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Українським законотворцям
пропонують встановити
адміністративну
відповідальність
за цькування на роботі

Постанова Кабінету
Міністрів України «Про
затвердження Положення
про Державну соціальну
службу України»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 6 червня 2019 РОКУ		

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

«Стратегічний курс України
на набуття повноправного
членства в ЄС і НАТО
закріплено в Конституції.
Він залишається
нашим незмінним
зовнішньополітичним
пріоритетом».

Професія чесних
і сміливих
Фото з сайту pbs.twimg.com

ЦИТАТА ДНЯ

Президент про чіткий вектор інтеграційних процесів,
який не залежить від внутрішньополітичної ситуації
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Британці тримають
слово й позицію
ДРУЖНЯ ДИПЛОМАТІЯ. Британія і надалі надаватиме допомогу в підготовці військовослужбовців ЗСУ. Такий висновок на
своїй сторінці у Twitter виклала Посол Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф, повідомляє УНІАН. «Чудова перша зустріч з новопризначеним начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком. Сполучене Королівство продовжить підготовку Збройних
сил України та надаватиме підтримку реформі в галузі оборони»,
— заявила дипломатка, додавши, що між Британією та Україною
зберігаються тісне партнерство і співпраця.
У повідомленні Посольства Великої Британії в Україні у мікроблозі Twitter ідеться про заклик до РФ дотримуватися міжнародного права: «МЗС Великої Британії оприлюднило доповідь про стан
прав людини і демократії у 2018 році. Там йдеться про порушення Росією прав людини у Криму і жертви російської агресії на сході України. Ми закликаємо Росію припинити ці порушення і негайно звільнити всіх українських політичних в’язнів», — чітко заявили
британські дипломати.

ЦИФРА ДНЯ
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порушень законодавства щодо боротьби
з корупцією встановило
у травні Національне агентство
з питань запобігання корупції

ДЕНЬ ЖУРНАЛІСТА. Сьогоднішнє професійне свято

працівники засобів масової інформації вкотре зустрічають
із тривожними акцентами

З 1 липня запрацює новий ринок електроенергії

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд робитиме все, від нього залежне, щоб ціна для населення

залишалася фіксованою
Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

П

рем’єр-міністр Володимир
Гройсман вимагає найсуворішого покарання осіб, винних
у вбивстві п’ятирічного жителя
Київської області Кирила Тля-

вова. Про це глава уряду сказав,
відкриваючи засідання Кабінету
Міністрів. За його словами, життя дитини не вернеш, але ця трагедія має сколихнути серця всіх
українців.
«Справа честі, щоб ті, хто скоїв
убивство, отримали найвищий сту-

пінь міри покарання, яку передбачено сьогодні українськими законами. Я висловлюю щирі співчуття його родині і всім українцям», —
сказав Володимир Гройсман.
Він заявив, що продовжує працювати на своїй посаді з повним
складом уряду, адже Верховна

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080039

Рада не задовольнила його прохання про відставку. І додав, що
готовий до подальшої відповідальності за стан справ у межах своїх повноважень та компетенції. А
головна мета — підтримання стабільності в державі та подальший
її розвиток.

встановлені Національним банком України на

Україна має виконувати взяті
на себе зобов’язання, тобто запроваджувати ринкові механізми. Та
деякі монополісти чомусь вважають, що можуть на власний розсуд
встановлювати ціни, вищі за
ринкові, і змушувати українців за ними платити.
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6 червня 2019 року

USD 2693.0098
EUR 3031.5211
RUB 4.1352
/ AU 360257.39 AG 3964.11
PT 219749.60 PD 362748.42
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій

6 червня 2019 року, четвер, № 105

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК БОГУСЛАВ»
Номер лота:
Короткий опис активів (майна) в лоті:

GL6N04610
Пул активів, що складається з прав вимоги за кредитними
договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів http://www.prozorro.sale
(аукціону)/електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/елек- 24.06.2019
тронних торгів:
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/елек- Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті:
тронних торгів:
www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/
219-at-bank-bohuslav/42785-asset-sell-id-200524

Оголошення
щодо продажу активів (майна) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК»
Номер лота
GL22N04443

Короткий опис активів (майна) в лоті
Об’єкт незавершеного будівництва, що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, під. №133 (сто тридцять три), з 60 % готовністю, загальною площею 104,6 кв. м
(інв. №001978) та основні засоби в кількості 212 од.

Дата проведення відкритих торгів 			
Відкриті торги (аукціон) — 24.06.2019
(аукціону)/електронного аукціону			
Електронна адреса для доступу до відкритих
www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону		
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 		
Точний час початку проведення відкритих торгів
електронного аукціону				
(аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується
					на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота			
http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Повістка про виклик обвинуваченого
в підготовче судове засідання
Обвинувачений Мальгін Валерій Вікторович,
08.05.1969 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК
України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 13 червня 2019 року об 11 годині 40 хвилин
в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для участі в судовому
засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до
суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені
ст. ст. 139, 323 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче
судове засідання, по якому здійснювалося
спеціальне досудове розслідування
Обвинувачений Святишенко Юрій В’ячеславович,
05.09.1981 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1
КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК
України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 13 червня 2019 року о 12 годині 20 хвилин
в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому
засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до
суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені
ст. ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Т. В. Кускова
Суддя Т. В. Кускова

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська перебуває кримінальна справа № 426/1211/17 (провадження № 1-кп/204/288/18)
за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, Патрушева Андрія Олександровича, 08 грудня 1967 р.н., у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 437 КК України, Гурєєва Олександра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.
Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович,
Патрушев Андрій Олександрович, Гурєєв Олександр
Васильович викликаються в судове засідання на
21 червня 2019 року на 13:00 годину у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд.
77-б, каб. № 23. Справа розглядається під головуванням судді Білик І. А.
Після опублікування оголошення про виклик в
пресі обвинувачені вважаються повідомленими про
дату, час і місце розгляду справи. Наслідки неприбуття обвинуваченого до суду передбачені ст. 139,
323 КПК України.

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська перебуває кримінальна справа № 426/1211/17 (провадження № 1-кп/204/288/18)
за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, Патрушева Андрія Олександровича, 08 грудня 1967 р.н., у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 437 КК України, Гурєєва Олександра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.
Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович,
Патрушев Андрій Олександрович, Гурєєв Олександр
Васильович викликаються в судове засідання на
12 червня 2019 року на 15:00 годину у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд.
77-б, каб. № 23. Справа розглядається під головуванням судді Білик І. А.
Після опублікування оголошення про виклик в
пресі обвинувачені вважаються повідомленими про
дату, час і місце розгляду справи. Наслідки неприбуття обвинуваченого до суду передбачені ст. 139,
323 КПК України.

Обвинувачений Сухачов Андрій Валерійович,
06.07.1976 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 109 ч. 1,
ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до
вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 13 червня 2019 року об
11 годині 20 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для
участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до
суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені
ст. ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Т. В. Кускова

Повістка про виклик обвинуваченого
в підготовче судове засідання, по якому
здійснювалося спеціальне досудове
розслідування

Міністерство екології та природних ресурсів України оголошує про проведення електронних
аукціонів з розподілу (продажу) часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних
речовин, а саме:
20 лотів розміром по 821 кг ОРП.
Організатор електронного аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, контактний телефон
(044) 331-17-21, години роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00, веб-сайт організатора: https://setam.net.ua.
Торги відбудуться за правилами, які визначені наказом ДП «СЕТАМ» № 92 від 02.11.2017, розміщеними за посиланням https://setam.net.ua/pravila-torgiv-minpryrody, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
04.10.2017 № 756 «Про реалізацію пілотного проекту із впровадження електронних аукціонів з розподілу часток
щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин».
Дата і час проведення аукціонів:
18.07.2019 торги відбудуться з 10:00 до 12:00 за лотом № 354815; з 14:00 до 16:00 за лотом № 354816;
19.07.2019 торги відбудуться з 10:00 до 12:00 за лотом № 354817; з 14:00 до 16:00 за лотом № 354820;
22.07.2019 торги відбудуться з 10:00 до 12:00 за лотом № 354821; з 14:00 до 16:00 за лотом № 354825;
23.07.2019 торги відбудуться з 10:00 до 12:00 за лотом № 354831; з 14:00 до 16:00 за лотом № 354833;
24.07.2019 торги відбудуться з 10:00 до 12:00 за лотом № 354834; з 14:00 до 16:00 за лотом № 354836;
25.07.2019 торги відбудуться з 10:00 до 12:00 за лотом № 354838; з 14:00 до 16:00 за лотом № 354839;
26.07.2019 торги відбудуться з 10:00 до 12:00 за лотом № 354840; з 14:00 до 16:00 за лотом № 354841;
29.07.2019 торги відбудуться з 10:00 до 12:00 за лотом № 354842; з 14:00 до 16:00 за лотом № 354845;
30.07.2019 торги відбудуться з 10:00 до 12:00 за лотом № 354846; з 14:00 до 16:00 за лотом № 354847;
31.07.2019 торги відбудуться з 10:00 до 12:00 за лотом № 354848; з 14:00 до 16:00 за лотом № 354850.
Заяви про намір взяти участь в електронному аукціоні приймаються Міністерством екології та природних ресурсів України за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.
Останній день подання заяв про намір взяти участь в електронному аукціоні 13 червня 2019 року до 18 години.
Телефон для довідок: (044) 206-33-08.
Претендент реєструється на веб-сайті https://setam.net.ua, через який подає заявку на участь в електронному
аукціоні за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок організатора електронного аукціону та
виконує вимоги, визначені правилами, які розміщені за посиланням https://setam.net.ua/pravila-torgiv-minpryrody.
ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

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, яке відбудеться 13 червня 2019 року об 11 год. 10 хв. в 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

Втрачене свідоцтво на право власності Місіюк Тетяни Костянтинівни на гідроцикл прогулянковий «Bombardier RXT», регістровий номер 3-932215, бортовий номер UA 02940N, номер корпуса
YOV56416B707. Двигун Rotax, один 215 к. с. № M6588454, 2007 р.,
Канада. Вважати недійсним.

Втрачені довірителем примірник Договору № 82853 про
участь у ФФБ від 11 жовтня 2017 р., Договору № 82853 про
уступку майнових прав від 13 березня 2018 р. та Додаткової угоди до Договору № 82853 про участь у ФФБ від 06 березня 2019 р., укладених між ПАТ АКБ «Аркада» та Бачман
Тетяною Юхимівною, вважати недійсними.

Обвинувачений Святишенко Юрій Вячеславович,
05.09.1981 року народження, у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального
судового провадження, яке відбудеться 13 червня 2019
року о 12 годині 10 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для
участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду
передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені
ст. ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 18 квітня 2018 року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до ЄРДР за
№ 2201713000000160 відносно Захарової Людмили Миколаївни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
До суду як обвинувачена викликається Захарова
Людмила Миколаївна у підготовче судове засідання, яке
відбудеться 13 червня 2019 року о 12 годині 40 хвилин
в приміщенні Біловодського районного суду Луганської
області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ
Луганської області, для участі в судовому засіданні як
обвинувачена.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду
передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені
ст. ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Т. В. Кускова

Повістка про виклик обвинуваченої в підготовче
судове засідання, по якому здійснювалося
спеціальне досудове розслідування
Обвинувачена Філіпська Наталія Валеріївна,
04.11.1976 року народження, відповідно до вимог
ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження,
яке відбудеться 13 червня 2019 року о 13 годині 40 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвинувачена.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду
передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені
ст.ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Т. В. Кускова

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

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, яке відбудеться 13 червня 2019 року об 11 год. 00 хв. в 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 В. В. Козюменська

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, яке
відбудеться 13 червня 2019 року об 11 год. 20 хв. в 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

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська перебуває кримінальна справа № 426/1211/17
(провадження № 1-кп/204/288/18) за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258
КК України, Патрушева Андрія Олександровича, 08 грудня 1967 р.н., у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2
ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 437 КК
України, Гурєєва Олександра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.
Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, Патрушев Андрій Олександрович, Гурєєв Олександр Васильович
викликаються в судове засідання на 25
червня 2019 року на 13:00 годину у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою:
м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, каб.
№ 23. Справа розглядається під головуванням судді Білик І. А.
Після опублікування оголошення про
виклик в пресі обвинувачені вважаються
повідомленими про дату, час і місце розгляду справи. Наслідки неприбуття обвинуваченого до суду передбачені ст. 139,
323 КПК України.

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 18
липня 2017 року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за
№ 2201613000000331 відносно Сидоренко Світлани Анатоліївни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
До суду як обвинувачена викликається Сидоренко Світлана Анатоліївна у
судове засідання, яке відкладено на 13 червня 2019 року о 13 годині 20 хвилин та відбудеться у приміщенні суду за адресою: вул. Луганська, буд. 30,
смт Біловодськ, Луганська область.
З дня опублікування оголошення обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце слухання справи.
Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні спеціального судового провадження на підставі ухвали суду від 08.08.2017 року викликає як обвинуваченого Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр.
Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/18/19,
на підставі обвинувального акта відносно Цибенка Р. Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187,
ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.
Обвинуваченому Цибенку Р. Є. необхідно прибути до судового засідання, яке відбудеться 14 червня 2019 року об 11 год. 30 хв. в 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 В. В. Козюменська

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ,
Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ,
Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ,
вул. Маяковського, 21) 20.06.2019 р. о 16-00 розглядає кримінальну спра- вул. Маяковського, 21) 20.06.2019 р. о 15-00 год. розглядає кримінальну вул. Маяковського, 21) 14.06.2019 р. о 14-00 год. розглядає кримінальну
ву за обвинуваченням Пазюри Віктора Олександровича за ст. ст. 258-3 ч. 1, справу за обвинуваченням Мостового Сергія Олександровича за ст. 258-3 справу за обвинуваченням Лисенка Івана Костянтиновича за ст. 110 ч. 2 КК
365 ч. 2 КК України. Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язковою. ч. 1 КК України. Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язковою.
України. Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язковою.

Головуючий суддя по справі Літовка В. В.

Суддя Літовка В. В.

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

Суддя Літовка В. В.

УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

Фото автора

вісті звідусіль
Україна крізь призму стародавніх карт
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
ЗАКАРБОВАНА ІСТОРІЯ.
Кілька тижнів у Тернополі діяла виставка копій старовинних карт, виданих до XVIII століття. Нині її перевезли до міста Збаража, де учасники міжнародного інвестиційного форуму могли оглянути цю цікаву експозицію.
Виставку копій унікальних
карт України організував зі
свого зібрання музей української марки ім. Якова Балабана з Вінниці. Експонати, які
мають історичну, наукову та
мистецьку цінність, фотографували з оригіналів, відкритих джерел. «Карта європейської Сарматії», «Генеральна карта України», «Спеціальний та докладний план України разом з належними до
неї воєводствами, округами
та провінціями», «Україна —
земля козаків із сусідами Волощиною, Молдавією та ма-

Географ і краєзнавець із міста Збараж Руслан Підставка
ознайомлює з експонатами виставки копій старовинних
карт, виданих до XVIII століття
лими татарським провінціями» — ось лише кілька назв
представлених копій давніх
карт. Усі експонати мають детальний опис, вказано регіон,
названо їхніх авторів чи видавців. Серед них картографи Птолемей, Абрагам Орте-

ліус, Гійом Левассер де Боплан, Фредерік де Віт, друкарі
Йоганн Блау, Гол Лінгарт, Йоганн-Баптист Гоманн, Віллем
Гондіус та інші.
Найстаріша із представлених на виставці копія мапи сарматських земель дав-

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ньогрецького вченого Птолемея. Цю карту 1482 року видрукував Гол Лінгарт у місті Ульм.
Цікаво, що в експозиції є
мапи звичного для сучасної
картографії розташування півночі й півдня, а є давніші, з півднем угорі. Наскільки з цих
карт можна було почерпнути
достовірні дані?
Краєзнавець зі Збаража
Руслан Підставка вважає, що
достовірність карт — майже
70% у XVI столітті та 80—90
— у XVII, адже Гійом Левассер де Боплан наносив не лише населені пункти, а й контури міських укріплень, фортець, інших важливих об’єктів.
Виставка ще раз засвідчує
та демонструє велику давню історію України, яку маємо знати і вивчати. Тож експозицію вже демонстрували у
Вінниці, Києві, побачили її на
Тернопільщині, надалі ж мандруватиме вона іншими містами нашої країни.

Щоб на воді не бути біді
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
ЗАСТОРОГА. З настанням
літнього купального сезону на
Сумщині активізували роботу із запобігання нещасним випадкам на воді. Зокрема рятувальники-водолази обстежили

й очистили від сторонніх предметів 15 водних об’єктів загальною площею близько 7 тисяч
квадратних метрів і перевіряють плеса, дно, береги.
За словами виконувачки
обов’язків директора департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА Тетяни

Коськової, у Сумському міському парку імені І. Кожедуба фахівці проінспектували півтори
тисячі квадратних метрів Псла,
зокрема вперше за останні роки — місця відпочинку біля Харківського мосту.
Загалом департамент розробив і втілює на практиці План

організаційних заходів щодо
запобігання загибелі людей на
річках та водоймах області. Так,
створено чотири комунальні рятувально-водолазні служби, зокрема дві в Сумах і по одній у
Конотопі й Шостці, які пройшли
відповідну атестацію і розпочали роботу.

Харківські боксери привезли «золото»
з чемпіонату Європи
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

за одностайним рішенням суддів — у спортсмена з Молдови,
але у фіналі поступився 0:5 росіянинові Іванові Кобзєву.
Микита Горбатенко виборов «бронзу» у вазі до 70 кг,
перемігши суперників з Азербайджану, Німеччини та Англії, але у півфіналі поступився 0:5 росіянинові Михайлові
Усову, який у підсумку завоював срібну медаль.
Ще одну бронзову нагороду харківські боксери здобу-
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 7 червня
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч

День

+14 +19
+13 +18
+13 +18
+13 +18
+12 +17
+13 +18
+12 +17
+12 +17
+13 +18
+13 +18
+12 +17
+13 +18
+13 +18

+26 +31
+24 +29
+26 +31
+26 +31
+22 +27
+24 +29
+22 +27
+22 +27
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+24 +29
+23 +28
+23 +28
+24 +29

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч

День

+13 +18
+14 +19
+13 +18
+14 +19
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+14 +19
+13 +18
+14 +19
+12 +17
+15 +20
+16 +18
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Укргiдрометцентр

У зонах відпочинку
Донеччини працює
туристична поліція
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

ли у змаганнях серед дівчат.
У півфінальному поєдинку
вагової категорії понад 80 кг
Софія Богданова поступилася майбутній чемпіонці — російській спортсменці Катерині
Родіоновій.
Усього на цьому чемпіонаті збірна України завоювала дві золоті, три срібні та вісім бронзових нагород і посіла
третє місце в медальному заліку, пропустивши вперед лише
збірні Росії та Болгарії.
Фото з сайту zik.ua

ПЕРЕМОГА!
Харківські
спортсмени Данило Дрижак та
Матвій Ражби повернулися із
золотими медалями з Румунії,
де проходив чемпіонат Європи
з боксу. За інформацією управління у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації, на шляху до чемпіонського титулу Данило Дрижак
(вагова категорія до 46 кг) пе-

реміг суперників з Азербайджану, Хорватії, Росії та Румунії.
Матвій Ражби (вагова категорія 80 кг) також переможно
провів чотири поєдинки. З рахунком 5:0 він виграв у боксерів
з Польщі, Білорусі та Чехії, а в
фіналі 4:1 — у росіянина Микити Лебедєва.
Срібним призером у вазі до
57 кг став В’ячеслав Брігаденко. Він стартував з перемоги 5:0
над суперником з Ізраїлю, потім
3:2 виграв у боксера з Румунії й

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

БЕЗПЕЧНЕ ЛІТО. У перші дні літа, що випали на вихідні, в курортних зонах Донеччини заступили на службу велосипедні та
мотоциклетні патрулі Національної поліції, а також збільшені наряди військовослужбовців Національної гвардії. Усього безпечний відпочинок краян і гостей взялися гарантувати майже 1000
правоохоронців. Зокрема у прибережній зоні Маріуполя і Мангушського району та в лісовому Слов’янському районі почала працювати туристична поліція, яка береться підвищити рівень безпеки у місцях масового відпочинку людей. Як досі вже перевірено,
маневрені велосипедні та мотопатрулі здатні значно оперативніше реагувати на виклики на тих ділянках пляжів чи лісів, де автомобіль виявиться повільним чи зовсім безсилим. Правопорядок
на узбережжі Азовського моря контролює ще й морська поліція.
Начальник управління превентивної діяльності головного
управління Національної поліції в Донецькій області Юрій Горустович під час загальнообласного інструктажу особливу увагу підлеглих звернув на профілактику та запобігання правопорушенням. Для цього збільшені наряди правоохоронців патрулюватимуть пляжі, парки, сквери та інші місця масового скупчення людей, а за безпеку на дорогах відповідатимуть групи реагування патрульної поліції. У прифронтовому регіоні з огляду на реалії проводитимуть спеціальні заходи для виявлення і вилучення з
незаконного обігу зброї та боєприпасів.
Втрачене свідоцтво про право власності на судно серія PV №01498 від
18.05.2005 року прогулянкового мотокатера «ГЛАССАР» (Monterey 270),
видане Державною річковою інспекцією з Безпеки судноплавства Держфлотінспекції України під № Г-280 на ім’я Олійника Дмитра Миколайовича,
вважати недійсним.

ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал» має намір передати в оренду
нерухоме майно: будівлі та споруди бази відпочинку «Десна» площею
1395,9 м2, стартова ціна 23,52 грн. за 1 м2 з ПДВ.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Вишгородський район, Новосілківська сільська рада.
Пропозиції приймаються протягом 10 днів з дати публікації оголошення за адресою: 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97, тел. (044)49836-08. Контактна особа Вишницька С.С.

Юніорська збірна України з боксу
на чемпіонаті Європи-2019 у Румунії

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
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