна, 1, кім. 320, м. Полтава.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»
Номери лотів:
Короткий опис активів
в лотах
Електронна адреса для доступу
до відкритих торгів (аукціону)
Дата проведення відкритих
торгів (аукціону)
Час проведення відкритих
торгів (аукціону)
Детальна інформація
щодо лотів

GL32N02962
Основні засоби у кількості
1222 одиниць
www.prozorro.sale
28.05.2019 року
Вказується на веб-сайті
www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/
42488-asset-sell-id-197278

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота:
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

G22N01117
Нерухомість ос.зас.
http://www.prozorro.sale
24.05.2019, 07.06.2019, 24.06.2019, 09.07.2019,
23.07.2019, 06.08.2019, 04.09.2019, 18.09.2019
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/42484-asset-sell-id-196940

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 23 травня 2019 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507, обвинувачену Прокопенко Юлію Анатоліївну, 2 квітня 1977 року народження, у рамках кримінального провадження № 22017000000000347, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4
ст. 110-2 КК України.
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
Суддя М. С. Антонюк

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота:
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

Судові засідання в порядку спеціального судового провадження по
кримінальному провадженню відносно Полторацької І. І., яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4
ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України відбудуться о 14.00 год. 12
червня 2019р., о 14.00 год. 19 червня 2019 р. у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 204.
До суду як обвинувачена на 12 червня 2019 року о 14.00 год. та 19
червня 2019 року о 14.00 год. викликається Полторацька Ірина Іванівна.
Суддя Троценко Т. А.

26.06.2019
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/42482-asset-sell-id-196936,
42479-asset-sell-id-196920

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Бикова Романа Михайловича, 21.03.1973 року народження, як обвинуваченого в судове
засідання по кримінальному провадженню №42016110350000157, внесеному до ЄРДР 07.06.2016 року відносно Бикова Романа Михайловича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111,
ч. 1 ст. 408 КК України.
Одночасно повідомляємо, що судом призначено судовий розгляд на
підставі обвинувального акта в кримінальному провадженні, за яким
висунуте обвинувачення Бикову Роману Михайловичу у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у відкритому судовому засіданні на 10 годину 00 хвилин 20 травня
2019 року, про що повідомити зацікавлених осіб.
Суддя В. В. Бугіль

Державне агентство резерву України оголошує
Державне підприємство «Бар’єр» повідомляє
аукціон з реалізації шапок, костюмів
про намір передати в оренду в установленому
бавовняних, молочних консервів, цукру.
законодавством порядку на строк до одного року:
Аукціон відбудеться 04 червня 2019 року о 1) автобус БАЗ А 079.14, 2009 р.в.;
15:00 год.
2) екскаватор — навантажувач JCB 4 СХ, 2017 р.в.
Контактні телефони осіб, відповідальних за Заяви про оренду вказаного майна приймаютьпроведення аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), ся протягом 10 робочих днів з дня розміщення
Холодило О. В. (235-60-87).
цього оголошення за адресою: 51917,
Детальна інформація про умови проведенм. Кам’янське,
ня аукціону розміщена на офіційному веб-сайті
пр. Аношкіна, 179-б. Довідки за тел.:
Держрезерву України — www.gosrezerv.gov.ua.
(0569) 58-65-51, e-mail: dp-baryer@ukr.net.

Василівський районний суд Запорізької області викликає Попова
Олександра Олеговича, 05.02.1981 р.н., у судове засідання по кримінальному провадженню № 1-кп/311/17/2019 відносно Попова Олександра Олеговича, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27,
ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України, які відбудуться 18.06.2019 року о
13.30 год., 27.06.2019 року о 13.30 год. у приміщенні суду за адресою:
вул. Державна, 2, м. Василівка Запорізької області.
Суддя Пушкарьова С. П.

GL3N02976, GL1N02953
Кредити
http://www.prozorro.sale

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Бондарева Романа Володимировича,
26.09.1975 р.н., як обвинуваченого в підготовче
судове засідання по кримінальному провадженню № 42016000000002809, внесеному до ЄРДР
12.10.2016 року, відносно Бондарева Романа Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 10 год. 00 хв. 22 травня
2019 року.
Суддя В. В. Бугіль

Адмінколегія Київського обласного тервідділення АМКУ прийняла
розпорядження від 19.03.2019 №60/25-рп/к про початок розгляду справи №24/60/25-рп/к.19 за ознаками вчинення ПП «Акра Голд» (34844459)
та ПП «Західноукраїнська компанія інженерних мереж» (35661430) порушення ЗЕК, передбаченого п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист
економічної конкуренції».

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

14 травня 2019 року, вівторок, № 88

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
Заява про наміри
1. Інвестор (Замовник) — Товариство з обмеженою відповідальність ТОВ «АГ ГРУП»;
Поштова адреса — індекс 04210 м. Київ, Оболонський
район, вул. Маршала Малиновського 8, офіс 187.
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва
(варіанти) — Київська область, Вишгородський район, Новосілківська с/рада, урочище «Пеньки», с. Новосілки, вул.
Придорожня, 19.
3. Характеристика діяльності об’єкта — даним проектом
передбачається нове будівництво багатопаливного автомобільного заправного комплексу (БП АЗС), наземного виконання, з об’ємом зберігання зрідженого вуглеводневого газу — 9,96 м3, та об’ємом зберігання рідкого моторного палива — 5,0 м3. Розрахункова кількість автомобілів, які будуть обслуговуватись на АЗК — 200 автомобілів на добу, а
саме 120 автомобілів заправка ЗВГ, та 80 автомобілів заправка РМП.
4. Соціально-економічна необхідність запропонованої
діяльності — забезпечення альтернативним видом палива
населення — більш економічно доцільним.
5. Потреба в ресурсах при виробництві і експлуатації:
земельних: площа ділянки — існуюча; сировинних: не потребує; енергетичних: (паливо, електроенергія); електрична потужність з урахуванням резерву 0,4 кВт; водних: привозна бутильована вода; трудових: — 7 чол, новостворених
робочих місць — 3 р/м.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) — за необхідністю.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за
варіантами: атмосферне повітря, поверхневі і підземні води, зелені насадження, ґрунти.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: необхідна підготовка стандартна для
даного виду робіт.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище: клімат і
мікроклімат — не впливає; повітряне — впливає — вплив
незначний, концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі не перевищує нормативів ГДК; водне — не
впливає; ґрунт — не впливає; рослинний і тваринний світ,
заповідні об’єкти — відсутні, не впливає; навколишнє соціальне середовище (населення) — вплив позитивний — забезпечення автопаливом населення; навколишнє техногенне середовище — не впливає.
10. Відходи виробництва — відсутні.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС — за вимогами ДБН А.2.2.1-03. «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу
на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування».
12. Участь громадськості — ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про екологічні наслідки будівництва БП АЗС. Громадські слухання
проводились з 19 січня по 22 березня 2019 року і затверджені рішенням №366-31-VII Новосілківської сільської ради Вишгородського району Київської області. Звернення та
пропозиції приймаються за адресою: 07362, Київська обл.,
Вишгородський р-н, с. Новосілки, вул. Київська, 50, телефон (04596)-4-94-89, прийом з 08:00 до 17:00.

Добропільський міськрайонний суд Донецької обласОголошення орендодавця — Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
про намір передати в оренду державне майно щодо яких надійшли заяви
ті (85004, Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає кримінальну справу за обвинуДані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
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крайонного суду Донецької області по даній справі приорендовам. Київ-03164,
Націозначено підготовче судове засідання на 13 листопада
ного приміЧастина
примівул.
Генерала
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2017 року о 13.00 год.
31.06.2019 р.
офіс щення.
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67467.00
Наумова, 17, щення лаборатор- 10306394
1 академія
по 31.05.2022 р.
13 листопада 2017 року проведення підготовчого су2. Відшкотел. 422-96-89 ного корпусу № 1
наук
дового засідання відкладене на 13 грудня 2017 року о
дування
України
10.00 год.
витрат на
13 грудня 2017 року проведення підготовчого судовооголошення в місцего засідання відкладене на 12 січня 2018 року.
вій пресі.
12 січня 2018 року проведення підготовчого судового
Частина
приміс.
Рацеве,
Черзасідання відкладене на 5 лютого 2018 року о 10.00 год.
31.06.2019 р.
офіс
10306343
16.7 187392.00
2
каська обл., Чиги- щення Корпупо 31.05.2022 р.
5 лютого 2018 року підготовче судове засідання не
ринський р-н су № А
відбулося, було відкладено на 20 березня 2018 р. о 10.00
Частина примі31.06.2019 р. Виробнигод.
3
щення Корпу10306343
244.00 17257.00
по 31.11.2021 р.
цтво
су № А
20 березня 2018 року підготовче судове засідання не
відбулося, було відкладено на 19 квітня 2018 р. о 10.00
год.
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублі19 квітня 2018 року підготовче судове засідання не кування оголошення за адресою: Україна, м. Київ-03164, вул. Генерала Наумова, 17, E:mail: iscplan@ukr.net.
відбулося, було відкладено на 22 червня 2018 р. о 10.00 Додаткова інформація за тел.: 422-96-89.
год.
22 червня 2018 року підготовче судове засідання не
ОГОЛОШЕННЯ
Токмацький районний суд Запорізької обласвідбулося, було відкладено на 16 серпня 2018 року о
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів
ті
викликає
обвинувачених: Малову Катерину Вале13.00 год.
ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»
16 серпня 2018 року проведення підготовчого судовоGL23N03045 Земельна ділянка з цільовим при- ріївну, 27.02.1980 р.н. (зареєстроване місце прожиго засідання відкладене на 18 жовтня 2018 року об 11.00 значенням: для будівництва і обслуговування жит- вання: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, місце
год.
лового будинку, господарських будівель і споруд
Проведення підготовчого судового засідання, призна- (присадибна ділянка). Площа 0.25 га, кадастровий фактичного проживання: м. Донецьк, вул. Текстильченого на 18 жовтня 2018 року, відкладене на 29.11.2018 №3222783201:01:004:0023, яка знаходиться за адресою: ників, 11, кв. 21) та Павленко Катерину Олександрівроку об 11.00 год.
Київська обл., Макарівський район, с. Копилів, вул. Ка- ну, 17.04.1986 р.н. (зареєстроване місце проживан29 листопада 2018 року проведення підготовчого су- лініна.
ня: м. Донецьк, вул. Топчієва, 70, місце фактичного
дового засідання відкладене на 28 січня 2019 року о
GL23N03046 Земельна ділянка з цільовим призначен13.00 год.
ням: для будівництва і обслуговування житлового будин- проживання: м. Донецьк, проспект Ленінський, 1а, кв.
28.01.2019 року підготовче судове засідання не відбу- ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 47) у підготовче засідання для здійснення спеціальлося, було відкладено на 3 квітня 2019 року о 09.00 год. Площа 0,20 га., кадастровий №3221284001:01:031:0059,
03.04.2019 року підготовче судове засідання не від- яка знаходиться за адресою: Київська область, Бровар- ного судового провадження у кримінальному провадженні № 22017060000000053 від 16.06.2016 (справа
булося, було відкладено на 22 травня 2019 року о 09.00 ський район, с. Княжичі, вул. Ялинкова.
год.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів № 296/10126/17) за обвинуваченням Малової К. В. та
Обвинувачений Рисований Роман Олександрович, 26 (аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale.
Павленко К. О. у вчиненні кримінального правопоручервня 1987 року народження, викликається на 22 травУмови продажу:
ня 2019 року о 09.00 год. у підготовче судове засідання
h t t p : / / t o r g i . f g . g o v . u a / c a t a l o g / n e r u k h o m - s t / шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет №15, nezhitlova/199556/index.php?lang=ru
відбудеться 30.05.2019 р. о 10.00 год. у залі судовоза адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банh t t p : / / t o r g i . f g . g o v . u a / c a t a l o g / n e r u k h o m - s t / го засідання за адресою: Запорізька область, м. Токкова, 39А як обвинувачений для участі в розгляді кри- nezhitlova/199558/index.php?lang=ru
мінальної справи за обвинуваченням Рисованого РомаДата проведення відкритих торгів (аукціону)/електро- мак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуна Олександровича, 26 червня 1987 року народження, у нного аукціону 29.05.2019 р. Час проведення відкритих вачених Малової К. В. та Павленко К. О. кримінальне
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено- торгів (аукціону)/електронного аукціону: точний час по- провадження буде здійснюватися за їхньої відсутносчатку проведення відкритих торгів (аукціону)/електрого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Головуючий суддя Левченко А. М., нного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті ті. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л.
судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.
судді Любчик В. М., Хандурін В. В. www.prozorro.sale.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд.
39 «А») розглядає кримінальне провадження № 227/1059/17
(1-кп/227/71/2018) за обвинуваченням Гільванової Нурії Загірівни, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачена Гільванова Нурія Загірівна, 28 березня
1982 року народження, останнє місце реєстрації якої: вул.
Зарічна, буд. 252, кв. 29, м. Харцизьк Донецької обл., викликається на 22 травня 2019 року о 15 год. 00 хв. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі в підготовчому судовому засіданні в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань
42016050000000857 від 23 серпня 2016 року.
Особа, яка викликається, зобов’язана заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду та про причини такої неявки.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Тарєєва Дмитра Сергійовича, 19.05.1986 року народження, у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Тарєєв Д. С. (проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Марковнікова, 228) викликається на 21.05.2019 року о 10.30 год. до суду, каб.
№ 7 для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя
Нємиш Н. 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 розповсюГоловуючий суддя Мацишин Л. С., дження, обвинувачений вважається належним чином ознасудді Любчик В. М., Левченко A. M. йомленим з її змістом.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області знаходиться кримінальне
провадження № 233/3258/18 за обвинуваченням Семенової Тетяни Вікторівни, 22 жовтня 1983 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 10 квітня 2018
року розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Семенової Тетяни Вікторівни здійснюється в порядку спеціального судового провадження
(in absentia) за відсутності обвинуваченої.
Суд викликає обвинувачену Семенову Тетяну Вікторівну в судове засідання на 20 травня 2019 року
о 14 годині 30 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.
Суддя О. В. Стадченко

Стрийський міськрайонний суд Львівської області викликає обвинуваченого Кострубу Ігоря Миколайовича (останнє
відоме місце проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів)
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК України в судове засідання, яке призначено на 11.00 год. 31.05.2019 р. (у приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У кримінальному провадженні здійснюється спеціальне
судове провадження.
Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Кострубі Ігорю Миколайовичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого
в порядку спеціального судового провадження.

Повістка
про виклик обвинуваченого
Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого Блажівського Петра Ілліча, 7 вересня 1961 року народження
(останнє відоме місце проживання: вул. Жовтнева, 77а,
кв. 105, 7 м. Полтава) по кримінальному провадженню
№42015170000000069 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у судове засідання на 09.00
год. 24 липня 2019 року, яке відбудеться в приміщенні Полтавського апеляційного суду: вул. Соборності, 18,
м. Полтава.
Явка до суду Блажівського П. І. обов’язкова. У разі неявки Блажівського П. І. до суду, з моменту опублікування повістки про виклик, останній вважається належним
чином ознайомленим з її змістом, а кримінальне провадження буде розглянуто без участі обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Повістка
про виклик обвинуваченого
Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового
провадження викликає як обвинуваченого Полянського
Василя Володимировича, 12 липня 1993 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Івана Приходька, 95, кв. 7, м. Кременчук Полтавської обл.) по кримінальному провадженню №42015170000000216 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 307 КК
України, у судове засідання на 09.30 год. 23 липня 2019
року, яке відбудеться в приміщенні Полтавського апеляційного суду: вул. Соборності, 18, м. Полтава.
Явка до суду Полянського В. В. обов’язкова. У разі неявки Полянського В. В. до суду, з моменту опублікування повістки про виклик, останній вважається належним
чином ознайомленим з її змістом, а кримінальне провадження буде розглянуто без участі обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області
повідомляє, що в провадженні суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
реєстраційним №42016000000000932 від 05.04.2016
стосовно Андруховця Ігоря Миколайовича, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 ст. 263, частиною 3
ст. 365 КК України.
Підготовче судове засідання відкладено на 14.30
год. 22.05.2019 р. (у приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області за адресою:
Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).
Судом надіслано судову повістку обвинуваченому
Андруховцю Ігорю Миколайовичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Багряного, 9/18,
м. Стрий.
Головуючий суддя Сас С. С.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинувачену Катюху Олександру Володимирівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстроване місце проживання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12,
кв. 42) у судове засідання для здійснення спеціального судового провадження в кримінальному провадженні № 2201605010000000113 від 01.06.2016
(справа № 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи О. В. у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 22.05.2019 року о 13.30 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченої Катюхи О. В. кримінальне провадження буде
здійснюватися за її відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., судді Новікова Н. В.,
Курдюков В. М.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження
№ 1-кп/761/345/2019 за обвинуваченням Табали Юрія Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1
ст. 366 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром
досудових розслідувань за № 42015110330000045.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє,
що спеціальне судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 22 травня 2019
року об 11 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул.
Дегтярівська, 31А, 602 каб.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Головуючий суддя В. М. Бораковський

Суддя О. М. Корсун

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження № 233/1930/17 за обвинуваченням Новікова М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5
ст. 191 КК України, Морозова В. В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2
ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за відсутності обвинувачених (in absentia) у порядку спеціального судового провадження. Обвинувачені: Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., останнє відоме місце проживання: м Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов
Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 88а/10, викликаються до суду на 13.00 год.
20 травня 2019 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судовому засіданні.
Суддя А. І. Міросєді

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Голови Інни Дмитрівни, 18.10.1971 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Голова І. Д. (зареєстрована: м. Костянтинівка, вул. Сумська, 54)
викликається на 21.05.2019 року о 10.00 год. до суду, каб.
№ 7 для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може
здійснюватися за відсутності обвинуваченої (in absentia), яка
переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошена у міждержавний та/або міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачена вважається належним чином ознаСуддя О. М. Корсун йомленою з її змістом.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження
№ 1-кп/761/392/2019 за обвинуваченням Кишинця О. О.
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за
№ 22014080000000045 від 17.06.2014 року.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться
22.05.2019 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою:
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя А. В. Трубніков
Суддя П. Л. Слободянюк

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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вісті звідусіль
Напої з винограду — естафетою

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

Фото з сайту zakarpattya.net.ua

Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
ГАСТРОНОМІЧНЕ СВЯТО.
На Закарпатті — сезон винних фестивалів. Міста передають естафету одне одному. Щойно майстри напоїв із
винограду відзначили свято у
Береговому, як надійшла черга обласного центру.
В Ужгороді впродовж так
само трьох днів — традиційний весняний фестиваль «Сонячний напій». Гастрономічне свято, покликане популяризувати закарпатське виноградарство та виноробство,
зібрало чотири десятки виноробів, сироварів, пасічників, виробників сільгосппродукції. У десятках яток можна було придбати вина, різні сорти сиру, ковбаси, мед і
продукти бджільництва, а також солодощі від виробників.
Попит мали сувеніри, які виготовили народні майстри.
Окремим задоволенням для
відвідувачів було смакування
українськими та специфічними закарпатськими стравами.
На головній сцені виступали популярні закарпатські гурти — вокально-інструментальні «Чаламада»
та «Марина і компанія», а також виконавці народних пісень і мелодій. Усі дні до міс-

ПОГОДА НА ЗАВТРА
21..26
9..14

16..21
8..13

ЦЕНТР

СХІД

21..26
9..14

8..13
24..29

ПІВДЕНЬ

сонячно

23..28
9..14

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

напрям
вітру

гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 15 травня
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Відвідувачі фестивалю
змогли не тільки придбати
вина закарпатських
виноробів, мед, сири,
а й гарно відпочити
ця його проведення в Боздоському парку курсував
місткий автобус, а також туристський паровозик.
Далі естафету винних фестивалів підхопить Виноградів,
де теж готують цікаві атракції
та чекають на багатьох гостей.

Нiч

День

+9 +14
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+9 +14

+21 +26
+19 +24
+21 +26
+21 +26
+18 +23
+16 +21
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+16 +21
+16 +21
+16 +21
+20 +25

Oбласть

Нiч

Черкаська
+9 +14
Кіровоградська
+9 +14
Полтавська
+9 +14
Дніпропетровська +9 +14
Одеська
+9 +14
Миколаївська
+9 +14
Херсонська
+9 +14
Запорізька
+9 +14
Харківська
+8 +13
Донецька
+8 +13
Луганська
+8 +13
Крим
+9 +14
Київ
+12 +14

День
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+22 +27
+20 +25
+22 +27
+23 +28
+23 +28
+22 +27
+24 +29
+24 +29
+21 +26
+22 +24

Укргiдрометцентр

100-річчя просвітителя
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
ПАМ’ЯТЬ. У Сумському
державному
педагогічному
університеті ім. А. Макаренка пройшла міжнародна науково-практична конференція
«Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін», присвячена 100-річчю із дня народження колишнього працівника вишу професора, доктора
філологічних наук, академі-

ка АН ВШ України Павла Охріменка (1919—1997).
Вшанувати його пам’ять зібралися представники ректорату, науковці, студенти, вихованці ювіляра, який зробив вагомий внесок у розвиток українського літературознавства,
фольклористики, створення обласної організації Національної
спілки письменників.
Доля була не надто прихильною до нього ще від початку
наукової кар’єри. Звинувачення у націоналізмі, причетності

до створення ворожих радянській владі організацій змусили молодого літературознавця
виїхати спочатку до Ворошиловграда (нині Луганськ), потім до Білорусі, де він надрукував блискучі літературознавчі
розвідки, зокрема про перлину давньої літератури «Слово о
полку Ігоревім».
Його творчий доробок високо оцінювали Максим Рильський, Павло Тичина, письменники та літературознавці
Європи.

Саме Павло Охріменко був
серед активістів ГО «Паліцинська академія», яке пропагувало тоді і нині національні просвітницькі ідеї,
освячені іменем просвітителя
Олександра Паліцина, який
першим в Україні здійснив
віршований переспів «Слова…»
На знак ушанування заслуг Павла Охріменка на приміщенні СумДПУ ім. А. Макаренка відкрито меморіальну
дошку.

Фото з сайту slb.org.ua

Смачно відзвітували перед громадою
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»
ПРАЦЮЮТЬ ПРОЗОРО.
Спеціалісти бюджетного відділу Новопсковської селищної ради підготували вичерпну презентацію підсумків
надходжень до бюджету громади за І квартал цього року
та видаткову його частину.
Згідно з аналізом, особливу увагу приділено ремонту
дитячих дошкільних закладів «Дзвіночок» та «Ромашка». Закуплено багато нової комп’ютерної техніки для
установ соціального захисту і закладів культури, обладнання — для відділу освіти та
шкіл громади.
Той, хто хотів зробити власний аналіз, мав змогу побачити всі цифри на сайті громади. А для широкого загалу в місцевому сквері Айдар

Спеціалісти бюджетного відділу ОТГ незвично
відзвітували перед громадою

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

(до речі, оновлення тут відбувається теж за ці кошти) громадська організація «Інститут
суспільно-економічних досліджень» провела акцію «Бюджетний пиріг», на якій пригостили краян.
«Новопсковська ОТГ —
лідер щодо прозорості використання бюджету та одна з небагатьох громад, які
затвердили бюджетний регламент», — зазначив регіональний координатор проекту Роман Власенко. За
його словами, мета заходу
— донести жителям громади, що бюджет формується
з коштів громадян і вони мають знати, куди і як їх витрачають.
Учасники солодкого дійства підтвердили, що акція
вдалася на славу: всім було
дуже смачно, і така форма
презентації сподобалася.

«Подільський експрес»
подорожує рідним
краєм
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
ІННОВАЦІЙНА ГРА. Факультет історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського розробив інноваційну освітню гру «Подільський експрес». Проходить вона на базі історико-правового ігрового простору
Inspiration club. Гра поглиблює знання учнів із краєзнавства, сприяє впровадженню основ нової української школи, а також розвитку у
студентів-старшокурсників навичок з методики викладання історії та
підготовки до практики у закладах середньої освіти.
Основу гри становлять спеціальна карта історичних місць та найважливіших подій з історії області із визначеним на ній маршрутом
та різні ігрові аксесуари: гральні кубики, квитки, іграшкові потяги тощо. Гравці кидають кубики, переміщують фішку-потяг. На кожній із
станцій на них чекають цікаві запитання з історії рідного краю.
До гри «Подільський експрес» долучилися учні 10 класу загальноосвітньої школи №32 міста Вінниці. Мета гри — вивчення історії Поділля й України, актуалізація знань гравців, а також підготовка старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання.
«Навчально-методична лабораторія Inspiration club стала одним із
повноцінних елементів навчально-освітнього процесу й педагогічної
практики для студентів. Викладачі нашого факультету спільно зі студентами розробили 10 інтерактивних ігор на історичну тематику, які
стали популярними серед учнів шкіл міста і області», — зазначив декан факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету кандидат історичних наук Юрій Зінько.

оголошення
Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 30 хвилин 20 травня 2019 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507, обвинуваченого Пивоварника В’ячеслава Олександровича, 20 березня 1984 року
народження, у рамках кримінального провадження № 22018000000000248,
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 3, 4 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 27,
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового
провадження.
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