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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 26 липня 2019 року
USD 2548.7337 EUR 2832.9175 RUB 4.0355 / AU 363538.63 AG 4214.33 PT 221484.96 PD 389191.64

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Ми завжди вчасно 

готуємося, і цей рік не 
має бути винятком. На 
1 жовтня треба вийти 

на повну готовність 
до опалювального 

сезону — 
незалежно від 

погодних умов».

Розуміти наміри ворога 
й уміло протидіяти  

НАЦБЕЗПЕКА. У стислі терміни підвищити ефективність опе-
ративних підрозділів для захисту національних інтересів — таке 
завдання поставив  оновленому керівництву Служби зовнішньої 
розвідки Президент Володимир Зеленський. 

«Нові призначення, що відбулися в керівному складі зовніш-
ньої розвідки, загалом відповідають загальному курсу онов-
лення очільників міністерств і відомств держави, залучення до 
управління досвідчених і незаплямованих фахівців з різних на-
прямів діяльності, — стверджують у СЗРУ. —  Завдання, постав-
лене Президентом України перед заступниками голови СЗРУ 
Катериною Сляднєвою і Валерієм Євдокимовим, а також голо-
вою Служби зовнішньої розвідки Владиславом Бухарєвим, — 
об’єднати наявні ресурси і в стислі терміни підвищити ефектив-
ність оперативних підрозділів СЗРУ щодо захисту національних 
інтересів». 

У пріоритет оновленому керівництву СЗРУ, повідомляє УНІАН, 
поставлено головне питання: надати керівництву країни точне 
розуміння ворога і його можливостей, вказати ризики і загро-
зи, щоб мати змогу ухвалювати правильні стратегічні рішення.

74% 
прогнозу ранніх зернових  

і зернобобових культур зібрали з площі 
7,2 млн га українські аграрії 

ПРАКТИКА ГОСПОДАРЮВАННЯ. Чи вдасться новому кооперативу 
порушити традицію возити овочі на продаж тільки 
у бік  Луганська?

Сеньйор чері  
зі Станиці 

Прем’єр-міністр про кроки з підготовки  
до осінньо-зимового періоду 2019—2020 років 

2 4
СПОЖИВАЧ

Влада готується до 
проведення першого зеленого 
аукціону, щоб забезпечити 
українських споживачів 
дешевою енергією

АКТУАЛЬНО

Із серпня набувають 
чинності нові закони, що 
стосуються виробництва 
та обігу харчової продукції, 
зокрема органічної
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Яких змін чекати пацієнтам і медикам 
наступного року
РЕФОРМА. У Міністерстві охорони здоров’я прозвітували про зроблене й окреслили подальші завдання  

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Із триборством в.о. міністра охорони 
здоров’я Уляна Супрун порівнює 

повну трансформацію ввіреної їй 
системи. «Первинну ланку (перший 
із запланованих трьох рівнів змін) 
змінено за рік. Другий рівень — над 
змінами у стаціонарах лікарень та 

поліклініках, де є спеціалісти, пра-
цюватимемо наступного року. А по-
тім перейдемо на третій рівень — лі-
цензування лікарів», — акцентува-
ла Уляна Супрун під час брифінгу.  

В.о. міністра деталізувала вже зро-
блене. «На первинній ланці — віль-
ний вибір лікаря без прив’язки до 
місця проживання із можливістю 
зміни в разі незадовільного обслу-

говування. Зросли зарплати мед-
персоналу, діє урядова програма 
«Доступні ліки» — за два ро-
ки нею скористалися понад  
8 мільйонів пацієнтів. 
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 Державне підприємство 

«Новопокровський комбінат хлібопродуктів» 

(код ЄДРПОУ: 00953042) повідомляє про втрату гербової 

печатки та печатки № 1 і визнання їх недійсними.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) 07.08.2019 р. о 09-00 год. розглядає 
кримінальну справу за обвинуваченням Лисенка Івана Костянтино-
вича за ст. 110 ч. 2 КК України. Явка обвинуваченого в судове засі-
дання є обов’язковою. 

Суддя Літовка В. В.

В Окружному адміністративному суді м. Києва 13.08.2019 р. об 11 год. 40 хв. 
за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 81-А, зал судових засідань 
№ 124 (суддя Васильченко І. П.) буде розглядатися справа за адміністратив-
ним позовом Приватної організації «Організація колективного управління ав-
торськими та суміжними правами» до Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України про визнання протиправним та нечинним наказу Міністер-
ства економічного розвитку і торгівлі України від 04.01.2019 № 8 «Про затвер-
дження Положення про комісію з акредитації організацій колективного управ-
ління», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2019 року за  
№ 77/33048.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»
Номери лотів: GL16N08957, GL16N08958, GL16N08959
Короткий опис активів в лотах: Права вимоги за кредитними договорами,   

укладеними з юридичними особами
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону):

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону):

09.08.2019 року

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону):

Вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лотів: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
22-kambio/43538-asset-sell-id-206056

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно 
Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 
року народження, обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, яке відбудеться 30 липня 2019 
року о 10:00 год. в приміщенні Солом’янського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Мак-
сима Кривоноса 25, каб. 26, під головуванням судді  
Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

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: GL15N05723
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

Електронна адреса  
для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

15.08.2019

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота: 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/43586-asset- 
sell-id-206429

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: GL3N05356-GL3N05384,  

GL3N05386-GL3N05411,  
GL3N05413-GL3N05461 (104 лоти)

Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

Електронна адреса  
для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

09.09.2019

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота: 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/43567- 
asset-sell-id-206133

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: GL3N05482-GL3N05553(72 лоти)
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

Електронна адреса  
для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

10.09.2019

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота: 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/43624-asset- 
sell-id-206721

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення стипендій Президента 
України для видатних спортсменів  

із паралімпійських і дефлімпійських видів 
спорту та їх тренерів

Відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2006 року № 290 «Про захо-
ди щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки пара-
лімпійського і дефлімпійського руху в Україні» (зі змінами, внесеними Указами від 21 лип-
ня 2008 року № 642, від 8 липня 2009 року № 517, від 15 лютого 2010 року № 163, від 23 лю-
того 2012 року № 142, від 17 вересня 2012 року № 547, від 12 липня 2013 року № 377, від 3 
грудня 2015 року № 677, від 24 липня 2017 року № 188, від 16 листопада 2018 року № 367 
та від 9 січня 2019 року № 4) ПОсТАНОВЛЯю:

1. Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам із паралімпійських і 
дефлімпійських видів спорту та їх тренерам:

АДЖАМЕТОВІЙ Лейлі Ільясівні — чемпіонці Європи 2018 року з легкої атлетики (Харків-
ська область), у розмірі 7 тисяч гривень

БОГОДАЙКУ Євгенію Віталійовичу — чемпіонові Європи 2018 року з плавання (Полтав-
ська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ДАНИЛЮКУ Роману Тарасовичу — чемпіонові Європи 2018 року з легкої атлетики (Чер-
каська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ДЕМЕНТЬЄВУ Єгору Вікторовичу — чемпіонові світу 2018 року з велосипедного спорту 
(Донецька область), у розмірі 12 тисяч гривень

ДЕМЧУКУ Андрію Богдановичу — чемпіонові Європи 2018 року з фехтування на візках 
(Львівська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ДУБРОВУ Денису Віталійовичу — чемпіонові Європи 2018 року з плавання (Дніпропе-
тровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ЄМЕЛЬЯНОВУ Сергію Олександровичу — чемпіонові світу 2018 року з параканое (Во-
линська область), у розмірі 12 тисяч гривень

КАПУСТЕЙ Андріані Андріївні — бронзовій призерці чемпіонату світу 2019 року з біатло-
ну (Закарпатська область), у розмірі 7 тисяч гривень

КОВАЛЬЧУКУ Василю Володимировичу — срібному призерові чемпіонату світу 2018 
року зі стрільби кульової (Одеська область), у розмірі 9 тисяч гривень

КОНАШУК Богдані Петрівні — бронзовій призерці чемпіонату світу 2019 року з лижних 
перегонів (Волинська область), у розмірі 7 тисяч гривень

КОНОНОВІЙ Олександрі Миколаївні — чемпіонці світу 2019 року з лижних перегонів 
(Київська область), у розмірі 12 тисяч гривень

КРАВЧУКУ Василю Васильовичу — бронзовому призерові чемпіонату світу 2019 року з 
біатлону (Львівська область), у розмірі 7 тисяч гривень

КРИПАКУ Максиму Сергійовичу — чемпіонові Європи 2018 року з плавання (Харківська 
область), у розмірі 7 тисяч гривень

ЛИПЕЦЬКІЙ Юлії Євгенівні — бронзовій призерці чемпіонату світу 2019 року з тхеквон-
до (Запорізька область), у розмірі 7 тисяч гривень

МЕРЕШКО Єлизаветі Данилівні — чемпіонці Європи 2018 року з плавання (Херсонська 
область), у розмірі 7 тисяч гривень

ОВСІЙ Зої Вікторівні — чемпіонці Європи 2018 року з легкої атлетики (Дніпропетровська 
область), у розмірі 7 тисяч гривень

ПОЛЯНСЬКОМУ Роману Олександровичу — срібному призерові чемпіонату світу 2018 
року з веслування академічного (Одеська область), у розмірі 9 тисяч гривень

ПОМАЗАН Марії Олександрівні — чемпіонці Європи 2018 року з легкої атлетики (Запо-
різька область), у розмірі 7 тисяч гривень

ПОТАПЕНКУ Василю Васильовичу — чемпіонові світу 2019 року з лижних перегонів 
(Чернігівська область), у розмірі 12 тисяч гривень

РЕПТЮХУ Ігорю Миколайовичу — чемпіонові ХІІ зимових Паралімпійських ігор 2018 ро-
ку з лижних перегонів (Чернігівська область), у розмірі 15 тисяч гривень

РЕШЕТИНСЬКОМУ Ярославу Юрійовичу — бронзовому призерові чемпіонату світу 2019 
року з біатлону (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

СТЕФУРАКУ Назару Дмитровичу — бронзовому призерові чемпіонату світу 2019 року з 
біатлону (Харківська область), у розмірі 7 тисяч гривень

СТЕЦЕНКО Анні Олександрівні — чемпіонці Європи 2018 року з плавання (Дніпропе-
тровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

СУЯРКУ Дмитру Олеговичу — чемпіонові світу 2019 року з лижних перегонів (Чернігів-
ська область), у розмірі 12 тисяч гривень

ФЕДИНІ Олексію Михайловичу — чемпіонові Європи 2018 року з плавання (Київська об-
ласть), у розмірі 7 тисяч гривень

ЦВЄТОВУ Ігорю Сергійовичу — чемпіонові Європи 2018 року з легкої атлетики (Микола-
ївська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ЧЕРНЯК Інні Миколаївні — чемпіонці світу 2018 року з дзюдо (Запорізька область), у 
розмірі 12 тисяч гривень

ЩЕРБАКОВУ Дмитру Сергійовичу — чемпіонові Європи 2018 року з боулінгу (Одеська 
область), у розмірі 7 тисяч гривень

ЯРЕМЕНКУ Костянтину Руслановичу — бронзовому призерові чемпіонату світу 2019 ро-
ку з біатлону (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

БЕНЕДИК Еллі Дмитрівні — тренерові збірної команди України з плавання та тренерові 
чемпіонки Європи 2018 року Мерешко Є.Д. (Херсонська область), у розмірі 7 тисяч гривень

БОЙКО Галині Миколаївні — тренерові збірної команди України з плавання та тренеро-
ві чемпіонки Європи 2018 року Хруль О.С. (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень

БОНДАРЕНКУ Юрію Романовичу — головному тренерові збірної команди України з вес-
лування академічного та тренерові срібного призера чемпіонату світу 2018 року Полянсько-
го Р.О. (Дніпропетровська область), у розмірі 9 тисяч гривень

ВЕРТИНСЬКОМУ Кирилу Вячеславовичу — тренерові чемпіонки світу 2018 року з дзю-
до Черняк І.М. (Запорізька область), у розмірі 12 тисяч гривень

ВИНОГРАДОВІЙ Ірині Ігорівні — головному тренерові збірної команди України зі стріль-
би кульової та тренерові срібного призера чемпіонату світу 2018 року Ковальчука В.В. 
(Одеська область), y poзмipi 9 тисяч гривень

ДЕМЕНТЬЄВУ Віктору Петровичу — старшому тренерові збірної команди України з ве-
лосипедного спорту та тренерові чемпіона світу 2018 року Дементьєва Є.В. (Донецька об-
ласть), у розмірі 12 тисяч гривень

ЕДІШЕРАШВІЛІ Тамарі Володимирівні — старшому тренерові збірної команди України 
з легкої атлетики та тренерові чемпіонки Європи 2018 року Помазан М.О. (Запорізька об-
ласть), y poзмipi 7 тисяч гривень

ЗАВЄДЄЄВУ Анатолію Анатолійовичу — старшому тренерові збірної команди України 
з лижних перегонів та тренерові чемпіонки світу 2019 року Кононової О.М. (Київська об-
ласть), у розмірі 12 тисяч гривень

ЗАГРЕБІ Вячеславу Миколайовичу — головному тренерові збірної команди України з 
параканое та тренерові чемпіона світу 2018 року Ємельянова С.О. (Дніпропетровська об-
ласть), у розмірі 12 тисяч гривень

КАЗНАЧЕЄВУ Андрію Вікторовичу — головному тренерові збірної команди України з 
плавання та тренерові чемпіона Європи 2018 року Трусова А.А. (Донецька область), у роз-
мірі 7 тисяч гривень

КАЗНАЧЕЄВІЙ Світлані Михайлівні — старшому тренерові збірної команди України з 
плавання та тренерові чемпіона Європи 2018 року Смирнова В.С. (Донецька область), у 
розмірі 7 тисяч гривень

КАЛАЙДІ Іллі Сергійовичу — тренерові збірної команди України з плавання та тренерові 
чемпіона Європи 2018 року Богодайка Є.В. (Полтавська область), у розмірі 7 тисяч гривень

КЕКЕ Василю Григоровичу — тренерові збірної команди України з плавання та тренеро-
ві чемпіона Європи 2018 року Крипака М.С. (Харківська область), у розмірі 7 тисяч гривень

КИРДОДІ Івану Івановичу — тренерові чемпіона Європи 2018 року з легкої атлетики Да-
нилюка Р.Т. (Черкаська область), y poзмipi 7 тисяч гривень

КОВАЛЮ Василю Андрійовичу — тренерові бронзової призерки чемпіонату світу 2019 
року з біатлону Капустей А.А. (Закарпатська область), у розмірі 7 тисяч гривень

КОЛЕСНІКОВІЙ Світлані Миколаївні — тренерові збірної команди України з фехтування 
на візках та тренерові чемпіона Європи 2018 року Демчука А.Б. (Львівська область), у роз-
мірі 3,5 тисячі гривень

МАКСИМОВУ Руслану Юрійовичу — тренерові збірної команди України з легкої атлети-
ки та тренерові чемпіонки Європи 2018 року Москаленко А.В. (Дніпропетровська область), 
у розмірі 7 тисяч гривень

МАКСИМОВІЙ Марині Олексіївні — тренерові збірної команди України з легкої атлети-
ки та тренерові чемпіонки Європи 2018 року Овсій З.В. (Дніпропетровська область), у роз-
мірі 7 тисяч гривень

МКРТЧАНУ Оганесу Хачатуровичу — тренерові збірної команди України з плавання та 
тренерові чемпіонки Європи 2018 року Стеценко А.О. (Дніпропетровська область), у розмі-
рі 7 тисяч гривень

НІКУЛІНУ Віктору Миколайовичу — тренерові чемпіона Європи 2018 року з фехтування 
на візках Демчука А.Б. (Львівська область), у розмірі 3,5 тисячі гривень

СЕМЕНОВУ Олександру Володимировичу — старшому тренерові збірної команди Укра-
їни з лижних перегонів та тренерові чемпіона світу 2019 року Суярка Д.О. (Чернігівська об-
ласть), у розмірі 12 тисяч гривень

СПІВАКУ Ігорю Івановичу — старшому тренерові збірної команди України з лижних пе-
регонів та тренерові чемпіона ХІІ зимових Паралімпійських ігор 2018 року Рептюха І.М. (Ки-
ївська область), у розмірі 15 тисяч гривень

ТОЛОКНЯНИК Світлані Віталіївні — тренерові чемпіона Європи 2018 року з плавання Ду-
брова Д.В. (Дніпропетровська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ТУРЧИНУ Віктору Анатолійовичу — тренерові чемпіона Європи 2018 року з плавання 
Федини О.М. (Київська область), у розмірі 7 тисяч гривень

ХРИСТИКУ Володимиру Васильовичу — тренерові збірної команди України з фехтуван-
ня на візках та тренерові чемпіонки Європи 2018 року Федоти О.В. (Миколаївська область), 
у розмірі 7 тисяч гривень.

2. Із набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, яким 
стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшому ви-
плачується стипендія, передбачена цим Указом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
22 липня 2019 року
№544/2019

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України для участі  

у переговорах з Європейським банком 
реконструкції та розвитку щодо укладення 

Договору гарантії («Проект модернізації 
мережі електропередачі») між Україною  
та Європейським банком реконструкції  

та розвитку
1. Утворити делегацію України для участі у переговорах з Європейським банком ре-

конструкції та розвитку щодо укладення Договору гарантії («Проект модернізації ме-
режі електропередачі») між Україною та Європейським банком реконструкції та роз-
витку в такому складі:

ГЕЛЕТІЙ Юрій Ігорович — заступник Міністра фінансів України з питань європей-
ської інтеграції, глава делегації

АНДРІЄВА Тамара Володимирівна — директор Департаменту міжнародного права 
Міністерства юстиції України

ГРИШКЕВИЧ Оксана Миколаївна — директор Департаменту державних інвестицій-
них проектів та підтримки розвитку Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

ГУДАЧЕНКО Антон В’ячеславович — директор Департаменту із регулювання від-
носин у сфері енергетики Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг

ЗОЛОТАРЬОВА Оксана Вадимівна — заступник директора Департаменту міжнарод-
ного права — начальник відділу тимчасово окупованих територій Міністерства закор-
донних справ України

КУДРИЦЬКИЙ Володимир Дмитрович — заступник директора з інвестицій держав-
ного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (за згодою)

НАГОРНА Оксана Юріївна — заступник начальника відділу співпраці з Європей-
ським банком реконструкції та розвитку та іншими регіональними організаціями Де-
партаменту міжнародних фінансових проектів Міністерства фінансів України

ПАВЛЕНКО Олег Юрійович — керівник офісу управління проектами державного 
підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (за згодою)

РОМАНЕНКО Андрій Олександрович — головний спеціаліст відділу співпраці з Єв-
ропейським банком реконструкції та розвитку та іншими регіональними організаціями 
Департаменту міжнародних фінансових проектів Міністерства фінансів України

СНЄЖКО Наталія Микитівна — начальник відділу інвестиційного аналізу та взаємо-
дії з інвесторами державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укр-
енерго» (за згодою).

Дозволити главі делегації вносити в разі потреби за погодженням із Міністерством 
закордонних справ України зміни до складу делегації.

2. Затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах з Європейським 
банком реконструкції та розвитку щодо укладення Договору гарантії («Проект модерні-
зації мережі електропередачі») між Україною та Європейським банком реконструкції та 
розвитку (додаються, для службового користування).

3. Уповноважити Міністра фінансів України МАРКАРОВУ Оксану Сергіївну на підпи-
сання від імені України Договору гарантії («Проект модернізації мережі електропере-
дачі») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
23 липня 2019 року
№238/2019-рп

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 липня 2019 р. № 637 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 3 квітня 2019 р. № 319

Кабінет Міністрів України ПОсТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 319 «Де-

які питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалі-
зацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» (Офіційний вісник України,  
2019 р., № 32, ст. 1151) зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 10 липня 2019 р. № 637
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  
від 3 квітня 2019 р. № 319

1. У Порядку та умовах надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, затверджених за-
значеною постановою:

1) у пункті 4:
абзац перший після слів «комунальної власності» доповнити словами «та їх  

філій»;
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) автомобільних транспортних засобів, у тому числі для обслуговування інклю-

зивно-ресурсних центрів;»;
2) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:
«5. Придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з 

особливими освітніми потребами, автомобільних транспортних засобів, у тому чис-
лі для обслуговування інклюзивно-ресурсних центрів, персональних комп’ютерів для 
закладів освіти та їх доставка здійснюються на засадах співфінансування:»;

3) пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. За рахунок субвенції на придбання автомобільних транспортних засобів,  

у тому числі для обслуговування інклюзивно-ресурсних центрів, здійснюються ви-
датки на:

1) придбання автомобіля спеціального призначення з обладнанням для прове-
дення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей, які не відвідують 
заклади освіти, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та 
забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу (мобільний інклюзивно-ре-
сурсний центр) — один в кожну область;

2) придбання автомобілів спеціального призначення з обладнанням для прове-
дення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей, які не відвідують 
заклади освіти, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та 
забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу (мобільний інклюзивно-ре-
сурсний центр) для м. Києва;

3) придбання шкільних автобусів, обладнаних місцями для дітей з особливими 
освітніми потребами, у тому числі для обслуговування інклюзивно-ресурсного цен-
тру (крім м. Києва).

Забезпечення закладів освіти шкільними автобусами, обладнаними місцями для 
дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі для обслуговування інклюзив-
но-ресурсних центрів, здійснюється тільки для адміністративно-територіальних оди-
ниць, де функціонують такі центри.

Шкільні автобуси, обладнані місцями для дітей з особливими освітніми потреба-
ми, у тому числі для обслуговування інклюзивно-ресурсних центрів, повинні забез-
печувати регулярне перевезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти до 
місця навчання, роботи і додому, а в інший час можуть здійснювати перевезення ді-
тей та/або педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів з метою виконан-
ня основних завдань таких центрів.»;

4) пункт 17 викласти в такій редакції:
«17. Розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами необхідно забезпечи-

ти зазначення в тендерній документації (у разі її наявності), договорах про закупів-
лю послуг з доступу до Інтернету та платіжних дорученнях номера закладу освіти, 
за яким такий заклад ідентифікується в інформаційно-телекомунікаційній системі 
«Державна інформаційна система освіти».».

2. У додатку до зазначеної постанови:
1) назву графи «Придбання спеціальних автомобілів, призначених для надання 

додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками 
інклюзивно-ресурсного центру (видатки розвитку)» викласти в такій редакції:

«Придбання автомобільних транспортних засобів, у тому числі для обслуговуван-
ня інклюзивно-ресурсних центрів (видатки розвитку)»;

2) у позиції
«13100000000 Обласний бюджет Львівської області»
цифри «30612,7», «22502,2», «61925,4» замінити відповідно цифрами «30612,8», 

«22502,3», «61925,3».
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оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Полтавський національний технічний університет 
імені Юрія Кондратюка 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 
оголошує конкурс на заміщення посад на 2019/2020 н.р.

Директора:
— навчально-наукового інституту архітектури та будівництва;
— навчально-наукового інституту інформаційних технологій і ме-

ханотроніки;
— навчально-наукового інституту нафти і газу.
Декана:
— гуманітарного факультету;
— факультету фізичної культури та спорту.
Завідувача кафедри:
— автоматики і електроприводу;
— автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель;
— будівельних машин і обладнання;
— вищої та прикладної математики;
— германської філології та перекладу;
— економічної теорії та економічної кібернетики;
— загального мовознавства та іноземних мов;
— комп’ютерних та інформаційних технологій і систем;
— менеджменту і логістики;
— нафтогазової інженерії та технологій;
— прикладної екології та природокористування;
— технологій будівництва;
— фізичної культури та спорту;
— фізичного виховання;
— фізичної терапії та ерготерапії;
— фінансів і банківської справи.
Професора кафедри:
— автоматики і електроприводу (1); 
— автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських буді-

вель (1);
— германської філології та перекладу (1);
— конструкцій із металу, дерева і пластмас (1); 
— нафтогазової інженерії та технологій (1); 
— технологій будівництва (2); 
— фінансів і банківської справи (1).
Доцента кафедри:
— автоматики і електроприводу (4); 
— автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських буді-

вель (4); 
— архітектури будівель та містобудування (8); 
— архітектури та міського будівництва (1); 
— будівельних машин і обладнання (8); 
— загального мовознавства та іноземних мов (2); 
— економіка підприємства та управління персоналом (2); 
— конструкцій із металу, дерева і пластмас (2);
— комп’ютерної інженерії (4); 
— комп’ютерних та інформаційних технологій і систем (1);
— міжнародної економіки і маркетингу (1); 
— менеджменту і логістики (1); 
— нарисної геометрії і графіки (3);
— нафтогазової інженерії та технологій (15); 
— технологій будівництва (2); 
— хімії (2); 
— фінансів і банківської справи (4).   
Старшого викладача кафедри:
— автоматики і електроприводу (2); 
— архітектури будівель та містобудування (1); 
— будівельних машин і обладнання (5); 
— германської філології та перекладу (1); 
— економічної теорії та економічної кібернетики (1);  
— економіка підприємства та управління персоналом (1); 
— комп’ютерних та інформаційних технологій і систем (3); 
— нарисної геометрії і графіки (1);
— нафтогазової інженерії та технологій (6);  
— образотворчого мистецтва (1); 
— прикладної екології та природокористування (3); 
— фізичної культури та спорту (3); 
— фізичної терапії та ерготерапії (1).
Асистента кафедри:
— архітектури будівель та містобудування (1);
— нафтогазової інженерії та технологій (2).
Викладача кафедри:
— загального мовознавства та іноземних мов (1); 
— фізичного виховання (2).

Термін подання документів — до 20 серпня 2019 року.
За додатковою інформацією звертатися за електронною адресою на 

офіційному сайті університету pntu.edu.ua/uk/diyalnist/osvita.html та за 
телефоном (0532) 57-32-03.

Документи надсилати за адресою: 36011, м. Полтава, Першотрав-
невий просп., 24.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької облас-

ті перебуває кримінальне провадження № 1-кп/243/102/2019; справа  
№ 127/7005/17 за обвинуваченням Мельника Романа Володимировича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинува-
ченого Мельника Романа Володимировича, 01 серпня 1974 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживання: Донецька область,  
м. Костянтинівка, вул. Європейська, буд. 65, кв. 58, в судове засідання з роз-
гляду кримінального провадження за його обвинуваченням у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
відбудеться 07 серпня 2019 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального прова-
дження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області 
(87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає кримінальне проваджен-
ня відносно Гордієнка Тараса Івановича, 04 липня 1972 року народження, 
за обвинуваченням у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України, Швець Олени 
Костянтинівни, 20 січня 1970 року народження, за обвинуваченням у скоєн-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, Лифенка Олексія Володимировича, 16 серпня 1972 року народження, за 
обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Обвинувачені:
Гордієнко Тарас Іванович, останнє відоме місце проживання якого: Доне-

цька область, місто Донецьк, вулиця Чернігівська, 6, квартира 38; 
Швець Олена Костянтинівна, останнє відоме місце проживання якої: До-

нецька область, місто Донецьк, вулиця Новоросійська, 17 (гуртожиток);
Лифенко Олексій Володимирович, останнє відоме місце проживання 

якого: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Крута, 10,
викликаються для участі у розгляді вказаного кримінального проваджен-

ня на 06 серпня 2019 року о 16-00 годині, кабінет № 204, другий поверх.
У випадку неможливості прибуття обвинувачені повинні повідомити суд 

про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність на під-
ставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Шиян В. В.

За результатами розгляду кримінального провадження в поряд-
ку спеціального провадження за обвинуваченням Гаркушина Володи-
мира Олександровича, 20.11.1967 р.н., у скоєнні кримінальних право-
порушень, передбачених ст. ст. 191 ч. 4, 28 ч. 2, 366 ч. 1 КК України, 
8.07.2019 року Суворовським районним судом м. Одеси був ухвалений 
вирок, яким Гаркушин В. О. визнаний винним у скоєнні злочинів, пе-
редбачених ст. ст. 191 ч. 4, 28 ч. 2,  366 ч. 1 КК України, та призначене 
покарання: за ст. 191 ч. 4 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі 
з позбавленням права займатися розпорядницькою та господарською 
діяльністю строком на 3 роки; за ст. 28 ч. 2, 366 ч. 1 КК України у вигля-
ді 3 років обмеження волі з позбавленням права займатися розпоряд-
ницькою та господарською діяльністю строком на 3 роки.

На підставі ст. ст. 70 ч. 1, 72 КК України призначене Гаркушину Во-
лодимиру Олександровичу остаточне покарання шляхом поглинання 
менш суворого покарання більш суворим, у вигляді 5 років позбавлен-
ня волі з позбавленням права займатися розпорядницькою та госпо-
дарською діяльністю строком на 3 роки.

Вирок набирає законної сили після спливу закінчення строку подан-
ня апеляційної скарги, встановленого ч. 2 ст. 395 КПК України, якщо та-
ку скаргу не було подано.

Суддя Позняк В. С.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Докучаєв Сергій Вікторович, 19.10.1976 року народжен-

ня, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Нахімова, 6, відповідно  
до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 14.11.2016 року  
Херсонським міським судом Херсонської області по кримінальному проваджен-
ню № 12014230000000478 за обвинуваченням Докучаєва Сергія Вікторовича за 
ст. 115 ч. 1 КК України постановлена ухвала про здійснення розгляду справи за 
відсутністю обвинуваченого (іn аbsеntіа) у порядку спеціального судового про-
вадження. Також Докучаєву С. В. повідомляється про те, що йому необхідно 
з’явитися 06.08.2019 року о 16:00 год. у каб. 703 до Херсонського міського суду 
Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29 для участі у 
розгляді кримінального провадження № 766/12939/16-к за ч. 1 ст. 115 КК Укра-
їни як обвинувачений.

Також повідомляємо, що ухвалою Херсонського міського суду Херсонської 
області від 30.10.2017 року судовий розгляд на підставі обвинувального акта у 
кримінальному провадженні № 12014230000000478 за обвинуваченням Докуча-
єва Сергія Вікторовича, 19.10.1976 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, призначено у порядку 
спеціального судового провадження.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського місько-
го суду Херсонської області  ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О. С.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Єдиного учасника

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 
Протокол № 187 від 01 липня 2019 року

ЗМІНИ 
ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ 

ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ — ОБЛІГАЦІЙНИЙ» 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ 

УКРАЇНА»
(публічне розміщення)

1. Підпункт 1.5 Відомості про посадових осіб пункту 1 Проспекту емісії інвести-
ційних сертифікатів ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИ-
ЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ — ОБЛІГАЦІЙНИЙ» ТОВАРИСТВА  
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» викласти в наступній редакції:

«1.5. Відомості про посадових осіб компанії з управління активами:

Посада Прізвище, ім’я, по-
батькові

Пряме та/або опосередковане во-
лодіння часткою в статутному капі-
талі Компанії (відсотки щодо кож-

ного)
1 2 3

Директор Ведринська Інна Во-
лодимирівна

Пряме володіння - 0 %
Опосередковане володіння - 0 %

Головний бухгалтер посада не перед-
бачена -

Посадова особа 
служби внутрішньо-

го аудиту

Кубитович Лілія Ві-
кторівна

Пряме володіння - 0 %
Опосередковане володіння - 0 %

Інші посадові особи не обирались.»
2. пункт 11 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ЗАКРИТОГО НЕДИ-

ВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КА-
ПІТАЛ — ОБЛІГАЦІЙНИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 
викласти в наступній редакції:

«11. Відомості про зберігача.
1. Назва — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ».
2. Код за ЄДРПОУ — 20034231.
3. Місцезнаходження — 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8.
4. Номер та дата прийняття рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на здійснен-

ня професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарна діяльність — 
депозитарної діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування  
№ 1872 від 17 вересня 2013 року.

5. Номер та дата прийняття рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на здійснен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарна діяльність — де-
позитарна діяльність депозитарної установи № 1872 від 17 вересня 2013 року.

Директор 
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»  Ведринська І. В.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку в 
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
В.о. Директора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ ПІ»                                           Крімерман О. М.

Уповноважений представник Зберігача
активів ІСІ АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»   Майор Н. С.

Державне підприємство «Дослідне господарство «Дмитрівка»  
Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України» 

(ДП «ДГ «Дмитрівка» ІС НААН») оголошує про намір передати  
нерухоме державне майно в оренду, а саме:

• Складське приміщення автогаража (будівля літера «3») площею 
120,0 м2

за адресою: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
с. Дмитрівка, вул. Молодіжна,1.

За отриманням додаткової інформації прохання звертатися за адре-
сою: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Дмитрівка, 
вул. Молодіжна, 1, тел./факс (045) 98-79-255.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРИМСЬКІ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
(далі — Товариство) (код ЄДРПОУ 38810816, місцезнаходження: 01004, м. Київ, 
вулиця Шовковична, будинок 38, ЛІТЕРА А, офіс 2) на підставі рішення учасни-
ка від 10.07.2019 повідомляє про припинення Товариства шляхом приєднання. 

Головою комісії з припинення призначено Огія Сергія Вікторовича.
Строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до Товариства — два міся-

ці з дати опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому органі  
(виданні) за адресою: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 38, літера А, 
офіс 2.

Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до комісії з припинен-
ня за місцезнаходженням Товариства письмово, із додаванням документів, які 
підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відпо-
відно до чинного законодавства.

Голова комісії з припинення Огій С. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Ми-
ру, 5) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Карло Іллі Івановича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по кримінальному провадженню викликається до суду (м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5, кім. 315), для участі у розгляді справи: Карло Ілля Іванович, 13.10.1966 р.н. (який 
зареєстрований: м. Херсон, вул. Ілліча, 82/34) на 05 серпня 2019 року на 09 годину 00 хвилин.

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л. А. Радченко

Загублений додаток до атестата 

с/ш: № 622155, реєстраційний № 49/2001 

на ім’я Луценко Олени Анатоліївни 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

на човен КУВ-7651-К, регістровий номер 

808479, свідоцтво № 023048, 

виданий на ім’я Кожедуба Василя 

Григоровича, вважати недійсним.

Розшукуються спадкоємці Орлянської 
Світлани Григорівни, яка померла 21 лю-
того 2019 року. Звертатися протягом мі-
сяця з дня публікації оголошення за адре-
сою: 61100, м. Харків, б-р Жасминовий, 
15, тел.: (057) 715-44-99, 066-028-61-94, 
нотаріус Горбатюк В. С.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріу-
поль, проспект Перемоги, 6) розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Дубового Геннадія Васильовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дубовой Геннадій Васильович викликається на 06 
серпня 2019 року на 12-45 годину до Орджонікідзевського районно-
го суду міста Маріуполя Донецької області для участі в розгляді кримі-
нального провадження.

Cуддя Костромітіна О. О.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кри-
мінальне провадження за обвинуваченням Плешакової Олександри  
Сергіївни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яка викликається для участі у розгляді кримі-
нального провадження, яке відбудеться 06 серпня 2019 року о 09 год. 
00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31 
(каб. 11).

Cуддя Папаценко П. І.

Aртемівський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що за 
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, каб. 204 05 серпня 2019 
року о 10-00 годині відбудеться підготовче судове засідання у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Мартиненка Юрія Михайловича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. В підготовче судове засідання викликається обвинувачений Мартиненко 
Юрій Михайлович (зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Сіверськ, 
вул. Леніна, 39). В разі неможливості з’явитись до суду просимо повідомити 
про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Суддя Н. М. Медінцева

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 04.08.2019 року о 10 год. 00 хв. буде проводитися підготовче 

судове засідання у кримінальному провадженні № 42016020420000057 по обвинуваченню Бахура Олександра Гри-
горовича, 20.05.1972 р.н., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни.

В судове засідання викликається обвинувачений Бахур Олександр Григорович.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Скуби А. В., суддів Домарєєва О. В., Щасної Т. В.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа № 221/702/19) за обвинуваченням Виноградської Людмили 
Миколаївни, 05 грудня 1975 року народження, уродженки м. Добропілля Донецької області, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Обвинувачена Виноградська Людмила Миколаївна, 05 грудня 1975 року народження, що мешкала за останньою 
відомою суду адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул Пархоменко, буд. 8, кв. 2, викликається на 05 серп-
ня 2019 року о 09 год. 30 хв. до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет № 14, для участі у 
підготовчому судовому засіданні по зазначеному кримінальному провадженню. 

Головуюча суддя Любчик В. М.
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Термальна вода і зігріє, і покатає
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ВІДПОЧИНОК. На Закар
патті з’явився аквапарк, рів
них якому немає не лише в 
Україні, а й у сусідніх регіонах 
країн, де цей вид водного від
починку розвивається трива
лий час, — Угорщині та Сло
ваччині. Тут є змога і цікаво 
розважитися, й оздоровити

ся завдяки високомінералізо
ваній термальній воді.

Завідувач кафедри Ужго
родського національного уні
верситету Федір Шандор 
стверджує: «За 200 кіломет
рів від кордону жодного пар
ку такого рівня немає. Цей за
клад створює нові робочі міс
ця, дає змогу позбуватися де
пресивності в розвитку Бере
гівського району, з якого, на 

жаль, активно виїжджають 
люди — трудові мігранти».

Аквапарк, що входить у 
структуру термального комп
лексу «Косино», займає 
4гектарну площу. На його те
риторії встановлено 12 веле
тенських гірок у вигляді зви
вистих труб або велетенських 
конусів, якими ллються по
тужні потоки води. Ними, від
давшись волі водяних струме

нів, можна відчути себе у віль
ному польоті. При цьому га
рантовано повну безпеку. 

Проєктанти аквапарку 
стверджують, що використа
ли найкращі світові досягнен
ня і тому впевнені: українські 
туристи отримали ще одну 
нагоду, не виїжджаючи з рід
ної країни, насолоджуватися 
всіма принадами відпочинку 
на воді. 

У Черкасах потурбувалися  
про користувачів ґаджетів

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

СЕРВІС. На площі біля Чер
каської міської ради встано
вили лавочку, в яку вмонто
вано зарядний пристрій для 
різних ґаджетів. Таких лаво
чок закупили для міста кіль
ка. Перші дві вирішили роз
містити на центральній площі 
та в зоопарку, а решту — в ін
ших куточках міста. 

Енергію така лавочка бе
ре від сонця. Тобто проєкт зі 
встановлення енергетичних 
лавочок у Черкасах — ще й 
упровадження в побут жите
лів обласного центру  енер
гоощадних технологій. Енер
гетичні лавочки забезпечать 
черкащанам доступ до до

даткових джерел живлен
ня і даватимуть змогу до
вше залишатися на зв’язку. 
Як розповів директор ТОВ 
«Черкасиенергозбут» Євге
ній Лут, ці суперсучасні ла
вочки оснащено сонячними 
панелями, це втілення аме
риканських технологій і аме
риканської якості. Адже па
нелі й акумуляторні бата
реї виготовлено у США. А 
дерев’яні частини зробле
но з міцної деревини — буку. 
Енергетики сподіваються, що 
антивандальне покриття, по
множене на бережливість і 
шанобливе ставлення чер
кащан до речей, покликаних 
внести у їхнє життя більше 
зручностей, забезпечить ла
вочкам довгий вік служби.

Чипу й Дейлу прийшли 
на допомогу

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

БРАТИ МЕНШІ. Добру історію щасливого порятунку розповіла 
на своїй сторінці у фейсбуці речниця Головного управління ДСНС у 
Миколаївській області Ілляна Пацюк. Виявилося, що співробітники 
25ї Державної пожежнорятувальної частини ГУ прихистили двох 
маленьких білченят, які впали з дерева на території підрозділу. Ма
лі сиділи під старою абрикосою і тулилися до її стовбура. Рятуваль
ники забрали пухнастиків у частину, змайстрували спочатку неве
личку хатинку й нагодували дитячою сумішшю «Малютка». Вияви
лось, матибілка загинула під колесами автомобіля, тому піклуван
ня про них на себе взяв весь колектив підрозділу. 

Білченятам приблизно 2—3 місяці, вони вже мають імена: Чип 
і Дейл. Учора рятувальники змайстрували для малих справжню 
хатинку зі старих меблів і гілок. Пухнасті вже почали куштува
ти їжу для дорослих — соняшникове насіння і сухарики. На втіху 
всьому підрозділу чотирилапі йдуть на руки і складають компанію 
під час чергувань. А як підростуть, то їх знов пересадять на дере
во, але однаково опікуватимуться ними.

Юні таланти 
відпочивають  
у «Молодій гвардії»

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЛІТО! Упродовж трьох тижнів юні учасники народного хоре
ографічного колективу «Світанок» та зразкової студії образот
ворчого мистецтва «Мальва» з міста Шостка на Сумщині від
почиватимуть в українському дитячому центрі «Молода гвар
дія» на березі Чорного моря. Саме ці два колективи виборо
ли право взяти участь у ХIII Міжнародному конкурсіфестива
лі «Усі ми діти твої, Україно!», який тут проходить. На юних та
лантів чекає розмаїта захоплива відпочинкова програма: тема
тичні дні «Європейська Україна», «Національна кухня», «Спі
вочі нації», «Традиції народів України», «Національна мода», 
«Україна спортивна»;  розваги на День моря і Міжнародний 
день дружби, мовна школа і школа медійної грамотності тощо.  

Лавочка із зарядним пристроєм уже чекає перших 
відпочивальників
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Рятувальники захистили школу від шершнів
Віктор ШПАК, 

«Урядовий кур’єр»

НЕБАЖАНІ СУСІДИ. У Ко
ростені на Житомирщині пра
цівники 8ї державної пожеж
норятувальної частини виїха
ли на виклик до однієї із міс
цевих шкіл не через пожежу, 
а для знищення гнізда шерш
нів. Його освітяни виявили у 
службоводопоміжній будівлі 
на території навчального за
кладу.

Ці комахи, як і будьякий 
інший вид тварин, потрібні 

й корисні у природі, але че
рез отруйні болючі укуси, що 
можуть призвести навіть до 
смерті людини, їм не місце у 
населених пунктах і тим біль
ше у навчальних закладах. 
На щастя, нині школярі на ка
нікулах, а небезпечне гніздо 
вчасно помітили і викликали 
рятувальників.

За словами начальника 
8ї державної пожежноряту
вальної частини Сергія Ру
дзіка, з кінця липня розпо
чинається вже традиційний 
сезон виїздів на знищення 

гнізд шершнів. Інколи колонії 
цих комах сягають ваги кіль
кох кілограмів і налічують со
тні особин, кожна з яких роз
міром 2—3 см. Отож не вар
то легковажити небезпекою, 
бо на Коростенщині та в ін
ших районах області вже тра
плялося, що гинули люди від 
укусів шершнів, які оселялись 
у гаражах, дуплах старих де
рев, сараях і навіть на гори
щах житлових будинків.

Почувши незрозуміле гу
діння і тим більше помітивши 
гніздо шершнів чи ос, краще 

звернутися по допомогу до 
рятувальників. Вони мають 
необхідний досвід і спеціальні 
захисні костюми для бороть
би з небезпечними комахами, 
що можуть уподобати для ко
лоній найнесподіваніші місця. 

До речі, у Коростенському 
районі є село Шершні, а в су
сідній Вінницькій області — 
ще два населені пункти з та
кою самою назвою. Це крас
номовно свідчить про поши
реність на наших землях цих 
комах, про небезпеку атаки 
яких має знати кожен.

У Косино поряд з лікувальними басейнами для дорослих відкрили сучасний аквапарк для дітей
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