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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 1 жовтня 2019 року
USD 2419.7474 EUR 2634.8629 RUB 3.7434 / AU 359961.62 AG 4239.40 PT 223826.63 PD 404097.82

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЄЛИЗАВЕТА ЯСЬКО:
«Нам слід заявити, що 

треба щось змінювати 
або ми продовжимо 

саботувати роботу 
Асамблеї. Треба 

сказати, що роль 
і престиж цієї 

організації 
падають».

30 100
прочан-хасидів із-за кордону 

зустрічають в Умані 5780-й юдейський 
новий рік, який святкують із вечора 29 

вересня до вечора 1 жовтня

ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ. Документ складається  
із трьох основних блоків, де кожному міністерству 
прописано конкретні завдання та виміри ефективності

За п’ять років —  
50 мільярдів доларів 
інвестицій

Голова Постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ  
про акцентування на поверненні  
делегації РФ до роботи Асамблеї  
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ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ

Реформа вдихнула друге 
життя в культуру Лозівської 
об’єднаної територіальної 
громади, найбільшої не лише 
на Харківщині, а й в Україні

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Горезвісна Сміла на Черкащині  
і цього року може ловити взимку 
дрижаки. Що робить влада для 
безпроблемного проходження 
опалювального сезону? 

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
20

00
.u

a

2

2

2
Пам’ять спонукає  
до висновків 

ІСТОРІЯ. Цими вихідними країна згадувала одну з найтрагічні-
ших сторінок нашого минулого — 78-мі роковини масових розстрі-
лів нацистами мирних громадян у столичному Бабиному Яру. Він 
став місцем масових страт радянських військовополонених, учас-
ників українського визвольного руху, так званих порушників режи-
му, ромів, караїмів. В Україні сотні скорботних місць, де в роки Дру-
гої світової війни лютував Голокост і були масові страти. Тож тра-
гічні сторінки історії слід пам’ятати не лише для вшанування пам’яті 
про загиблих, а й для висновків із минулого й не повторення по-
милок у майбутньому, йдеться у Зверненні Президента до Україн-
ського народу у зв’язку з 78-ми роковинами трагедії Бабиного Яру.

Пам’ять Бабиного Яру, Голокосту — це застереження всьому 
людству про те, що ідеологія нетерпимості й насильства може по-
вернути нас у страшне минуле, коли найдорожче — людське життя 
— ставало розмінною монетою у руках диктаторів. 

«Переконаний, Український народ завжди буде єдиним у праг-
ненні ніколи не допускати будь-яких проявів ворожнечі на расово-
му чи національному ґрунті», — йдеться у зверненні. 

Цифрова держава: як це працюватиме
ЯКІСНИЙ СЕРВІС. Усі адміністративні послуги через п’ять років надаватимуть лише онлайн 

Наталя ПИСАНА 
для «Урядового кур’єра»

Державні послуги в україн-
ців асоціюються з агресією  

та стресом. Саме такі підсум-
ки детального досліджен-
ня та опитування, проведе-
них перед початком роботи 

над брендом цифрової держа-
ви. Про це під час презента-
ції бренда на International IT 
Forum 2019 у Запоріжжі зая-
вив віцепрем’єр-міністр — мі-
ністр цифрової трансформа-
ції Михайло Федоров. Він на-
голосив: «Саме тому головне 
завдання проєкту — зробити 

державний сервіс людяним, 
прозорим та зручним. Ми ви-
рішили, що потрібно прибрати 
чиновників із процесу надан-
ня послуг. Вирішено створити 
єдиний портал державних по-
слуг. Планується за п’ять ро-
ків повністю перевести всі до-
кументи в електронний фор-

мат, а в людей з’явиться мож-
ливість контролювати все, що 
відбувається з їхніми дани-
ми. Процес стане максималь-
но відкритим і доступним. Як-
що послуга не надаватиметь-
ся онлайн, то вона не надава-
тиметься й офлайн. Міністер-
ство перебрало на себе функ-

цію формування політики в 
галузі адміністративних по-
слуг. Розуміємо, що не оциф-
ровуватимемо той хаос, який 
є сьогодні, а працюватимемо 
над удосконаленням ди-
зайну процесів. Не веб-
дизайнів, а саме того, як 
процеси влаштовані». 
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ОГОЛОШЕННЯ

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

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 оголошує конкурс 

на посаду директора Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають на-

уковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових та (або) науково-пе-
дагогічних працівників не менше як 10 років; досвід роботи на керівних посадах в наукових підрозділах не 
менше 5 років, або практичної діяльності за напрямом діяльності установи не менше 10 років, з них на ке-
рівній посаді не менше 5 років, а також високі моральні якості та організаторські здібності. 

Строк подання заяв — два місяці з дня опублікування оголошення. Вибори директора Державного нау-
ково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України відбудуться 12 грудня 2019 року.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
 - заяву про участь у конкурсі на ім’я керівника уповноваженого органу управління, в якій зазначається 

інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною тре-
тьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

 - особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 - автобіографію;
 - копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання (з додатками);
 - довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається від-

повідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвер-
джена постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України,  
2000 р., № 39, ст. 1656);

 - довідку про наявність або відсутність судимості;
 - інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 - копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
 - копію трудової книжки;
 - письмову згоду на обробку персональних даних.
Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені в установ-

леному порядку.
 Документи подавати за адресою: 01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10, Міністерство внутрішніх справ 

України. 
Телефон для довідок: 254-70-33; 254-78-74.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Виконавчий орган ТОВ «АЛЮМОТРЕЙД» (код 

40672307; 04108, м. Київ, пр. Свободи, буд. 2) в особі 
Скрипніка Дмитра Миколайовича офіційно попереджає 
Мотрія Романа Васильовича про наявність у нього за-
боргованості (прострочення внесення вкладу до статут-
ного капіталу товариства) у розмірі 601 470 (шістсот од-
на тисяча чотириста сімдесят) грн 00 коп. Повідомляємо 
про необхідність внесення простроченого внеску в роз-
мірі 601 470 (шістсот одна тисяча чотириста сімдесят)  
грн 00 коп. протягом 15 (п’ятнадцяти) днів на поточний 
рахунок № 26008455026826; Публічне акціонерне това-
риство «ОТП БАНК», МФО 300 528, ідентифікаційний код 
банківської установи 21685166; отримувач: ТОВ «АЛЮ-
МОТРЕЙД» (код 40672307). Правові наслідки невиконан-
ня Вами даного попередження визначені ч. 2 ст. 15 Зако-
ну України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю». 

Святошинський районний суд міста Києва викликає  
як обвинуваченого МЕЛЬНИКА ВОЛОДИМИРА АНАТО-
ЛІЙОВИЧА (к/п № 2201 1801100000040), у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 
КК України (в редакції Закону від 05.04.2001, чинний 
01.09.2001 р. та ч. 2 ст. 260 КК України та повідомляє, що 
підготовче судове засідання відбудеться 10.10.2019 ро-
ку о 10 год. 30 хв. у приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилян-
ська, 142, каб. 23-а.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л.Г. Косик

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кри-
мінальне провадження № 712/10956/16-к, відносно Кос-
тенка Валерія Миколайовича за підозрою у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171, 
ч. 2 ст. 365 КК України за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Костенко Валерій Миколайович, 
26.06.1972 року народження, зареєстрований за адре-
сою: 91001, Луганська область, м. Луганськ, вул. Ломо-
носова, 1а, викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 10 жовтня 2019 року о 10 год. 00 хв. у приміщен-
ні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал № 1.

Cуддя С.М. Бащенко

11.02.2019 року померла Пересада Ольга Дмитрівна, 

24.09.1927 р.н., яка проживала за адресою: Харківська 

область, Валківський район, село Бурівка, вулиця Лісо-

ва, буд. 21.

Прошу спадкоємців протягом 30 днів з дати виходу ого-

лошення звернутися за адресою: Харківська обл., м. Вал-

ки, вул. 1 Травня, буд. 1, кімн. 5, 6. Тел. +380575353593, 

+380675466367. Нотаріус С.В. Левчук
В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 

кримінальне провадження відносно Мухутдінова Дмитра Михайловича, 
17.09.1988 р.н., по обвинуваченню у вчиненні кримінальних праворушень, 
передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 408 ч. 1 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Мухутді-
нов Дмитро Михайлович, 17.09.1988 р.н., обвинувачений у вчиненні кримі-
нальних праворушень, передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 408 ч. 1 КК України, яке 
відбудеться 8 жовтня 2019 року о 09-30 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, 
каб. 26, під головуванням судді Педенко А.М.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження
Обвинувачений Риживанов Владислав Олександро-

вич, 05.07.1968 року народження, зареєстрований за 
адресою: м. Одеса, вул. Виставочна, 20, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання, що відбудеться 9 жовтня 2019 року об 
11 годині 00 хвилин у залі судових засідань № 233 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні 
як обвинувачений.

Суддя С.М. Кічмаренко

Приватний нотаріус Житомирського міського нотарі-
ального округу Ширяєва О. В. повідомляє про відкрит-
тя спадщини щодо майна померлої 11 серпня 2018 ро-
ку Гоменюк Катерини Миколаївни. Пропоную спадкоєм-
цям першої черги спадкування за законом, які прийня-
ли спадщину до майна померлої Гоменюк Катерини Ми-
колаївни, у триденний термін з моменту публікації цьо-
го оголошення, звернутись до нотаріуса. Робоче місце 
нотаріуса зареєстровано за адресою: 10014, м. Жито-
мир, майдан Соборний, 2/2, кв. №89. Тел. 0982011608.

 Посвідчення  

учасника бойових дій  

серії МВ №020830  

на ім’я Іванова Олексія 

Володимировича, видане 

ГУ МВС України у м. Києві 

26 серпня 2015 р., 

вважати недійсним.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№1-кп/761/799/2019 (справа №761/5858/18), по об-
винуваченню Чопея Василя Євгеновича, Гладун-
ського Михайла Васильовича, Післярюка Ігоря Пав-
ловича, Бурди Юрія Олексійовича, Гладунської Лю-
бові Михайлівни за ч. 5 ст. 191 КК України.

Повідомляємо, що судом призначено підготов-
че судове засідання на підставі обвинувального ак-
та у вищезазначеному кримінальному провадженні, 
за яким висунуте обвинувачення Чопею Василю Єв-
геновичу, Гладунському Михайлу Васильовичу, Піс-
лярюку Ігорю Павловичу, Бурді Юрію Олексійови-
чу, Гладунській Любові Михайлівні у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України, у відкритому судовому засідан-
ні, що відбудеться о 13 годині 00 хвилин 10 жовтня 
2019 року в приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва, у залі судових засідань №1, про 
що повідомити зацікавлених осіб. 

Суддя В.В. Бугіль

Шевченківський районний суд м. Киє-
ва викликає в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться о 08 годині 30 хвилин  
9 жовтня 2019 року в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 
№ 507, обвинуваченого Аненка Олексія Ми-
колайовича, 15 липня 1981 року народжен-
ня, в рамках кримінального провадження  
№ 22018000000000025, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 22 січ-
ня 2018 року, за ознаками вчинення кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 4 
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 
ст. 114 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, 
оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинувачено-
го в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя М.С. Антонюк

Запрошення до участі у тендері 
Україна
Другий Розвиток Міської Інфраструктури 
Позика № 8391-UA та TF017112
Назва контракту: Закупівля лабораторного обладнання для покра-

щення контролю якості води
Номер (відповідно до плану закупівель): UIP2-CHS-ICB-05
1. Це Запрошення до участі в торгах  відповідає Загальному сповіщенню про за-

купівлі для цього Проекту, яке з’явилося у випуску ООН з питань розвитку бізнесу від  
5 серпня 2014 року.

2. Україна отримала фінансування від Світового банку на витрати на Другий про-
ект міської інфраструктури (UIP2) і має намір застосувати частину надходжень цьо-
го кредиту на прийнятні платежі за контрактом №UIP2-CHS-ICB-05 із Закупівлі ла-
бораторного обладнання для покращення контролю якості води (один контракт  
№ UIP2-CHS-ICB-05).

3. Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради цим ого-
лошенням запрошує прийнятних та кваліфікованих учасників тендеру надати свої за-
печатані тендерні пропозиції на здійснення закупівлі таких товарів та супутніх послуг:

• Рідинний хроматограф з флуоресцентним детектором для визначення поліарома-
тичних сполук — 1 комплект;

• Рідинний хроматограф з кондуктометричним детектором для визначення аніо- 
нів — 1 комплект;

• Аналізатор загального вуглецю для визначення загального органічного вуглецю, 
загального неорганічного вуглецю та загального азоту—1 комплект;

• Атомно-абсорбційний спектрофотометр для визначення елементного складу —  
1 комплект;

• Супутні послуги: послуги з введення в експлуатацію товарів у приміщеннях покуп-
ця та навчання персоналу покупця.

Більш детальний опис товарів та супутніх послуг наведено в тендерній документації.
Товари та пов’язані з ними послуги повинні бути доставлені до КП «Черкасиводока-

нал»: вул. Г. Сагайдачного, 12, Черкаси, 18036, Україна.
Графік поставки товарів: від 30 до 90 календарних днів після підписання контракту.
Графік надання послуг: 15 календарних днів після доставки товару.
Пільги для вітчизняних учасників торгів не застосовуються.
Кваліфікаційні вимоги до учасників торгів є такими: 
(a) Якщо Учасник торгів є виробником: 
(i) Фінансова можливість
 Учасник торгів повинен надати документальне підтвердження того, що він відпові-
дає таким фінансовим вимогам:
 Учасник торгів повинен надати завірені фінансові звіти, що підтверджують річ-
ний оборот за кожен з останніх двох років  в розмірі, що перевищує або дорівнює  
0,5 млн доларів США. Вітчизняні учасники торгів повинні також надати докумен-

тальне свідоцтво щодо відсутності простроченої заборгованості перед податкови-
ми органами.
(ii) Досвід та Технічні можливості 
 Учасник торгів повинен представити документальне підтвердження того, що він від-
повідає наступній вимозі (вимогам) досвіду: 
а)  Учасник торгів повинен володіти, як мінімум, трирічним (3) досвідом роботи в 

сфері виготовлення подібних товарів. Відповідні документи повинні бути надані 
для підтвердження цієї вимоги. 

б)  Учасник торгів повинен мати принаймні два (2) успішно завершених контракти 
на постачання схожих товарів за останні два (2) роки в сумі не менше ніж USD 
200 000 (двісті тисяч доларів США). 

(b) Якщо Учасник торгів не є виробником: 
і)  Якщо Учасник торгів не є виробником, він повинен надати дозвіл від виробника 

за Формою Дозвіл виробника (Розділ IV, Зразки форм конкурсної пропозиції) Ви-
робник повинен продемонструвати вищезазначені вимоги (і), (іі) а) та Учасник тор-
гів повинен продемонструвати, що він має принаймні два (2) успішно завершених 
контракти на постачання схожих товарів протягом останніх двох (2) років у сумі не 
менше ніж USD 200 000 (двісті тисяч доларів США). 

(іі)   Учасник торгів повинен надати завірені фінансові звіти, що підтверджують річ-
ний оборот за кожен з останніх двох років  в розмірі, що перевищує або дорів-
нює 0,5 млн доларів США. Вітчизняні учасники торгів повинні також надати до-
кументальне свідоцтво щодо відсутності простроченої заборгованості перед по-
датковими органами.

4. Торги проводитимуться в рамках Міжнародних процедур конкурсних торгів, ви-
значених в Керівних принципах Світового банку: Закупівля товарів, робіт та некомерцій-
них послуг за кредитами МБРР та Кредитами та грантами МАР від Позичальників Сві-
тового банку від січня 2011 року, переглянутого до липня 2014 року. («Керівні принци-
пи закупівель») та є відкритим для всіх учасників, що відповідають вимогам, як визна-
чено в Посібниках із закупівель. Крім того, зверніться до пунктів 1.6 та 1.7, які виклада-
ють політику Світового банку щодо конфлікту інтересів.

5. Зацікавлені Учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію від Кому-
нального підприємства «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради, контактна осо-
ба - Лісковець Світлана, заступник директора  (тел. +38 0472 37-24-27, факс: +38 0472 
37-33-00, email: cherkwaterpro@ukr.net) та ознайомитися із тендерною документацією 
за адресою (1), вказаною нижче, з 09-00 до 16-00.

6. Повний набір тендерних документів англійською мовою зацікавлені учасники тен-
дерних пропозицій можуть придбати після подання письмової заяви на адресу (1) ниж-
че та сплату без відшкодування 5 100 гривень (п’ять тисяч сто гривень) на рахунок 
(1) або 210 доларів США (двісті десять доларів США) на рахунок (2). Способом опла-
ти буде банківський переказ на банківський рахунок, зазначений нижче. Документ бу-
де надісланий повітряною поштою для закордонної доставки та наземною поштою або 
кур’єром для місцевої внутрішньої доставки або його можна отримати за адресою (1) 
нижче.

7. Положення Інструкцій учасникам, що надають учасники торгів, та Загальних умов 
договору — це положення Типового тендерного документа Світового банку на закупів-
лю товарів, квітень 2015 року.

8. Заявки мають бути надіслані на адресу (1) нижче до 14:00 за місцевим часом  
12 листопада 2019 року. Електронні торги заборонені. Пізніші заявки будуть відхиле-
ні. Заявки будуть публічно відкриті в присутності призначених представників учасників 
торгів та всіх, хто захоче взяти участь за вказаною нижче адресою (2) о 14:00 за місце-
вим часом 12 листопада 2019 року.

9. Усі пропозиції повинні супроводжуватися Декларацією, що гарантує тендерну 
пропозицію, відповідно до формату, зазначеного в тендерних документах.

10. Згадані вище адреси є:
Адреса (1):
Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради
До уваги: Лісковець Світлана, Заступник директора
Адреса: Україна, м. Черкаси, 18036,  вул. Г.Сагайдачного, 12, 3-й поверх, кабінет 301
Тел: +38 0472 37-24-27
Факс: +38 0472 37-33-00
e-mail: cherkwaterpro@ukr.net 
Адреса (2):
Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради
Адреса: Україна, м. Черкаси, 18036, вул. Г.Сагайдачного, 12, 3-й поверх, кабінет 301
11. Згадані вище банківські рахунки є:

Рахунок (1): Банківські  реквізити для платежів у гривні:
Назва банку: АТ «УКРСИББАНК»
Номер рахунку: UA653510050000026003317673900
Одержувач:  Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради 
(КП «Черкасиводоканал»)
Адреса: вул. Гетьмана Сагайдачного, 12, м. Черкаси, 18036 Україна
ЄДРПОУ: 03357168
Індивідуальний податковий номер: 033571623012
Рахунок (2): Банківські реквізити для платежів у доларах США:
Назва банку:  АТ «УКРСИББАНК»
Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 
SWIFT-код: KHABUA2K
Номер рахунку: UA653510050000026003317673900
Одержувач:  Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради 
(КП «Черкасиводоканал») 
Адреса: вул. Гетьмана Сагайдачного,12, м. Черкаси, 18036, Україна
 ЄДРПОУ: 03357168
Банк-посередник: 
BNP PARIBAS U.S.A. - New York Branch
New York, USA
SWIFT-код: BNPAUS3N

Шевченківський районний суд м. Киє-
ва викликає в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 9 жов-
тня 2019 року в приміщенні суду за адресою: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507, 
обвинуваченого Пивоварника В’ячеслава 
Олександровича, 20 березня 1984 року на-
родження, в рамках кримінального прова-
дження № 22018000000000248, внесеного 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
10 серпня 2018 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 3, 4 ст. 27, ч. З 
ст. 258, ч. 2 ст. 258-5, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 28,  
ч. 1 ст. 263 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, 
оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинувачено-
го в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя М.С. Антонюк

Шевченківський районний суд м. Киє-
ва викликає в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться о 16 годині 00 хвилин 9 
жовтня 2019 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 
№ 507, обвинувачену Блоху Олену Воло-
димирівну, 11 травня 1969 року народжен-
ня, в рамках кримінального провадження  
№ 22014000000000263, внесеного до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 24 липня 
2014 року, за ознаками вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-З КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду, ого-
лошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Cуддя М.С. Антонюк

НКРЕКП інформує про від-
криття провадження у справі  
№ 160/16890/19 за позовом  
ТОВ «Метро кеш енд Кері Укра-
їна» про визнання протиправ-
ним та нечинним положення аб-
зацу третього пункту 6.1.3 Пра-
вил роздрібного ринку елек-
тричної енергії, затвердже-
них постановою НКРЕКП від 
14.03.2018 р. № 312, підготовче 
засідання у якій призначено на 
08.10.2019 об 11:00 в приміщен-
ні Окружного адміністративно-
го суду м. Києва, за адресою:  
м. Київ, вул. Петра Болбочана, 
8, корпус 1, блок Б, зал судово-
го засідання № 35.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області знаходиться кримінальне провадження № 233/2982/17 за обви-
нуваченням Федяніна Максима Сергійовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сергійовича в су-
дове засідання на 10 жовтня 2019 року о 15 годині 00 хвилин, яке від-
будеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ло-
моносова, 157, корпус 2.

Суддя О.В.Стадченко

В провадженні Дружківського міського суду Донецької облас-
ті: вул. Енгельса, №45, знаходиться кримінальне провадження  
№1-кп/229/122/2019 відносно обвинуваченого Сафонова Євгена Васи-
льовича, 23 червня 1965 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: м. Авдіївка Донецької області, вул. Красна, 42, за ст. 258-3 ч. 1  
КК України.

Суд викликає обвинуваченого Сафонова Євгена Васильовича для 
розгляду кримінального провадження на 3 жовтня 2019 року о 09:00 
год., який відбудеться в залі №4 на 1 поверсі.

Суддя Грубник О.М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає 
кримінальне провадження № 242/4392/16-к за обвинуваченням Костру-
бицького О.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обвинувачено-
го (in absentia) в порядку спеціального судового провадження. Обвину-
вачений Кострубицький Олексій Олександрович, 24.08.1978 р.н., заре-
єстрований за адресою: м. Донецьк, в/ч Д-0065, останнє відоме місце 
проживання: м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, викликається до су-
ду на 09.30 год. 10 жовтня 2019 року (корп. № 2, каб. №18) для участі 
в судовому засіданні. 

Суддя А.І. Міросєді
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ОГОлОшеННя

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 жовТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +6 +11 +18 +23 Черкаська +5 +10 +18 +23

Житомирська +6 +11 +18 +23 Кіровоградська +5 +10 +19 +24
Чернігівська +6 +11 +17 +22 Полтавська +4 +9 +17 +22
Сумська +4 +9 +17 +22 Дніпропетровська +4 +9 +18 +23
Закарпатська +6 +11 +21 +26 Одеська +10 +15 +21 +26
Рівненська +6 +11 +18 +23 Миколаївська +7 +12 +21 +26
Львівська +7 +12 +19 +24 Херсонська +6 +11 +21 +26
Івано-Франківська +6 +11 +20 +25 Запорізька +5 +10 +19 +24
Волинська +7 +12 +18 +23 Харківська +4 +9 +17 +22
Хмельницька +6 +11 +19 +24 Донецька +5 +10 +17 +22
Чернівецька +6 +11 +21 +26 Луганська +4 +9 +16 +21
Тернопільська +6 +11 +19 +24 Крим +9 +14 +20 +25
Вінницька +6 +11 +19 +24 Київ +9 +11  +20 +22

Укргiдрометцентр
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Фільм «Толока»  
вже подолав маршрут прифронтів’ям

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МИСТЕЦТВО. Першими 
на Луганщині відвідали до
прем’єрний показ фільму «То
лока» медики, поранені та хво
рі з госпіталю в Сєверодонець
ку. Режисер картини Михайло 
Іллєнко, актори Мирослав Гай 
і Тетяна Нагірняк розповіда
ли про історію створення стріч
ки, реальні історії людей, які 
стали прообразами персона
жів. За їхніми словами, фільм 
виходить за межі відомої пое
зії Тараса Шевченка з розши
ренням біографій дійових осіб 
до масштабів історичних уза
гальнень від часів козаччини 
до сьогодення. Далі обраний 
маршрут привів творчу гру
пу до міста Щастя. Як повідо
мляє пресслужба цивільновій
ськового співробітництва «Пів
ніч», поспілкуватися з відомим 
українським кінорежисером та 
акторами могли учасники ама
торського театру однієї з місце
вих шкіл. До речі, у стрічці зня

лося четверо учнів маестро, з 
них двоє пройшли загартуван
ня війною. Фінальним показом 
«Толоки» на Луганщині стала 

демонстрація для військово
службовців штабу оперативно
тактичного угруповання «Пів
ніч». Кожен з тих, хто подивив

ся картину, мав змогу постави
ти підпис на прапорі України з 
маршрутом  руху творчої групи 
на Донбасі.

На Закарпатті влаштували забіг у виноградниках
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ВИННИЙ СТАРТ. WineRun 
— популярний у Європі легко
атлетичний забіг у виноград
никах  уперше провели на За
карпатті. Учасники присвяти
ли його 150річчю першого 
легкоатлетичного забігу в іс
торії краю та створенню пер
шого клубу з цього виду спор
ту. Для участі в забігу, який 
відбувався у виноградних між
ряддях урочища Чізай на Бе
регівщині, зголосилися двад
цятеро волонтерів — студентів 
Ужгородського національного 
університету разом із профе
сором вишу Федором Шандо
ром. Доволі складну двокіло
метрову дистанцію, бо із під
йомом, здолали всі. Ще й то
му, що у спортивній бороть
бі їм сприяли непереверше

ні аромати виноградних сор
тів мерло, черсегі, піно нуар, 
які саме дозріли. У гострій бо

ротьбі на фініші переміг учас
ник багатьох легкоатлетичних 
забігів володимир Попович. 

— У цьому році WineRun 
провели з екологопопуля
ризаторською метою, а вже 
наступного зробимо його 
спортивнорекреаційним. Це 
означає з медалями і наго
родженням переможців, —  
сказав Федір Шандор. Ди
ректор виноробної компа
нії, на землях якої відбував
ся захід, Андрій Полосков 
висловив сподівання: «Сьо
годнішній старт має стати 
початком великої традиції, 
якою пишаються в тих євро
пейських країнах, де куль
тивують виноград. Можливі 
напівмарафонні або й трохи 
менші дистанції, але мріємо, 
щоб ці заходи стали звични
ми для нас».

На фініші всіх учасників че
кала головна нагорода дня — 
можливість посмакувати чу
довим напоєм із винограду.

У Полтаві сплели найбільший в історії 
України вінок-оберіг

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,  
«Урядовий кур’єр»

ДО ДНЯ МІСТА. КрасуняПолтава від
значила 1120й день народження. Із цієї 
нагоди небайдужі полтавці сплели і ви
клали вздовж дороги понад Корпусним 
парком у центрі міста найбільший в істо
рії України вінокоберіг завдовжки 1183 
метри. Рекорд зафіксували у Книзі ре
кордів України. 

оберіг сплели з гілок, квітів, ягід і лис
тя протягом робочого дня самі містя
ни, серед яких були працівники бюджет
них установ, школярі й студенти. Усьо
го в незвичній акції взяли участь понад 
1100 осіб.

Штукарі під маскою 
соціальної служби

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

УВАГА: ШАХРАЇ! Бабусю з Яснозір’я Черкаського району повідо
мили телефоном, що незабаром до неї завітає соціальна служба ра
зом з банківськими працівниками. І справді, через деякий час компа
нія з двох непогано вдягнених чоловіків та жінки з’явилася на подвір’ї 
пенсіонерки. Поцікавившись життямбуттям, поважні службовці за
говорили про можливу грошову реформу, яка нібито не за горами. 
Тож, мовляв, якщо є старі банкноти, вони готові виключно з пова
ги до старенької замінити їх на нові. Ретельно переписавши номе
ри всіх грошових знаків, вони у присутності пенсіонерки заховали їх 
у великий конверт і поклали на стіл. Швидко відкланялися, мовляв, 
ще до багатьох треба зайти.

Коли ж бабуся після візиту незнайомців відкрила конверт, від роз
пачу мало не очманіла: там, де щойно лежала пачка 200гривневих 
купюр, були тільки акуратно нарізані папірці. Кинувшись за ворота, 
щоб повернути візитерів, вона побачила лише куряву від їхнього ав
то. Стала дзвонити в сільську раду, поліцію, але за «службовцями» 
уже й сліду нема. Попри широку профілактич нороз’яснювальну кам
панію та регулярні застереження поліції, надходять звернення від по
терпілих, яких ошукали зловмисники. Найчастіше жертвами шах
раїв під приводом проведення грошової реформи та обміну коштів 
стає наймеш соціально захищена верства населення — пенсіонери. 
Нерідко шахраї виявляють творчий підхід: якщо потенційна жертва 
щось запідозрила, грошей спочатку не беруть, але помічають, де лю
дина ховає заощадження. Потім відвертають увагу (просять попити 
води або про іншу послугу), а самі тим часом ідуть до схованки.
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В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000861 від 
23 серпня 2016 року, за підозрою Федоренка Сергія Миколайовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федоренка Сергія Миколайовича в судове 
засідання на 10 жовтня 2019 року об 11 годині 00 хвилин, яке відбудеться 
у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченого та оголошення його у 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спе-
ціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя А.І. Міросєді

Допрем’єрний показ фільму «Толока» режисера Михайла Іллєнка відбувся на Луганщині

У плетінні вінка-оберега  
взяли участь усі небайдужі  

полтавці 
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