СПОЖИВАЧ

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ
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На здорожчання
плодоовочевої продукції
в Україні вплинули
об’єктивні чинники,
але не тільки вони

Про роботу над монографією про
гончарів, гончарство та цілий пласт
народної творчості, пов’язаної з
цим ремеслом, розповідає доктор
історичних наук Костянтин Рахно

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СУБОТА, 7 СЕРПНЯ 2021 РОКУ		

ДМИТРО КУЛЕБА:

«Країни-засновниці
створять дієвий
міжнародний механізм
і ухвалять спільну
Декларацію учасників
міжнародної Кримської
платформи».

Від Черкас до столиці —
за дві з половиною
години
Фото надано пресслужбою Кабінету Міністрів України

ЦИТАТА ДНЯ

№152 (7020)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Міністр закордонних справ про те, що установчий
саміт цієї ініціативи — не просто зустріч, щоб зробити
політичні заяви

Стартапи мають
підтримку держави
ФІНАНСУВАННЯ. За час функціонування Українського фонду
стартапів, який підпорядкований Мінфіну, отримано понад 3 тисячі заявок. За підсумками добору та оцінювання профільних експертів було профінансовано майже 2 тисячі стартапів на загальну суму близько 5 мільйонів доларів. Про це повідомив заступник
міністра фінансів, член наглядової ради фонду Олександр Кава.
«Серед переможців грантової програми фонду лідирують стартапи з індустрії агротехнологій, AI (штучного інтелекту) та охорони
здоров’я. Фонд заохочує команди стартаперів подавати проєкти з
розвитку електронного урядування (eGovernment), промисловості, інфраструктури та інших напрямів, які, безумовно, роблять значний внесок в розвиток інноваційної стартап-екосистеми, економіки та держави загалом», — наголосив він.
На сьогодні загальна сума інвестицій у стартапи переможців
грантової програми фонду становить 23 мільйони доларів і 21
мільйон доларів суміжних сервісів. Фонд постійно вдосконалює
поточні проєкти та напрями діяльності, продукує нові, спираючись
на світову практику.

ЦИФРА ДНЯ

318 000

українців

з початку року знайшли робоче місце за
сприяння Державної служби зайнятості.
Нині кількість зареєстрованих
безробітних становить 319 тис. осіб

ера транспортного сполучення, яка дасть поштовх для
економіки та бізнесу

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

.................................................................

ОБ’ЄКТИВНО

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях
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РОЗВИТОК РЕГІОНІВ. Для міста і області починається нова

.................

Триває
передплата
на 2021 рік.
Передплату
приймають
усі відділення
поштового
зв’язку.
Також її можна
оформити
на сайті:
ДП «Преса»
www.presa.ua
ПАТ
«Укрпошта»
www.ukrposhta.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко переконані,
що відкриття електротяги стане поштовхом для розвитку сучасного залізничного сполучення на Черкащині

USD 26.8346
EUR 31.6756
за 1 долар США
за 1 євро

на 1 місяць . . . . . . . .
на 3 місяці . . . . . . . . .

32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн
96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

Соціальний передплатний індекс 40227

встановлені Національним банком України на

RUB 3.6659
/ AU 48275.18
за 10 рублів

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2021 рік –
безкоштовна.
Передплатний
індекс

61035

9 серпня 2021 року

AG 672.56за 1 тройську
PTунцію
26875.12

PD 71634.16

ОГОЛОШЕННЯ
Втрачений оригінал документа, кваліфікаційний сертифікат
№ 008052 серія АР інженер-проектувальник у частині кошторисної
документації, дата видачі 27.06.2013 р. на ім’я
Ланцова Анна Валеріївна, вважати недійсним.
Служба у справах дітей Макарівської селищної ради повідомляє Ковтун
Марину Володимирівну, 22.08.1982 р.н., що 12.08.2021 о 10.00 відбудеться
засідання комісії з питань захисту прав дитини за адресою: Макарів, Київська обл., вул. Д. Ростовського, 30, по питанню позбавлення батьківських
прав. Присутність обов’язкова.
Служба у справах дітей Макарівської селищної ради повідомляє Зіновського Володимира Борисовича, 23.11.1970 р.н.,що 12.08.2021 о 10.00 відбудеться засідання комісії з питань захисту прав дитини за адресою: смт
Макарів, Київська обл., вул. Д. Ростовського, 30, по питанню позбавлення
батьківських прав. Присутність обов’язкова.
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

оголошення
Оголошення № 2
про результати проведення конкурсу з придбання
квартир на умовах пайової участі та на вторинному
ринку для забезпечення житлом військовослужбовців
Національної гвардії України

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ!

1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії
України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати
зв’язок з учасниками:
Омельченко Сергій Васильович, Пастернак Оксана Любомирівна
(тлф. (044) 249-27-23);
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх
справ України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету України.
3. Адреса вебсайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: mvs.gov.ua.
4. Інформація про предмет конкурсу визначена в оголошенні
№ 1 від 07.07.2021.
Розкриття конкурсних пропозицій відбулося 22.07.2021 об
11-00 за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А.
5. Інформація про результати проведення конкурсу:
5.1. За лотом № 1 — відмінено у зв’язку з поданням для участі в
конкурсі менше двох конкурсних пропозицій.
5.2. За лотом № 2 — відмінено в зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій.
5.3. За лотом № 3 — відмінено у зв’язку з поданням для участі в
конкурсі менше двох конкурсних пропозицій.
5.4. За лотом № 4 — відмінено в зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій
5.5. За лотом № 5 — відмінено в зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій.
5.6. За лотом № 6 переможцями визнано:
- ФО Накалюжна Г. О. (ІПН 3132210069), Накалюжний О. В. (ІПН
2911709451),
- ФО Литвинов Є. В. (ІПН 2941316477),
- ФО Локтіонов Ю. П. (ІПН 2497614151), ФО Локтіонова Д. Ю.
(ІПН 3379510061).
5.7. За лотом № 7 — відмінено у зв’язку з поданням для участі в
конкурсі менше двох конкурсних пропозицій.
5.8. За лотом № 8 переможцями визнано:
- ФО Новікова О. В., яка діє від імені Роженко Т. І. (ІПН
2178105446),
- ФО Верещака І. В. (ІПН 2407504383).
5.9. За лотом № 9 — відмінено в зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій.
5.10. За лотом № 10 — відмінено у зв’язку з поданням для участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій (відсутні конкурсні пропозиції).
5.11. За лотом № 11 переможцем визнано:
- Дочірнє підприємство «Будівельне управління № 2» ВАТ транспортного будівництва «ОДЕСТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 22483602).
5.12. За лотом № 12 переможцем визнано:
- Обслуговуючий кооператив «ДУБКИ-ХАРКІВ» (ЄДРПОУ
38775007),
5.13. За лотом № 13 — відмінено в зв’язку з відхиленням всіх
конкурсних пропозицій.
5.14. За лотом № 14 — відмінено у зв’язку з поданням для участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій (відсутні конкурсні пропозиції).
5.15. За лотом № 15 — відмінено у зв’язку з поданням для участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій (відсутні конкурсні пропозиції).
5.16. За лотом № 16 переможцями визнано:
- ТОВ «Фінансовий будівельний холдинг» (ЄДРПОУ 39115189),
- ФО Тітко М. О. (ІПН 2900618577),
- ФО Лада А. С. (ІПН 2903718259).
ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як обвинуваченого Цихиселі Левана Ростомовича, 25.02.1981 року народження, зареєстрованого за адресою:
Луганська область, Антрацитівський р-н, м. Антрацит, вул. Кальницької, 5/65, за матеріалами кримінального провадження № 607/10933/17, 1-кп/425/11/21, на підставі
обвинувального акта відносно Цихиселі Л. Р. за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинуваченому Цихиселі Л. В. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 16 серпня 2021 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська
Втрачений диплом серії УВ №927918
на ім’я Гончаренко Тамари Дмитрівни, виданий 22 червня 1992 року
Київським державним педагогічним інститутом
ім. М. П. Драгоманова, вважати недійсним.

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

Пошкодження високовольтних електричних мереж викликають
перерви в енергопостачанні міст, заводів і фабрик, сільськогосподарських об’єднань та інших споживачів електроенергії, завдають
збитків державі, а також призводять до нещасних випадків.
Для забезпечення збереження електричних мереж і попередження землекористувачів про підвищену небезпеку під час проведення робіт із збирання врожаю та через збільшення кількості автоматичних відключень магістральних ЛЕП НЕК «Укренерго» внаслідок несанкціонованого спалювання сухої трави, стерні, соломи та інших горючих матеріалів ВП Центральна ЕС НЕК «Укренерго» попереджає, що забороняється в охоронній зоні високовольтних ліній електропередачі (20 метрів від крайніх проводів для ПЛ
110 кВ, 30 метрів від крайніх проводів для ПЛ 330 кВ і 40 метрів
від крайніх проводів для ПЛ 750 кВ) спалювання залишків соломи,
стерні, звалювання дерев, складування сіна, дров, соломи та інших
матеріалів.
Для запобігання нещасним випадкам, спричиненим впливом
електричного струму, звертаємося до вас із застереженням про
небезпеку наближення до обірваних або провислих дротів ліній
електропередачі на відстань ближчу ніж 8 метрів.
Також попереджаємо про недопущення розкрадення елементів опор ЛЕП, зокрема кутників металевих опор, та настання кримінальної відповідальності за здійснення таких протиправних дій.
У разі виявлення провислих або обірваних дротів високовольтних ліній електропередачі напругою 110-750 кВ, а також фактів
розкрадання кутників металевих опор ЛЕП, потрібно терміново повідомити чергового диспетчера ВП Центральної ЕС НЕК «Укренерго» за телефонами в м. Києві: (044) 249-15-54 або (044) 239-42-00.
Нехтування такими заходами безпеки призводить, як правило,
до трагічних наслідків, а в окремих випадках — до кримінальної
відповідальності.
ВП Центральна ЕС НЕК «Укренерго»
ПОВІСТКА про виклик
Сунцов Ігор Павлович, 29.06.1965 р.н., відповідно до вимог ст. 42,
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 11 серпня 2021 року о 10 год. 00 хв. до Національного антикорупційного бюро України,
за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, буд. 3 (службовий кабінет
№ 334), тел. +38(044)246 32 97, для допиту у якості підозрюваного та
вручення процесуальних документів (клопотання про застосування запобіжного заходу та додатків до нього) у кримінальному провадженні № 22014220000000065 від 03.04.2014, за ознаками кримінального
правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття
зазначені в ст. 139 КПК України.
Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 19.02.1991 р.н, зареєстрований за адресою: Донецька область, Покровський (Красноармійський) район, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, б. 25, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається у судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться о 10-00 год.
11.08.2021 року та о 12-00 год. 09.09.2021 року до Якимівського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел. ((06131)6-13-20), для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені
ст.ст. 139,323 КПК України.

Суддя Нестеренко Т. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
відносно якого здійснювалось спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Вакал Максим Анатолійович, 09.09.1984 року народження, уродженець м. Суми, громадянин України, останнє відоме місце проживання: м. Суми, вул. Газети «Правда» (Бельгійська), буд. 23, кв. 16, Вам необхідно з’явитися 13.08.2021 року о 10:30 год. до Зарічного районного суду м. Суми,
вул. Академічна, 13, каб. 508, 5 пов. для проведення підготовчого судового засідання у складі головуючого судді Сорока М.Р. відносно Вакал Максима Анатолійовича за ч.ч. 2, 3,4, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.
Явка до суду Вакал М. А. обов’язкова. У разі неявки Вакал М. А. до суду, з моменту опублікування повістки про виклик, останній вважається належним чином ознайомлений з її змістом, а кримінальне провадження буде розглянуто без
участі обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Головуючий суддя М. Р. Сорока

В провадженні Селидівського міського суду Донецької області перебуває кримінальне провадження відносно Костенок Ігоря Володимировича,
15.03.1961 року народження, обвинуваченого у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
Обвинувачений Костенок Ігор Володимирович, 15.03.1961 року народження, викликається для участі в підготовчому судовому засіданні, призначеному на 16 серпня 2021 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Селидівського міського суду Донецької області, за адресою: Донецька область, м. Селидове, вул. Пушкіна, буд. № 4
У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Хацько Н. О.

Втрачену електронну картку водія
за номером UAD0000007IH6000 на ім’я
Сімаченка Віктора Олександровича, вважати недійсною.
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Oбласть
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Житомирська
Чернігівська
Сумська
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Рівненська
Львівська
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Луганська
Крим
Київ

Нiч

День

+11 +16
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+13 +18
+14 +19
+13 +18
+15 +20
+16 +21
+17 +22
+15 +20
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+17 +22
+17 +22
+13 +15

+25 +30
+25 +30
+26 +31
+27 +32
+27 +32
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+30 +35
+27 +32
+26 +28

Укргiдрометцентр

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
24.06.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова справа після смерті Ряполова Василя Олексійовича, 12.12.1946 р.н,
який помер 04.02.2021 р., місце народження: Білгородська обл., Оскільський р-н, с. Терехове. Для встановлення кола спадкоємців, які бажають
прийняти спадщину, в тому числі, які були зареєстровані з померлим на
день його смерті, та представників малолітніх, недієздатних спадкоємців,
а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до
приватного нотаріуса Глаговської О. В. за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.
У провадженні Галицького районного суду м. Львова знаходиться кримінальне провадження про обвинувачення Сосновського Владислава Дмитровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України.
Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 17 серпня
2021 року о 16 годині 00 хвилин у приміщенні Галицького районного суду
м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 (2 поверх, 16 кабінет).
Попереджаємо Сосновського Владислава Дмитровича, 30.10.1995 року
народження, зареєстрованого за адресою: Луганська обл., м. Щастя, вул.
Матросова, буд. 11, кв. 2. У випадку Вашої неявки у судове засідання на вищевказані дату та час, справу буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Суддя В. Є. Радченко

На виконання наказу Міністра оборони України від 17 травня 2021
року №120 «Про реорганізацію державного підприємства Міністерства
оборони України «Харківська контора матеріально-технічного забезпечення», розпочато процедуру припинення юридичної особи — державного підприємства Міністерства оборони України «Харківська контора матеріально-технічного забезпечення», ідентифікаційний код юридичної особи — 08162096 (юридичне та фактичне місцезнаходження: 61064, місто Харків, вулиця Цементна, будинок 3), реорганізувавши
його шляхом приєднання до державного підприємства Міністерства
оборони України «Київська контора матеріально-технічного забезпечення», ідентифікаційний код юридичної особи — 07673802 (02093,
місто Київ, вулиця Поліська, будинок 5).
Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Писаренко Є. С. на підставі ст. 63 Закону України «Про нотаріат» та наявності спадкової справи, заведеної після смерті 23 жовтня 2020 року ФОРОФОНТОВА
ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 1969 року народження, який на день смерті був зареєстрований у місті Одесі, викликає спадкоємців, що вважаються такими, що прийняли спадщину на підставі п. 4 ст. 1268 Цивільного кодексу України.
Звертатися протягом 30 днів з моменту публікації оголошення до нотаріальної контори за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Троїцька, буд. 41. Тел.
(048) 785-17-03.
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