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Що у «бейбі-боксі» 
для українських 
немовлят?

ТУРБОТА. З 1 вересня після народження дитини кожна родина 
отримуватиме від держави спеціальний дитячий набір 

Міністр юстиції про підсумки боротьби з корупцією

Світ визнає вітчизняну 
креативну індустрію

ВІДЗНАКА. Брендинг Ukraine Now із просування України у світі 
отримав нагороду Red Dot Design Award. Про це Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман написав на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук. 

«Це визнання нашої креативної індустрії та прекрасна промоція 
держави. Роботи, відзначені нагородою, виставляють у провідно-
му Музеї сучасного дизайну Red Dot в німецькому місті Ессені.

Звичайно, самою графікою не створиш прекрасного іміджу, 
але це теж важлива складова. А роботу над брендом продовжу-
ватимемо, щоб іноземці впізнавали, поважали та захоплювалися 
досягненнями нашої країни», — наголосив Прем’єр. 

Співзасновник і креативний директор рекламного агентства 
Banda Павло Вржещ розповів, що команда дуже рада перемозі 
свого продукту, кидати роботу над яким не планують, повідомляє 
«Українська правда».

«Ми допомагаємо Міністерству інформаційної політики з роз-
робленням єдиного брендбуку (концепції бренда). Хочемо, щоб 
Ukraine Now користувалися всі українці», — додав Павло Вржещ.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів схвалив Ukraine Now у трав-
ні 2018 року.

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО ПЕТРЕНКО: 

ЦИФРА ДНЯ

15 кв. км 
у зоні бойових дій взяли під контроль 

Збройні сили з початку проведення операції 
Об’єднаних сил на сході України 30 квітня 

«За минулий рік було 
винесено близько 1700 

вироків проти осіб, 
які скоїли корупційні 

злочини по всій країні. 
800 людей вже 

сидять у в’язницях». 

Учителя оцінюватимуть  
за стандартом

РЕФОРМА.  Міністерство 
соціальної політики затвер-
дило професійний стандарт 
учителя початкових класів, 
який розробило МОН ра-
зом з представниками осві-
тянської спільноти та педа-
гогічних вишів. У документі 
чітко виписано загальну ін-
формацію про стандарт, на-
вчання та професійний роз-
виток учителя і найголовні-
ше — конкретний перелік 
його функцій. Тож учитель 
початкових класів має пла-
нувати та здійснювати освіт-
ній процес, забезпечувати 
навчання, виховання і роз-
виток учнів,  створюючи на-
лежне освітнє середовище. 
Він повинен дбати про про-
фесійний саморозвиток і на-
давати методичну допомогу 
колегам з питань навчання, 

розвитку, виховання й со-
ціалізації учнів початкових 
класів і ділитися з педаго-
гічною спільнотою досвідом. 

Як повідомляє прес-
служба МОН,  для кожної 
з цих функцій у стандар-
ті конкретизовано профе-
сійні компетентності, зна-
ння, вміння та навички, яки-
ми має володіти педагог. 
Зазначено також інформа-
цію про предмети та засоби 
праці вчителя.

За словами міністра осві-
ти і науки Лілії Гриневич, 
це вперше на національно-
му рівні затверджено такий 
стандарт і  конкретизовано, 
яку саме кваліфікацію пови-
нна мати людина, котра хо-
че працювати або вже пра-
цює вчителем. Міністр вва-
жає цей документ «новим 

інструментом і для робото-
давців, і для університетів, 
що готують майбутніх педа-
гогів». Наприклад, стандарт 
можна використовувати для 
оцінювання кваліфікації вчи-
теля під час його прийняття 
на роботу, атестації чи сер-
тифікації, присвоєння кате-
горії тощо. А виші отримали 
своєрідну дорожню карту то-
го, яких фахівців мають го-
тувати. Профстандарт ста-
не основою для відповідного 
стандарту вищої освіти.

«Надалі розраховуємо на 
активну участь освітянської 
спільноти у впровадженні та 
вдосконаленні професійних 
стандартів у нашій сфері», 
— наголосила Лілія Грине-
вич, зазначивши, що затвер-
джений стандарт потребува-
тиме розвитку і доповнень. 

Сміттєву проблему  
розв’яжемо спільно

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. Ситуація з відходами 
в Україні невтішна: нині спалюють 
лише 2,7% сміття і 3% переробля-
ють.Про це віце-прем’єр-міністр — 
міністр регіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ Геннадій Зубко 
сказав на першому засіданні Коор-
динаційної ради з питань реалізації 
Національної стратегії управління 
відходами в Україні до 2030 року.

«На сьогодні в Україні спалю-
ють 2,7% відходів, а якщо взяти 
за приклад Європейський Союз, 
то там ця цифра дорівнює 26%. З 
переробкою ситуація набагато гір-
ша. 43% відходів  у ЄС переробля-
ють і повертають до споживання, а 
в Україні ця цифра — усього 3%», 
— наголосив віце-прем’єр.

Щоб змінити ситуацію на кра-
ще, переконаний урядовець, 

вкрай необхідно реалізувати Наці-
ональну стратегію управління від-
ходами в Україні до 2030 року, по-
відомляє Укрінформ. 

Міністр екології та природних 
ресурсів Остап Семерак заува-
жив, що більшість українців вва-
жає управління відходами  дуже 
актуальним.

«Згідно з даними останніх опи-
тувань, 93% населення України 
вважають екологічну тематику 
важливою для них особисто. Біль-
шість громадян нашої держави, 
а саме 88%, вважають проблему 
управління відходами важливою. 
Майже половина опитаних, 49%, 
оцінили її як надзвичайно важли-
ву. Але так само половина рес-
пондентів сказала, що не знають, 
що відбувається зі сміттям після 
того, як його забирають зі сміттє-
вих баків біля будинків», — зазна-
чив урядовець.

Очевидно, наголосив він, що 
відповідальність починається з 
усвідомлення проблеми та її на-
слідків для людини. За слова-
ми міністра, якщо кожен гро-
мадянин не буде залучений до 
розв’язання цих проблем, не 
усвідомлюватиме, як працює 
ця система, й не віритиме в її 
ефективність, він не зможе ста-
ти партнером влади у вирішен-
ні сміттєвої проблеми в держа-
ві. Нагадаємо, що Координацій-
ну раду з питань реалізації На-
ціональної стратегії управління 
відходами утворено постановою 
Кабінету Міністрів від 25 квітня 
2018 року. До її складу входять 
члени КМУ, народні депутати, 
представники інших державних 
органів, підприємств та установ, 
а також органів місцевого само-
врядування та неурядових орга-
нізацій.
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Такі бейбі-бокси вже почали видавати в Івано-Франківську
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання, 
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Аверін Костянтин Євгенійович, 22.01.1985 року народження, у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального су-
дового провадження, яке відбудеться 23 серпня 2018 року о 09.30 годині у примі-
щенні Октябрського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. На-
вроцького, 5, зал № 48, для участі в судовому засіданні як обвинувачений. Обвину-
вачений Аверін К.Є. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Хрустальний 
(Красний Луч), вул. Нова, 6, кв. 59.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомле-

ним про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу бу-
де розглянуто за його відсутності.

Суддя В.М. Микитенко

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: F91GL32167
Короткий опис активів (майна) 
в лоті

Право вимоги за кредитним договором  
№48.1/05-КЛТ-08
Право вимоги за кредитним договором  
№48.1/ІЖ-003.08.1

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

31.08.2018

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/39142-asset-sell-id-177443

У провадженні Жовтневого районно-
го суду м. Маріуполя Донецької області 
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) 
знаходиться кримінальне провадження від-
носно Пузіка Ігоря Вікторовича за обвину-
ваченням у вчиненні кримінального право-
порушення, передба ченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Пузік Ігор Вікторович, 
06.06.1981 року народження, зареєстрова-
ний: м. Краматорськ, вул. Перша Горна, буд. 
5, кв. 115, викликається для участі в підго-
товчому судовому засіданні, яке відбудеть-
ся 21 серпня 2018 року о 12.45 годині в при-
міщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т 
Металургів, 31, каб. 21, 24.

Наслідки неприбуття обвинуваченого за 
викликом суду передбачені статтями 139, 
323 КПК.

Головуючий суддя Скрипниченко Т.І.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (голо-
вуючий суддя Ковальов В.М.) знаходиться кримінальне провадження 
№1-кп/414/153/2018 (ЄУН 423/1163/18) за обвинуваченням Григоренка Ігоря 
Вікторовича, 8 червня 1967 року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснювало-
ся спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Григоренко Ігор Вікторович викликається Кремінським 
районним судом Луганської області в підготовче судове засідання у зазна-
ченому кримінальному провадженні, яке відбудеться 29 серпня 2018 року 
о 09 годині 30 хвилин у залі судових засідань Кремінського районного суду 
Луганської області за адресою: пл. Красна, 5, м. Кремінна Луганської області.

Після опублікування оголошення, обвинувачений вважається повідомле-
ним про дату, час та місце розгляду справи належним чином. У разі неявки 
обвинуваченого кримінальне провадження буде розглядатися за його відсут-
ності в порядку спеціального судового провадження.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, Доне-
цька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157) розглядає криміналь-
не провадження № 233/261/18 за обвинуваченням  Красовського Сергія 
Сергійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Красовський Сергій Сергійович, 
29 січня 1977 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Костянтинівка, вул. Шевченка, буд. 233, кв. 19, викликається до суду 
на 14.00 год. 7 вересня 2018 року для участі в підготовчому судовому за-
сіданні, яке відбудеться в приміщенні суду (корп. № 1, каб. № 9).

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення йо-
го у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Суддя В.С. Мартиненко

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, 
що о 14.00 годині 3 вересня 2018 року призначено судовий розгляд по 
кримінальному провадженню за обвинуваченням Церковнікова Федора 
Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому на підставі ухвали 
суду від 26.04.2017 року здійснюється спеціальне судове провадження.

Обвинуваченому Церковнікову Федору Володимировичу, 08.05.1979 
р.н., який проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Пухова, буд. 3, кв. 8, 
необхідно з’явитись до зали судового засідання № 5 Красноармійсько-
го міськрайонного суду Донецької області за адресою: м. Покровськ, 
вул. Європейська, 20 Донецької області.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений Церков-
ніков Ф.В. вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Бородавка К.П.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрювана Максименко (Реутова) Валентина Іванівна, 06.01.1962 року 

народження, яка мешкає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Пушкінська, буд. 53-«А», на підставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК Укра-
їни вам необхідно з’явитися 21.08.2018 р., 22.08.2018 р. у період часу з 
09.00 до 18.00 години до кабінету № 511 другого слідчого відділу управлін-
ня з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокурату-
ри та процесуального керівництва прокуратури Донецької області до слід-
чого в особливо важливих справах Шпорта Є.А. за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для допиту, вручення письмово-
го повідомлення про підозру та проведення інших слідчих дій у кримінально-
му провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№22017101110000023 від 03.02.2017 за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваний Григорян Владислав Валерійович, 22.04.1983 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України викликається на 
10 год. 00 хв. 21, 22 та 23 серпня 2018 року до слідчого СВ УСБ Украї-
ни у Хмельницькій області Топільчука А.А. в каб. №102 за адресою: м. 
Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-85-57, 65-72-73, 
для проведення слідчих та процесуальних дій (вручення підозри, до-
питу як підозрюваного, оголошення про завершення досудового роз-
слідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, 
ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання 
копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання) у кримінальному провадженні №22017240000000030 за ознака-
ми злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

27 серпня 2018 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Вінницька область, 
Хмільницький район, с. Терешпіль, вулиця Леніна, 1, відбудуться поза-
чергові загальні збори членів Спілки приватних сільськогосподарських 
товаровиробників «Колос», далі – загальних зборів членів Кооперати-
ву з таким Порядком денним: 1. Організаційні питання проведення за-
гальних зборів; 2. Розгляд звіту голови Кооперативу про діяльність Ко-
оперативу; 3. Про ліквідацію Кооперативу; 4. Про призначення ліквіда-
ційної комісії; 5. Про порядок та строки проведення ліквідаційної проце-
дури Кооперативу; 6. Про організацію виконання рішень, прийнятих на 
загальних зборах; 7. Розгляд заяв членів СПСТ «Колос», які надійшли 
голові Кооперативу до дати загальних зборів; 8. Інші питання порядку 
денного, включені за згодою членів Кооперативу.

Реєстрація учасників проводитиметься в день проведення загальних 
зборів Кооперативу з 09 год. 00 хв. за місцем їх проведення.

Відповідно до статті 48 Закону України про «Від-
новлення платоспроможності підприємства або ви-
знання його банкрутом» ліквідатор банкрута Держав-
не підприємство «Український Державний науково-
технічний і проектний інститут промислових техно-
логій» (02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1-Б, ЄД-
РПОУ 13697008) оголошує про проведення конкурсу 
з пошуку Архівної установи, уповноваженої централь-
ним органом виконавчої влади в прийомі архівної 
справи і діловодства, з метою забезпечення належ-
ного оформлення, упорядкування, визначення місця 
зберігання та прийняття на подальше зберігання ар-
хівних документів банкрута.

Вимоги до конкурсантів:
1. Наявність достатнього (не менш ніж 5 (п’ять) ро-

ків досвіду роботи в сфері архівної справи);
2. Фактичне місцезнаходження в м. Київ;
3.Найменша ціна послуг.
Заяви подавати за адресою: 02094, м. Київ, 

вул. Магнітогорська, 1-Б, 214 кабінет, з 09.30 до 16.30 
год. кожного робочого дня протягом 20 (двадцяти) 
днів з моменту виходу оголошення, телефон для до-
відок +38050 328 91 72.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Шост Юрій Джимович, 04.08.1981 
року народження, громадянин України, уродже-
нець м. Донецька Донецької області, зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. 
Кочубея, буд. 60, паспорт громадянина України, се-
рія ВК № 607031, виданий Київським РВ Донецько-
го МУ УМВС України в Донецькій області 30.04.2009, 
на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5, КПК України, вам 
необхідно з’явитись 21.08.2018 р. з 09 год. 00 хв. до 
16 год. 00 хв. до каб. № 304 слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, який 
знаходиться за адресою: вул. А. Нільсена, буд. 33, 
м. Маріуполь, Донецька область, для відкриття та 
ознайомлення із матеріалами кримінального прова-
дження, вручення вам письмового повідомлення про 
підоз ру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у 
кримінальному провадженні №22018050000000139 
від 09.07.2018 за ч. 1 ст. 258-3 КК України в порядку 
ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального до-
судового розслідування.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Козлова Максима 
Вадимовича як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/9773/18 за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Козлова 
Максима Вадимовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 30 
серпня 2018 року о 10.40 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О.М., судді Половинка В.О., Осіпенко Л.М.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-

тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Приня Ві-

талія Михайловича як обвинуваченого в судове за-

сідання по кримінальній справі № 426/11950/16-к за 

обвинувальним актом у кримінальному провадженні 

стосовно Приня Віталія Михайловича за ч. 2 ст. 110 

КК України на 30 серпня 2018 року о 09.30 годині.

Суддя О.М. Попова

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Та-
ранського Олександра Анатолійовича як обвинува-
ченого в судове засідання по кримінальній справі 
№ 426/344/16-к за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Таранського Олек-
сандра Анатолійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
30 серпня 2018 року о 10.00 годині.

Справа розглядається колегією суддів: головую-
чий суддя Попова О.М., судді Половинка В.О., Юрчен-
ко С.О.

Кремінський районний суд Луганської облас-
ті, що розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назарен-
ко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича 
як обвинувачених у судове засідання по криміналь-
ному провадженню №414/1899/15-к, провадження 
№ 1-кп/414/7/2018 стосовно Назаренко Юлії Іванів-
ни та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених 
за ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 27 серпня 
2018 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Є.М. Акулов
Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-

кає Гришу Ірину Вікторівну, 27.12.1986 року наро-
дження, у судове засідання в кримінальному прова-
дженні № 1-кп/331/76/2018 за обвинуваченням Гри-
ши Ірини Вікторівни в скоєнні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке відбудеться 04.09.2018 року о 10 годині 30 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: місто Запоріжжя, 
вулиця Олександрійська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю.О.

Державне агентство резерву України  
оголошує аукціон 

з повторної реалізації шапок.
Аукціон відбудеться 4 вересня 2018 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Горошко І.Я. (235-17-42), Холоди-
ло О.В. (235-60-87).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ  
Степанова Валерія Володимировича 

Деснянський районний суд м. Чернігова викли-
кає як обвинуваченого Степанова Валерія Володи-
мировича, 07.04.1960 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: м. Чернігів, пров. Калініна, 
буд. 15), для участі в кримінальному провадженні 
№750/8058/16-к по обвинуваченню Степанова Вале-
рія Володимировича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 436 КК України.

Судове засідання відбудеться 21 серпня 2018 
рок у о 09 год. 00 год. під головуванням судді Кулі-
ніча Ю.П. у приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, 
пр. Перемоги, 141, каб. 209.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваному Чернишенку Кирилу Олексан-

дровичу, 02.05.1973 року народження, який про-
живає в с. Зайцеве, Бахмутський район Донецької 
обл., вул. Юрія Гагаріна, буд. 63, відповідно до вимог 
ст.ст. 133 та 135 КПК України необхідно з’явитися 
21.08.2018 р. о 10 год. 00 хв. до СВ УСБУ у Вінниць-
кій області (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до 
слідчого в ОВС СВ Мироненка Андрія Олексійовича 
(тел.: (0432) 59-94-69) для участі в проведенні слід-
чих (розшукових) та процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні №22018020000000030.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Якуб Василя Миколайовича, 17.07.1960 року на-
родження, у судове засідання в кримінальному про-
вадженні № 1-кп/331/242/2018 за фактом скоєння 
Якубом В.М. кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 
КК України, яке відбудеться 14.09.2018 року о 09 го-
дині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: міс-
то Запоріжжя, вулиця Олександрійська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю.О.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОСКАР ЛТД ПЛЮС» 

(код 39139922; місцезнаходження: 62321, Харків-

ська обл., Дергачівський район, смт Слатине, вули-

ця Польова, будинок 1-А) ліквідується за рішенням 

учасника. Ліквідатор: Доуртмес Пилип Олександро-

вич, адреса: 61103, місто Харків, вулиця Дерев’янка, 

будинок 1, квартира 78. Претензії кредиторів при-

ймаються до 13.10.2018 року на адресу Товариства.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РЕСПЕКТ МАКСИМУМ»

(код 38767305; місцезнаходження: 61058, місто Хар-

ків, провулок Іванівський, будинок 5, офіс 3) ліквіду-

ється за рішенням учасників. Ліквідатор: Бондарен-

ко Василь Анатолійович, адреса: 61031, місто Хар-

ків, вулиця Портова, будинок 10/27. Претензії креди-

торів приймаються до 13.10.2018 року на адресу То-

вариства.

Свідоцтво про право власності на житло по вул. Па-

тріарха Мстислава Скрипника, буд. 7, кв. 93, на праві 

власності зареєстроване за: Шевченком Ю.М., Шев-

ченком О.Ю., Шевченком М.Ю., видане відділом при-

ватизації державного житла Солом’янської районної 

в м. Києві державної адміністрації, 

вважати втраченим.
Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області (Запорізька 

область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, тел. (0619)43-84-93) викликає 
Назаренка Владислава Ігоровича, 10.08.1984 р.н., який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пров. Ткаченка-Петрен-
ка, 22, як обвинуваченого у підготовче судове засідання, призначене 
на 3 вересня 2018 року о 10.00 годині, по кримінальному провадженню  
№ 12015050290000049 за обвинувальним актом відносно Назарен-
ка В.І., який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, в яко-
му ваша участь обов’язкова. Колегія суддів: головуючий суддя Іваненко 
О.В., судді: Урупа І.В., Колодіна Л.B.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області (Запорізька 
область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, тел. (0619)43-84-93), викликає 
Чернишова Геннадія Миколайовича, 09.04.1970 р.н., зареєстрованого 
за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Свердлове, 
вул. Грушевського, 33, як обвинуваченого, в підготовче судове засідан-
ня, призначене на 3 вересня 2018 року о 14.00 годині, по кримінально-
му провадженню № 22015160000000183 за обвинувальним актом від-
носно Чернишова Г.М., який обвинувачується у вчиненні кримінального 
правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в 
якому ваша участь обов’язкова. Колегія суддів: головуючий суддя Іва-
ненко О.В., судді: Юрлагіна Т.В., Колодіна Л.В.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими 
наступні бланки:
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників на-
земних транспортних засобів серія AК: 7049674, 3051956, 9676231, 9676235, 
9808368, 6200132, 7058376, 9819888, 9828323, 7463047, 9811497, 4429993, 
9664004-9664005; серія AМ: 7274962, 5667180, 5854980, 1455471; Зелена Карт-
ка Білорусь, Молдова, Росія, Азербайджан: 12977092, 12368475, 12973692, 
12990804, 12984000, 12981028, 12981043, 12981205, 12987983, 12982808-
12982811, 12986772-12986780, 12986782-12986783; добровільне страхування 
відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 2826379, 
2821706, 2846905, 2862818, 2774416, 2774426, 2930454, 2884849, 2753651, 
2794316, 2794327, 2843430, 2710103, 2775745, 2819920, 2844956, 2281321, 
2575008, 2575019, 2575073, 2575155, 2575174, 2869343, 2765504, 2871479, 
2871496, 2899570-2899571, 2569569-2569573, 2784497-2784498, 2819905-
2819908, 2575085-2575086, 2575151-2575152, 2874871-2874880.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +14  +19 +24  +29
Житомирська +12  +17 +22  +27
Чернігівська +13  +18 +23  +28
Сумська +13  +18 +23  +28
Закарпатська +13  +18 +25  +30
Рівненська +12  +17 +23  +28
Львівська +12  +17 +23  +28
Івано-Франківська +12  +17 +23  +28
Волинська +12  +17 +23  +28
Хмельницька +13  +18 +23  +28
Чернівецька +13  +18 +23  +28
Тернопільська +12  +17 +23  +28
Вінницька +13  +18 +24  +29

Oбласть Нiч День

Черкаська +14  +19 +26  +31
Кіровоградська +16  +21 +27  +32
Полтавська +15  +20 +26  +31
Дніпропетровська +16  +21 +28  +33
Одеська +17  +22 +30  +35
Миколаївська +17  +22 +30  +35
Херсонська +17  +22 +30  +35
Запорізька +17  +22 +30  +35
Харківська +14  +19 +27  +32
Донецька +16  +21 +28  +33
Луганська +14  +19 +27  +32
Крим +17  +22 +29  +34
Київ +17  +19 +26  +28
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Мурал на честь 
дресирувальниці левів

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

МІСЦЕВИЙ ПРОСТІР. У Харкові створили мурал із зображен-
ням відомої харків’янки, дресирувальниці левів Ірини Бугримо-
вої. Про історію його створення розповів журналістам дирек-
тор департаменту житлового господарства Харківської міськра-
ди Роман Нехорошков. Мешканці будинку звернулися до місько-
го голови із проханням відновити фасад будівлі. Під час прове-
дення робіт виникла ідея залучити до реконструкції художників.

Автором муралу стала творча група Soul у складі Олексія 
Постульги, Дениса Стадника та Олексія Філіппова. Саме во-
ни запропонували зобразити на фасаді будинку Ірину Бугримо-
ву. Таку тематику обрали не випадково, оскільки будинок №3 
розташований біля Харківського державного цирку, коло пло-
щі Ірини Бугримової. 

Роман Нехорошков зазначив, що мурал виконано за новою 
технологією: основна частина композиції не мальована, а має 
об’ємну структуру. 

«Техніка виконання унікальна для України. Хлопці першими 
почали застосовувати її в Харкові. Окремі елементи виготовля-
ли в майстерні з полістиролу. Композиція складається з 18 еле-
ментів: десять — зображення Ірини Бугримової, п’ять — лева, 
інші деталі — це корона та імена левів Юлій, Гай і Цезар», — 
розповів Роман Нехорошков.

Брендова шкільна форма для учнів Донеччини 
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ГОТУЙСЯ ДО ШКОЛИ! У 
Донецькій області текстиль-
ники працюють над створен-
ням нової шкільної форми для 
учнів молодших і старших кла-
сів тутешніх шкіл. У проекті 
беруть участь представники 
створеного в регіоні кластера 
— шість підприємств швейни-

ків, кожне з яких виконує чітко 
визначені вид та обсяг роботи. 

За словами голови громад-
ської організації «Донбас фе-
шен кластер» Ганни Петри-
ченко, до проекту залучили 
вісім шкіл регіону, для учнів 
яких розробляють різні варі-
анти форми. Попередньо тут 
вислухали пропозиції вчите-
лів і батьків щодо видів ткани-
ни й фасонів, запропонували й 

власні варіанти. «Наприклад, 
з однієї зі шкіл є замовлення 
на жилети з джинсової ткани-
ни. Такий сучасний підхід ті-
шить і дає надію, що шкільна 
форма поступово зміниться і 
стане менш офіційною», — ка-
же Ганна Петриченко. 

Нині текстильники Донеч-
чини проводять примірки ви-
готовлених костюмів, які у 
вересні зможуть одягти ді-

ти. Для першокласників ши-
ють «двійки»: хлопчики носи-
тимуть піджачки і штани, а ді-
вчатка — піджачки і спіднич-
ки чи сарафани. Форма для 
старшокласників буде досить 
стриманою, а новинкою ста-
ло те, що в окремих школах 
вирішили подбати про власні 
бренди: замовили вишити на 
піджаках номери чи логотипи 
навчальних закладів. 

Херсонські діти на відпочинку 
вивчають іноземну

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЛІТО-2018. До Херсона 
прибули іноземні волонтери 
— викладачі англійської мо-
ви проекту пришкільних мов-
них таборів GoCamp, які про-
тягом серпня працюватимуть 
у населених пунктах у всій 
Україні. З гостями зустрів-

ся заступник голови Херсон-
ської облдержадміністра-
ції Олександр Адамчик, який 
подякував волонтерам за 
участь у дуже важливій для 
нашої країни програмі й під-
креслив велике значення та-
кої ініціативи. 

«В ігровій формі, спілкую-
чись із носієм мови та між со-
бою, школярі краще засвою-

ють іноземну, — зазначив чи-
новник. — Вивчаючи англій-
ську мову, діти знайомлять-
ся із традиціями та звичаями 
країн, з яких приїхали волон-
тери». 

GoCamp — це інновацій-
ний формат табору з погли-
бленим вивченням іноземних 
мов. Протягом літа херсон-
ські діти брали участь у ре-

алізації проектів та завдань 
у межах чотирьох напрямів: 
STEAM (наука, технологія, 
інженерія, мистецтво і мате-
матика), громадянська осві-
та, профорієнтація, спорт і 
здоров’я. У 2018 році з Хер-
сонської області для участі у 
проекті підібрано 21 школу, в 
п’яти школах області працю-
ють волонтери.

ФОТОФАКТ

КРАСА НЕ ЛЮДСЬКА. У Козовій Тернопільської області прой-
шов «Коза-фест». Господарі привели своїх годувальниць на свя-
то причесаними і прикрашеними, щоб визначити найкрасивішу з 
них. Дехто вбрав улюблениць у спідниці, вінки та намиста. Конкурс 
краси серед тварин був не менш цікавим, ніж такі змагання серед 

дівчат. Завершилося все парадом рогатих красунь. Титул найкра-
сивіших вибороли одразу кілька учасниць конкурсу. Їхні господарі 
отримали грошові винагороди з умовою витратити їх виключно на 
сіно для переможниць. У фіналі усі учасники заходу підспівували і 
підтанцьовували музикантам, які виступили з концертом.

На Львівщині оновлять 100 спортмайданчиків 
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ДОБРА СПРАВА. Торік 
Львівська обласна рада ухва-
лила програму «Спортивний 
майданчик на 2017—2021 ро-
ки». І тоді запланувала на її 
втілення 2018 року викорис-
тати зі скарбниці області май-

же 20 мільйонів гривень. Цьо-
горічного червня сесія обл-
ради вирішила додатково 
спрямувати мільйон 450 ти-
сяч гривень для дофінансу-
вання спортивних майдан-
чиків зі штучним (наливним і 
трав’яним) покриттям. 

Цього року в містах і селах 
Львівщини мають намір обла-

штувати майже 100 спортив-
них об’єктів, з них уже споруди-
ли 34 тренажерні майданчики. 
За інформацією прес-служби 
облдержадміністрації, цього 
року на Львівщині мали обла-
штувати 29 спортивних май-
данчиків зі штучним покрит-
тям, з них 25 з трав’яним і чо-
тири з наливним. Запланували 

й будівництво 61 майданчика з 
тренажерним обладнанням, а 
також замінити штучне покрит-
тя на території дев’яти об’єктів, 
термін експлуатації яких пере-
вищив 10 років.

Програму «Спортивний 
майданчик» з обласного бю-
джету вже профінансували на 
понад 18 мільйонів гривень. Не малюнок, а витвір мистецтва


