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Компанії-перевізники на
приміських маршрутах
Київщини, користуючись
повною відсутністю контролю та
штрафів, підвищують тарифи

Тернополянин Юрій
Ковальков колекціонує
марки, присвячені
нобелівським лавреатам
українського походження

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦІНА ДОГОВІРНА

ЧЕТВЕР, 12 СЕРПНЯ 2021 РОКУ		
ЦИТАТА ДНЯ

СЕРГІЙ ГОРБАЧОВ:
«Я діятиму в межах
чинного законодавства
й захищатиму права
педагогічних працівників,
якщо директори не
допускатимуть
їх до роботи».

№155 (7023)

Тарифи вдалося
зафіксувати на
прийнятному рівні
Фото надала пресслужба Кабінету Міністрів України

Освітній омбудсмен про заборону керівникам закладів
освіти обмежувати доступ учителів до роботи,
якщо їх не щеплено проти COVID-19

На МКС без України ніяк
НАШ ВНЕСОК. Другий 2021 року запуск ракети-носія середнього класу «Антарес» здійснено з Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США). Це відбулося
11 серпня о 01 годині 01 хвилині за київським часом (10 серпня о 18:01 за північноамериканським східним часом). На орбіту виведено автоматичний вантажний транспортний корабель
Cygnus, на борту якого 3724 кг корисного вантажу NASA для
Міжнародної космічної станції.
Ракета-носій «Антарес» складається із двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП «КБ «Південне» та виготовило ДП «ВО ПМЗ» в кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад»
(Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА», «РАПІД»
(Чернігів) на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).
Підготовку, випробування й пуск проведено за участю фахівців
ДП «КБ «Південне», ДП «ВО ПМЗ» та НВО «Хартрон-АРКОС».
Наші фахівці в повному обсязі забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності.
Із 2013 року ракета-носій «Антарес» стартувала 15 разів, 14
з них успішно, повідомляє пресцентр КБ «Південне».

ЦИФРА ДНЯ

35%

освітян в середньому у країні
вакциновано проти коронавірусу,
за даними профільного міністра
Сергія Шкарлета
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ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Енергоатом і Укргідроенерго

визначено ключовими учасниками реалізації нової моделі
покладання спецобов’язків на ринку електроенергії

На державу сподівайся, а сам не дрімай

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Територіальні громади нерівномірно беруть участь у співфінансуванні

державних проєктів, які втілюють на Рівненщині
Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

Х

оч би хто що говорив, головний інвестор у розвиток Рівненщини — держава.
Із початку року із загального фонду держбюджету в об-

ласть уже надійшло 383 мільйони гривень. Зокрема через
Державний фонд регіонального розвитку, Дорожній фонд,
субвенції на соціально-економічний розвиток територій та
спортивну. Ці кошти працюють на об’єктах програми «Ве-

лике будівництво» і тих, що не
входять у неї.
Щоб мотивувати громади
до економічного та соціального розвитку, держава запровадила таку модель співпраці: кошти отримують насамперед ті,
які передбачають не менш як

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080039

USD 26.8042
EUR 31.4105
за 1 долар США
за 1 євро

10% співфінансування того чи іншого об’єкта із власних бюджетів (якщо більше, то краще). Акцент роблять не просто на інфраструктурних, а насамперед
на так званих розвиткових проєктах, які служитимуть людям і
завтра, створюватимуть робочі

місця, залишаючи додану вартість на рідній землі.
Скажімо, для невеликої Бабинської громади в Рівненському районі такими цього року
стали два об’єкти: дорога
з Горбакова до Мнишина і
дитсадок у Горбакові.
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встановлені Національним банком України на 12 серпня 2021 року

RUB 3.6177
/ AU 46532.36
за 10 рублів

AG 626.53
PT 27173.03
за 11 тройську унцію

PD 71112.35
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ТА ВИКЛИК ДО СЛІДЧОГО
Відповідно до ст.ст. 111-112, 135, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 10.08.2021 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04.07.2017 за № 22017130000000152 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3
КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з
яким Салєєв Віталій Федорович, 18.07.1969 р.н., уродженець м. Краснодон Луганської області, зареєстрований та мешкає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Прохолодна, буд. 15, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.
110 КК України.
Також, згідно з ст.ст. 133, 135 КПК України, Салєєв В.Ф.,
18.07.1969 р.н., викликається на 10 год. 00 хв. 17.08.2021, 18.08.2021
та 19.08.2021 до старшого слідчого в ОВС СВ 3 управління ГУ СБУ в
Донецькій та Луганській областях Андрійчука Андрія Миколайовича
(тел. 099-777-70-66) за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, для допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22017130000000152 від 04.07.2017. Наслідки та поважні причини
неприбуття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК України.

Повідомлення
Адмінколегією Північного ОТВ АМКУ прийнято Рішення від
15.07.2021 № 60/57-р/к у справі № 84/60/95-рп/к.20, яким дії TOB «ЮСТАН» (25199600) та TOB «ДЕЛЬТА ЕЛЕКТРО ОПТИКА» (39195945) визнано порушенням ЗЕК, передбаченого п.1 ст.50 та п.4 ч.2 с.6 ЗУ «Про
захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних
узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
З детальним текстом Рішення можна ознайомитись на офіційному вебсайті Північного ОТВ АМКУ за посиланням https://northmtv.amcu.gov.ua/
npas/vityag-z-rishennya-5.
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го округу, повідомляє Пархоменка Антона Олександровича, 1985 р.н.,
та інших спадкоємців про відкриття спадщини після смерті Бистригіної

24..29
14..19

Зінаїди Григорівни, яка померла 8 травня 2021 року.
Для оформлення Ваших спадкових прав необхідно звернутися до
нотаріальної контори за адресою: 61170, м. Харків, вул. Валентинівська, 18, оф.143, телефон 7-544-552.
Втрачені оригінали документів: свідоцтво про приватизацію, технічний
паспорт, договір дарування, свідоцтво про право власності на квартиру
за адресою: м. Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 15, кв. 61, видані державними уповноваженими органами на ім’я Гаркавенко Світлани
Степанівни, вважати недійсними.

Повістка про виклик обвинуваченого
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Істратія Ігоря Козьмовича, 09.07.1988 року народження, зареєстрованого в
м. Донецьк, вул. Сбежнєва, 25, обвинуваченого в кримінальному провадженні №22020260000000051 від 06.08.2020 р. за ст. 258-3 ч.1 КК
України.
Судове засідання відбудеться 19 серпня 2021 року о 14:30 годин за
адресою: 58001, м.Чернівці, вулиця Кафедральна, буд. 4, кабінет №11.
З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Істратія Ігоря Козьмовича у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, останній вважається належним чином ознайомлений з її змістом
Суддя Слободян Г.М.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного
Підозрюваному Галкіну Олегу Євгеновичу, 16.08.1978 р.н., зареєстрованому за адресою: вул. Чапаєва, 54, кв. 21, м. Дружківка Донецької області, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
16 серпня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. в кабінет № 258
слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 1а, до старшого слідчого в
ОВС Гризунова Геннадія Володимировича, р.т. (0372)595440, для вручення йому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та виконання інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22016260000000035 від
19.09.2016. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у
кримінальних провадженнях № 42017010000000199 від 17.11.2017 за
підозрою Туробової Ганни Сергіївни, 10.08.1969 року народження, та
№ 42017010000000198 від 17.11.2017 за підозрою Шмельова Дмитра
Миколайовича, 10.09.1979 року народження, у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
У вищезазначених кримінальних провадженнях необхідно провести
допит підозрюваної Туробової Ганни Сергіївни, 10.08.1969 року народження, та підозрюваного Шмельова Дмитра Миколайовича, 10.09.1979
року народження, у зв’язку із викладеним на виконання положень
ст. 297-5 Кримінального процесуального кодексу України пропоную вищезазначеним особам та їх захисникам прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24,
перший поверх) з 16.08.2021 по 19.08.2021 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинувачених Малову Катерину Валеріївну, 27.02.1980 р.н. (зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, місце фактичного проживання: м. Донецьк, вул. Текстильників, 11, кв. 21) та Павленко Катерину Олександрівну, 17.04.1986 р.н. (зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, вул. Топчієва, 70, місце фактичного проживання:
м. Донецьк, проспект Ленінський, 1а, кв. 47) у судове засідання
для здійснення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні № 22017060000000053 від 07.12.2017 (справа
№ 296/10126/17) за обвинуваченням Малової К.В. та Павленко К.О. у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України, яке відбудеться 30.08.2021 року о 14-30 год., 07.09.2021 о
14-00 год. у залі судового засідання за адресою: Запорізька область,
м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинувачених Малової К.В. та Павленко К.О. кримінальне провадження буде здійснюватися за їх відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П.Л.
судді: Погрібна О.М., Новікова Н.В.

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

23..28
10..15

23..28
9..14

Дряпко О.О., приватний нотаріус Харківського міського нотаріально-

Диплом, виданий Харківським вищим військовим
училищем тилу МВС СРСР 1984 року на ім’я Кремнєва
Анатолія Володимировича,
вважати втраченим.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за
обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин України, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце проживання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.,
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 01 вересня 2021 року о 16 годині 00 хвилин у
приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович,
громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Води, Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме
місце проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води,
Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 1 вересня 2021 року о
16 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто
Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), головуючий
суддя: Крук Є.В., Кравчук О.О., Білоус І.О.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 13 СЕРПНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+10
+9
+10
+10
+9
+9
+9
+9
+9
+9
+9
+9
+10

+15
+14
+15
+15
+14
+14
+14
+14
+14
+14
+14
+14
+15

День
+23
+23
+22
+22
+25
+23
+23
+23
+23
+23
+23
+23
+23

+28
+28
+27
+27
+30
+28
+28
+28
+28
+28
+28
+28
+28

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

Нiч

День

+11 +16
+12 +17
+12 +17
+13 +18
+14 +19
+13 +18
+14 +19
+13 +18
+13 +18
+14 +19
+14 +19
+15 +20
+13 +15

+24 +29
+24 +29
+24 +29
+24 +29
+25 +30
+24 +29
+24 +29
+23 +28
+24 +29
+23 +28
+23 +28
+24 +29
+26 +28

Укргiдрометцентр

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Відповідно до вимог ст.ст. 40, 133, 135, 297-5 КПК України, ч. 3 ст. 12
Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України» Літвінова Олександра Вікторовича, 21.04.1982 р.н. (останнє відоме місце проживання:
Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, смт Гвардійське,
вул. Ювілейна, буд. 2, кв. 1) необхідно прибути до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (м. Одеса, вул. Мечнікова, 59, н.т. +38 (0512) 37 97 99)
з 23.08.2021 по 27.08.2021 (з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) для
вручення повідомлення про підозру, а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні
№42015161010000400 від 23.01.2015, яке розслідується за ч. 1 ст. 408
КК України.
Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві Олександр БАХТЄЄВ

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Михайлова Миколу Петровича, 23.09.1959 р.н. (зареєстроване
місце проживання: Донецька обл., смт Старобешеве, просп. Донецький,
18, кв. 6) у судові засідання для здійснення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні № 2201705010000000224 від
08.07.2017 (справа № 328/921/18) за обвинуваченням Михайлова М.П. у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України, які відбудуться 30.08.2021 року о 13-00 год. та 06.09.2021
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
року о 09-00 год. у залі судового засідання за адресою: Запорізька обВідповідно до вимог ст.ст. 40, 133, 135, 297-5 КПК України, ч. 3 ст. 12
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Михайлова М.П. кримінальне провадження буде здійснюватися за Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правойого відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П.Л., суд- вий режим на тимчасово окупованій території України» Литвиненка
ді Погрібна О.М., Новікова Н.В.
Вадима Петровича, 15.01.1980 р.н. (останнє відоме місце проживанУ провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду в складі: ня: АР Крим, м. Севастополь, вул. Феодосійська, буд. № 35-А) необголовуючого судді Галабали М.В., суддів Крикливого В.В. та Ногачев- хідно прибути до Територіального управління Державного бюро розського В.В. перебуває кримінальне провадження № 52018000000000697
слідувань, розташованого у місті Миколаєві (м. Одеса, вул. Мечнікоза обвинуваченням Майка Вадима Михайловича у вчиненні кримінальва, 59, н.т. +38 (0512) 37 97 99) з 23.08.2021 по 27.08.2021 (з 09 год.
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 17 червня 2021 року по- 00 хв. по 18 год. 00 хв.) для вручення повідомлення про підозру, а тастановлено здійснювати спеціальне судове провадження стосовно Май- кож для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій у криміналька Вадима Михайловича, який обвинувачується у вчиненні криміналь- ному провадженні №42015161010000409 від 24.01.2015, яке розслідуного правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У зв’язку з чим, обвинувачий Майко Вадим Михайлович, який на- ється за ч. 1 ст. 408 КК України.
Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеродився 22 квітня 1966 року в м. Кам’янське (Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська сі) ТУ ДБР у м. Миколаєві Олександр БАХТЄЄВ
обл., м. Кам’янське, просп. Перемоги, буд. 7, кв. 87, останнє відоме місПовістка про виклик обвинуваченого в судове засідання,
це проживання: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, просп. Перемопо якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування
ги, буд. 7, кв. 87, викликається в судові засідання, які відбудуться 2 веОбвинувачений Макушенко Роман Володимирович, 29.05.1981 року
ресня 2021 року о 09 год. 00 хв., 3 вересня 2021 року о 14 год. 00 хв., народження, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України виклика23 вересня 2021 року об 11 год. 00 хв., 11 листопада 2021 року об 11 ється в судове засідання в порядку спеціального судового провадженгод. 00 хв., 16 грудня 2021 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні Вищо- ня, яке відбудеться 20 серпня 2021 року о 14 годині 00 хвилин в приго антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, зал судо- міщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в сувих засідань № 4).
Майко Вадим Михайлович викликається в судове засідання у стату- довому засіданні в якості обвинуваченого.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені
сі обвинуваченого.
ст. 138 КПК України.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інНаслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений КПК України
Суддя Булгакова Г.В.
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
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