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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК: 
«Суспільство і Президент 

очікують серйозних 
реформ у галузі безпеки 
та оборони, які мають 

знайти відображення 
наступного року 

 зокрема в бюджеті».

Нафтогаз судиться  
з Росією за енергоактиви 
у Криму

ПОЗОВ. НАК «Нафтогаз України» та підприємства, що входять у 
групу «Нафтогаз», наприкінці червня подали до суду при постійній 
палаті Третейського суду в Гаазі позовну заяву про обсяг компенса-
ції збитків, завданих експропріацією активів групи у Криму. Ідеться 
про 5,2 мільярда доларів. Очікують, що трибунал винесе рішення про 
компенсацію збитків не раніше кінця 2020 року, повідомляє УНІАН. 

Трибунал уже визнав, що РФ порушила деякі положення угоди 
про захист інвестицій, експропріювавши активи групи «Нафтогаз» 
у Криму. Оскільки трибунал вирішив розділити провадження на дві 
стадії, питання визначення компенсації збитків розглядатимуть на 
другій з них.

Нафтогаз володів найціннішими енергоактивами у Криму. Через 
анексію в 2014 році дочірня компанія Нафтогазу «Чорноморнафто-
газ» втратила свої основні активи (зокрема бурові платформи «Пе-
тро Годованець» і «Україна»), а також доступ до родовищ природ-
ного газу на шельфі Чорного моря. 

50%
норми очікується в серпні середня 

водність Дніпра й Дністра, за прогнозом 
Укргідрометцентру  

СПОЖИВЧИЙ РИНОК. «Урядовий кур’єр» з’ясовував,  
чому в розпал сезону улюблений овоч зовсім не відповідає 
літнім стандартам та ще й коштує так дорого

Коли куштуватимемо 
солодкі й дешеві помідори?

Секретар РНБО про максимальну ефективність 
використання бюджетних коштів згідно  
з пріоритетними потребами  
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Указ Президента України  
«Про стипендії Президента України 
для дітей з інвалідністю, які мають 
високі досягнення у всеукраїнських 
спортивних змаганнях, та їх тренерів»

Завдяки сприятливим 
природним умовам найбільше 
домашніх електростанцій 
встановили у південному 
приморському Маріуполі

ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ 

Їсти чи дивитися...
ГАЛЬМУВАННЯ РЕФОРМ. Як один судовий позов може перекреслити позитивні зрушення  
у війську, що припали до душі воїнам 

Відділ новин  
«Урядового кур’єра» 

Про нову систему харчування 
у Збройних силах ідеться вже 

давно. Вона прийшла на зміну тій, 
що залишилася у спадок від армії 
радянської, де про повноцінний 

раціон солдати могли хіба мрія-
ти. А нещодавно запроваджена 
схема за каталогом продуктів міс-
тить очевидні переваги. Скажімо, 
ви бачили, щоб у підрозділах бо-
дай кілька років тому були дні на-
ціональних кухонь? Фантастика. 
А тепер це стає реальністю.

З огляду на наявний перелік 
продуктів командир підрозділу за 
бажанням підлеглих може уріз-
номанітнювати раціони, врахо-
вуючи визначену добову вартість 
харчування на особу та необхід-
ну кількість калорій залежно від 
умов виконання поставлених за-

вдань. У цьому під час відомчо-
го брифінгу запевнив заступник 
начальника управління розвитку 
продовольчого забезпечення Го-
ловного управління розвитку та 
супроводження матеріального за-
безпечення Збройних сил підпол-
ковник Олександр Хмиз.

Удосконалюють харчування 
військовослужбовців шляхом 
упровадження різноманітних 
раціонів, використання широ-
кого асортименту, гнучкого ме-
ханізму замовлення про-
дуктів, що урізноманітнює 
й поліпшує його якість. 3
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оголошення

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ
Київський університет права НАН України

оголошує 
прийом до аспірантури на 2019 рік з таких спеціальностей (спеціалізацій):

Спеціальність — 081 — «ПРАВО»
• 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних та правових  учень; 
•  12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне при-

ватне право; 
• 12.00.04 — господарське право;  господарсько-процесуальне право;
• 12.00.05 — трудове право; право соціального забезпечення; 
• 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 
• 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 
Спеціальність — 293 — «МІЖНАРОДНЕ  ПРАВО»
• 12.00.11 — міжнародне право.
Термін навчання в аспірантурі (на денній та заочній формах) — 4 роки. Підготов-

ка в аспірантурі здійснюється за  рахунок  коштів юридичних і фізичних осіб (на умо-
вах договору).

Вступники до аспірантури подають особисто до Приймальної комісії такі документи:
1) заяву у паперовій формі;
2) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій 

вступник до аспірантури навчається або працює;
3) список опублікованих наукових праць (за наявності); вступники, які не мають 

опублікованих праць, подають наукову доповідь (реферат), з обраної ними науко-
вої спеціальності;

4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;
5) копію диплома магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) із зазна-

ченням здобутої спеціальності; копію додатка до диплома з оцінками;
6) копію паспорта громадянина України (паспорта громадянина України для виїзду 

за кордон, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
7)  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи;
8) два поштових конверти із власною адресою проживання;
9) чотири фотокартки розміром 3x4;
10) згоду на збір та обробку персональних даних.

Документи  приймаються з 26 серпня по 25 вересня 2019 року за адресою: 03142, 
м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, 7-А, кім. 218. 

Телефон для довідок: 096-97-79-927. E-mail: http: // www.kul.kiev.ua

Державний заклад  
«Луганський державний медичний університет»  

оголошує конкурс на заміщення посади
- професора, доцента, асистента кафедри біології  Державного 

закладу «Луганський державний медичний   університет»
- професора, доцента, асистента  кафедри гістології  Державно-

го закладу «Луганський   державний медичний університет»
- професора, доцента, асистента кафедри патологічної анато-

мії Державного закладу «Луганський державний медичний уні-
верситет»

- професора, доцента, асистента кафедри анатомії Державного 
закладу «Луганський державний медичний університет»

- професора, доцента, асистента кафедри соціальної медицини 
та охорони здоров’я Державного закладу «Луганський державний 
медичний університет»

- професора, доцента, асистента кафедри внутрішньої меди-
цини Державного закладу «Луганський державний медичний уні-
верситет»

- професора, доцента, асистента кафедри педіатрії Державного 
закладу «Луганський державний медичний університет»

- професора, доцента, асистента кафедри стоматології  Дер-
жавного закладу «Луганський державний медичний університет»

- професора, доцента, асистента кафедри очних хвороб Дер-
жавного закладу «Луганський державний медичний університет»

- професора, доцента, асистента кафедри оториноларинголо-
гії  Державного закладу «Луганський державний медичний уні-
верситет»

- професора, доцента, асистента кафедри гінекології Держав-
ного закладу «Луганський державний медичний університет»

- професора, доцента, асистента кафедри фармакології Дер-
жавного закладу «Луганський державний медичний університет»

              
Вимоги до претендентів на посаду:
- громадянство України;
- науковий ступінь доктора/ кандидата медичних та біологіч-

них наук, вчене звання;
- стаж науково-педагогічної діяльності від 5 років;
- вільне володіння державною мовою.

Подання документів у строк — протягом місяця  з дня ого-
лошення.

За довідками звертатись: м. Рубіжне, вул. Будівельників, 
буд. 32, відділ кадрів, тел. 066-144-48-83

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Гогохію 
Лалі Вальтерівну, 1988 р.н., як обвинувачену у кримінальному 
провадженні № 296/3196/19 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. в 
судове засідання, що відбудеться 08 серпня 2019 року о 09-30 
год., та у судове засідання, що відбудеться 22 серпня 2019 ро-
ку о 09.30 год. в приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал 
№ 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Солодуна Дениса Сер-
гійовича, 05.09.1984 р.н., як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/10034/17 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення 
за ч. 1 ст. 258 -3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у 
судові засідання, що відбудуться 16 серпня 2019 року о 10-30 год. та 09 вересня 
2019 року о 09-30 год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним по-

відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Толка-
чова Андрія Олександровича, 14.08.1997 р.н., як обвинуваченого 
у кримінальному провадженні № 296/8733/18 по обвинуваченню 
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у су-
дові засідання, що відбудуться 16 серпня 2019 року о 09-30 год. 
та 04 вересня 2019 року о 09-30 год. в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Донецький апеляційний суд повідомляє, що розгляд апеляцій-
ної скарги захисника Старика А. О., який діє в інтересах обвину-
ваченого Білоус Р. Ю., на вирок Димитрівського міського суду 
Донецької області від 20 травня 2019 року відносно Білоус Ро-
мана Юрійовича, 29 квітня 1974 року народження, ч. 1 ст. 258-3 
КК України, який зареєстрований за адресою: м. Бахмут, вул. Че-
кайлова, 1, призначений на 3 вересня 2019 року на 14-00 годину.

Обвинуваченого Білоус Романа Юрійовича просимо з’явитися 
у судове засідання на зазначену дату за адресою: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Свободи, 10.

Суддя В. В. Акуленко

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська об-

ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться кримінальне провадження, вне-
сене до ЄРДР за № 22018130000000197 від 21.05.2018 року за обвинуваченням Шма-
това Олександра Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Ухвалою від 07.02.2019 року суддя Новоайдарського районного суду Луганської об-
ласті Мартинюк В. Б. ухвалив здійснення спеціального судового провадження у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. викликає 
обвинуваченого Шматова Олександра Миколайовича, 11.03.1967 р.н., який зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Попасна, пров. Лікарняний, буд. З, у відкри-
те судове засідання, яке відбудеться 08.08.2019 року о 14-15 год. в приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

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

Суддя В. Б. Мартинюк

Адміністративною колегією Київського обласного тервідді-
лення АМКУ прийнято Рішення № 60/33-р/к від 20.04.19 у справі 
№ 123/60/66-рп/к.18, яким дії ТОВ«Київське міське бюро техніч-
ної інвентаризації» (40524874) та ТОВ«Київська Консультацій-
на Компанія» (37036184) визнано порушенням законодавства 
про захист економічної конкуренції, передбаченого п. 1 ст. 50 та 
п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», у вигля-
ді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 
спотворення результатів торгів.

З детальним текстом Рішення можна ознайомитись на офі-
ційному веб-сайті АМКУ за посиланням http://www.amc.gov.ua/
amku/control/kyivr/uk/index.

Богодухівська державна нотаріальна контора Харківської об-
ласті повідомляє, щo після смерті Харченко Раїси Сергіївни, яка 
постійно проживала за адресою: село Зарябинка Богодухів-
ського р-ну Харківської обл. по вул. Ювілейна, 7, та померла 06 
січня 2019 року, відкрилася спадщина. Просимо її дітей: Триз-
ну Надію Дмитрівну, 6 лютого 1962 р.н., протягом 30 календар-
них днів від публікації цієї заяви прибути до нотаріальної конто-
ри за адресою: вул. Чернієнка, 7, м. Богодухів Харківської об-
ласті. Після спливу 30 календарних днів свідоцтво про право на 
спадщину буде видане спадкоємцям, які приймуть спадщину.

У зв’язку з відкриттям спадкової справи після померлої Бач-

кіс Валентини Федорівни, 25 липня 1927 р.н., яка постійно про-

живала та була зареєстрована за адресою: місто Харків, вулиця 

Галинська, буд. № 95, просимо з’явитися спадкоємця Бачкіс Во-

лодимира Леопольдовича до офісу приватного нотаріуса Хар-

ківського міського нотаріального округу Малахової Галини Іва-

нівни за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, буд. 4-А, офіс 21 про-

тягом місяця з дня опублікування цього оголошення.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України  

ПП «РОТЕН» повідомляє усі компетентні органи та будь-які 

юридичні та (або) фізичні особи, кого це стосується, про те, що 

згідно Наказу ПП «РОТЕН» Довіреність №15 від 18 липня 2019 

року, яка видана на Сех Романа Ігоровича від імені юридичної 

особи — Приватного підприємства «РОТЕН» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 36874438), — скасовано.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судово-
го провадження викликає як обвинуваченого Кормушкіна Ігоря Валері-
йовича, 11.12.1979 року народження, зареєстрованого за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, квартал Южний, буд. 6-а, кв. 102, за мате-
ріалами кримінального провадження № 433/1172/18, 1-кп/425/115/19, на 
підставі обвинувального акта відносно Кормушкіна І. В. за ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Кормушкіну І. В. необхідно прибути до підготовчого 
судового засідання, яке відбудеться 07 серпня 2019 року о 09 год. 00 хв. 
в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки об-
винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Cуддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судово-
го провадження викликає як обвинуваченого Лиманського Івана Сергі-
йовича, 27.05.1992 року народження, зареєстрованого за адресою: Лу-
ганська область, м. Алчевськ, вул. Леніна, 58/11, за матеріалами кри-
мінального провадження № 607/13230/18, 1-кп/425/198/19, на підста-
ві обвинувального акта відносно Лиманського І. С. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинуваченому Лиманському І. С. необхідно прибути до підготов-
чого судового засідання, яке відбудеться 08 серпня 2019 року о 09 год. 
45 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 об-
винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судово-
го провадження викликає як обвинуваченого Цихиселі Левана Ростомо-
вича, 25.02.1981 року народження, який проживає за адресою: Луган-
ська область, м. Антрацит, вул. Кальницької, буд. 5, кв. 65, за матеріа-
лами 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 09 серпня 2019 року о 09 год. 00 хв. 
в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки об-
винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Cуддя Я. М. Синянська

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Феленка Володимира  
Вікторовича як обвинуваченого у кримінальному провадженні № 296/6989/17 по 
обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. в судові засідання, що 
відбудуться 13 серпня 2019 року о 16-30 год. та 04 вересня 2019 року о 16-30 год. 
в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова. У разі неявки обвинува-
ченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Миколаївським обласним територіальним відділенням Антимоно-
польного комітету України на офіційному веб-сайті Антимонополь-
ного комітету України розміщено вимогу про надання інформації від 
01.07.2018 № 64-02/1182 до ТОВ «Будексп» (код ЄДРПОУ 41487939)
(http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/uk/publish/category/87906)  
та розпорядження про початок розгляду справи від 03.05.2019  
№17-р відносно ТОВ «ЄвроЛіфт» (код ЄДРПОУ 38622440)  
(http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/uk/index).

Охтирський міськрайонний суд Сумської областi відповідно до ЦПК 
України викликає Чумака Василя Васильовича, який зареєстрований за 
адресою: вул. Чкалова, 28, м. Охтирка, Сумська область, в судове засі-
дання, яке відбудеться 14 серпня 2019 року о 08 годині 00 хвилин в при-
міщенні суду за адресою: вул. Ярославського, 2, м. Охтирка Сумської 
області, як відповідача по цивільній справі № 583/2396/19, проваджен-
ня № 2/583/704/19 за позовом Чумак Любові Павлівни до Чумака Васи-
ля Васильовича про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування житловим приміщенням.

Суддя В. М. Ільченко

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Квасник Ганну Васи-
лівну, 1989 р.н., як обвинувачену у кримінальному провадженні № 296/8511/17 
по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. в судові 
засідання, що відбудуться 08 серпня 2019 року о 16-30 год та 20 серпня 2019 року  
о 09-30 год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова. У разі неявки обвинуваче-
ної до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціально-
го судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Габову Юлію 
Юріївну як обвинувачену у кримінальному провадженні № 296/133/17 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1  
ст 258-3 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. в судові 
засідання, що відбудуться 16 серпня 2019 року об 11-30 год. та 16 ве-
ресня 2019 року о 16-00 год. в приміщенні Корольовського районно-
го  суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал  
№ 9 (каб. 300). 

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Романченка Сергія Григорови-
ча, 21.07.1973 р.н., як обвинуваченого у кримінальному провадженні № 296/8802/18 по 
обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у судові засідання, що відбудуться 13 
серпня 2019 року о 09-30 год. та 3 вересня 2019 року о 09-30 год. в приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, 
зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідо-

мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.
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І серед рибних 
браконьєрів  
є рекордсмени

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

КОНТРОЛЬ. Цими днями на Сумщині підбили підсумки опе-
рації «Нерест», під час якої охоронці довкілля виявляли люби-
телів і професіоналів дармової риби. Таких виявилося багато, 
про що свідчать складені 34 адміністративні протоколи, з яких 
11 передано до суду. За підсумками рейдів нараховано суму 
завданих збитків — майже 13,2 тисячі гривень, а за матеріала-
ми правоохоронців — понад 21 тисяча гривень.  

Але браконьєрів, на жаль, не меншає. Недавно на водоймі 
Лисиця поблизу селища Боромля Тростянецького району ри-
боохоронний патруль застав на браконьєрстві місцевого жите-
ля, який трьома сітками встиг виловити 35 кілограмів карасів 
та окунів на загальну суму майже 2,2 тисячі гривень. Хоч рибу 
впіймати встиг, утекти — ні. У браконьєра вилучено забороне-
ні знаряддя лову, складено протокол, відповідно до якого дове-
деться відшкодовувати збитки і нести відповідальність. 

У новому спорткомплексі зможуть 
займатися інваліди

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

СПОРТ. У Вінниці створюють 
спортивний комплекс європей-
ського зразка, який значно роз-
ширить можливості залучен-
ня містян до здорового способу 
життя й буде адаптований для 
людей з інвалідністю. У ньому 
працюватимуть перший муніци-

пальний 25-метровий басейн 
(кількість відвідувань — майже 
300 осіб за добу), а також зали 
гімнастики, атлетичний та ігро-
вих видів спорту. Облаштують 
пандуси, встановлять ліфт і зро-
блять місця для глядачів. 

Таким стане спорткомплекс  
на вулиці Академіка Янгеля, 
який нині капітально ремонту-
ють та реконструюють. Робо-

ти здійснюють коштом міського 
бюджету та цільової субвенції за 
державною програмою. 

Основні будівельні роботи 
планують завершити восени 
цього року, а ввести спорткомп-
лекс в експлуатацію — навесні 
наступного. 

Зі слів голови комітету з фі-
зичної культури та спорту Він-
ницької міської ради Сергія 

Краєвського, це буде сучасний 
спортивний комплекс із п’ятьма 
залами. Його відкриття сприя-
тиме тому, що вінничани займа-
тимуться плаванням, гімнасти-
кою, гандболом, баскетболом, 
футзалом тощо. Тут можна буде 
проводити регіональні та всеу-
країнські змагання.  Реалізують 
проєкт  у межах розвитку спор-
тивної інфраструктури міста.
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До уваги
ТОВ «НТК-ТРЕЙД ЛТД», код 41280662

Херсонське ОТВ Антимонопольного комітету України не має мож-
ливості вручити ТОВ «НТК-ТРЕЙД ЛТД», код 41280662, вимогу про 
надання інформації від 29.01.2019 №71-02/209. Повний текст вимо-
ги розміщений на веб-сайті АМКУ в розділі «Територіальні відділення/
Херсон ська область/До уваги суб’єктів господарювання/Вимоги що-
до надання інформації» (http://www.amc.gov.ua/amku/control/khe/uk/
publish/category/80114).

Свідоцтво про право на спадщину за законом, видане 

05.12.2015 р. нотаріусом Другої державної нотаріальної контори 

Погорілою Л.С. на ім’я Кутової Уляни Іванівни на 1/6 частину жит-

лового будинку, який знаходиться за адресою: с. Новосілки Ки-

єво-Святошинського району Київської області, вул. Васильків-

ська, 3 спадкова справа № 249/2008, зареєстроване в реєстрі за  

№ 4-4254, вважати втраченим.

Капітан уже не стане майором
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ХАБАРНИК У ПОГОНАХ. 
Співробітники департаменту вну-
трішньої безпеки Національної 
поліції затримали колегу-офіце-
ра, якого підозрюють у поборах 
на блокпосту поблизу лінії зіт-
кнення на Донеччині. 33-річний 
капітан з Волноваського відділу 
поліції отримував хабарі від во-
діїв на пожвавленому маршру-
ті Слов’янськ — Донецьк — Ма-

ріуполь. Зазвичай перебуваючи 
на чергуванні, він зупиняв авто-
мобілі й вимагав у водіїв гроші за 
проїзд. Причини різні: брак стра-
хових полісів чи інших докумен-
тів, незареєстроване обладнан-
ня, порушення правил дорожньо-
го руху, перевезення забороне-
них товарів чи вантажів. Напри-
клад, протягом одного дня опе-
ративники УДВБ Нацполіції, спів-
робітники контррозвідки СБУ в 
ООС,  Генеральної прокуратури 
та Державного бюро розсліду-

вань, працюючи під прикриттям, 
задокументували кілька епізодів, 
як капітан вимагав та отримував 
від подорожніх гроші на загальну 
суму майже 6 тисяч гривень. 

«У хабарника вилучено понад 
16 тисяч гривень, 300 доларів 
США, 2,5 тисячі рублів. У службо-
вому приміщенні вилучено понад 
три десятки набоїв різного калі-
бру. Під час обшуку автомобіля, 
яким користувався фігурант, ви-
явлено й вилучено ще 1,5 тися-
чі євро, 8,5 тисячі доларів США, 

174,4 тисячі гривень і 10,6 тися-
чі рублів», — повідомили в ГУ 
НП України в Донецькій області. 
Під процесуальним керівництвом 
прокуратури Донецької облас-
ті розпочато кримінальне прова-
дження за ч. 3 ст. 368 КК Украї-
ни (прийняття пропозиції, обіцян-
ки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою). Ка-
пітанові поліції, якого затрима-
ли в порядку ст. 208 КПК Украї-
ни, загрожує позбавлення волі на 
строк від 5 до 10 років.

Миргородськими льотчиками  
захоплюються у світі

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! Про те, що в 
Україні високопрофесійні льот-
чики, відомо ще з часів Другої 
світової війни. Підтверджують 
вони фаховість і в наші дні, беру-
чи участь і перемагаючи у різно-
манітних авіашоу у всьому світі. 

Цими днями пілоти з Мирго-
рода Полтавської області вкотре 
стали переможцями авіашоу сві-
тового масштабу «Раят-2019», 
яке відбулося на базі королів-
ських військово-повітряних сил 
у Великій Британії. Численні гля-
дачі й поціновувачі таких заходів 

були вражені, як представники 
Полтавщини виконували фігури 
вищого пілотажу на військовому 
винищувачі Су-27. Їхній виступ 
організатори спеціально зроби-
ли завершальним у захопливій 
повітряній виставі, щоб люди мо-
гли насолодитися найкрасиві-
шим пілотажем на бойовому лі-
таку. Нагороду саме з таким на-
писом вручили нашим повітря-
ним асам по завершенні шоу.

Перед цим військові льот-
чики з Миргорода голосно 
заявили про себе позато-
рік на міжнародному фести-
валі Czech International Air 
Fest-2017 (CIAF-2017).

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ГАРНА НОВИНА. Мико-
лаївський зоопарк, один з 
найкращих та найвідоміших 
у Європі, зробив шляхетну 
справу. Після того як трива-

лий час у ньому перебували 
хворі лелеки, після одужання 
їх відпустили на волю. Птахи 
полетіли, і це добрий знак. У 
зоопарк лелек принесли не-
байдужі жителі. Адже в цьо-
му закладі не лише утриму-
ють тварин, а й допомагають 

тим, які потерпають від ли-
ха. Лелекам надали ветери-
нарну допомогу, їх доглядали 
окремо, щоб вони не встигли 
звикнути до людей і згодом 
добре адаптувалися на во-
лі. Врешті-решт після повно-
го одужання сім білих лелек 

випущено у природне серед-
овище біля села Трихати Ми-
колаївського району. Тут їхня 
популяція.  Птахів випустили 
перед початком осінньої мі-
грації, щоб вони могли успіш-
но приєднатися до тих, які 
живуть в природі. 

Лелек випустили в рідне їм середовище

Лелекам краще на волі

Судді міжнародного 
авіашоу «Раят-2019» 
визнали кращим 
15-хвилинний виступ 
льотчика миргородської 
бригади Юрія Булавки  
на бойовому літаку 
і відзначили нагородою


	1_P1
	1_P2
	1_p3
	1_P4
	1_P5
	1_p6
	1_P7
	1_P8

