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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 27 серпня 2018 року
USD 2785.3197 EUR 3225.1217 RUB 4.0646 / AU 330701.01 AG 4125.06 PT 222268.51 PD 257085.01

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:
«Імовірне перерахування 

ціни на газ на 
отримувачах субсидій 

жодним чином не 
позначиться, бо 

платять і 
платитимуть 

фіксовану суму».

Вашингтон покарав 
Москву за «новічок»

ГЕОПОЛІТИКА. Учора набули чинності нові американські 
санкції проти Росії. Їх було запроваджено через застосування 
спецслужбами РФ забороненого газу «новічок» під час замаху 
на життя російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великій 
Британії. Санкції запроваджено відповідно до закону від 1991 
року щодо боротьби з хімічною та біологічною зброєю. Термін 
їхньої чинності — щонайменше рік, повідомляє DW.

Проте Держдеп з огляду на інтереси нацбезпеки частково 
відмовився від визначених законом санкцій. Зокрема, замість 
припинення будь-якої допомоги Росії, «крім термінової гумані-
тарної, харчових та інших сільськогосподарських продуктів», 
Держдеп запровадив санкції на продаж і фінансування прода-
жу зброї до Росії. США припинять видавати ліцензії на деякі ро-
сійські товари за винятком необхідних для співпраці в космічній 
галузі та гарантування безпеки польотів цивільної авіації. Жод-
на американська установа відтепер не надаватиме Росії креди-
тів, кредитної гарантії та іншої фінансової підтримки. 

725 млн доларів
коштують короткострокові облігації 

зовнішньої державної позики, 
розміщені Мінфіном серед провідних 

міжнародних інвесторів

ПРАВО. Вітчизняні юристи дедалі більше розуміють 
важливість застосування рішень Європейського суду  
з прав людини як прецедентів у національному 
судочинстві

Судді, ЄСПЛ вам  
на поміч! 

Віце-прем’єр-міністр про доступність і простоту цього 
різновиду державної допомоги, отримувати який мають 
усі, хто цього потребує  

3 8
ДОКУМЕНТИ

Пішов з життя визначний 
амереканський політик, 
неперсічна особистість і 
великий друг України сенатор-
республіканець Джон Маккейн

ВТРАТА

Розпорядження КМУ «Про затвердження пропозицій щодо розподілу 
у 2018 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, 
які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від 
Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування 
Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної 
політики України, що пройшли конкурсний відбір»
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Розвиток повертається на український Донбас
ПІДТРИМКА. Люди на сході мають відчути й ефективні дії влади, і солідарність усього світу 
задля розв’язання проблем, і налагодження життя в регіоні

Михайло ЮРЧЕНКО 
для «Урядового кур’єра» 

Влада повинна не лише ви-
магати від людей пова-

ги до держави та її симво-
лів. Скоріше, навпаки — са-

ма зобов’язана робити так, щоб 
громадяни відчували турбо-
ту про себе, що влада розуміє 
й пам’ятає їхні потреби, нама-
гається поліпшити життя пе-
ресічних українців. Особливо 
цього потребують на сході кра-

їни, де держава мусить показа-
ти різницю між окупацією про-
російськими зайдами й увагою 
української влади.    

Відсвяткувавши на Хреща-
тику День Незалежності й при-
йнявши привітання від очіль-

ників дружніх країн, Прези-
дент Петро Порошенко виру-
шив із робочою поїздкою на До-
неччину. Саме тут підтримки 
держави потребують надто го-
стро. Символічну часточку очі-
куваного тепла поважний гість 

привіз фактично у валізі — за 
його участі відбулася церемо-
нія знакового пуску природного 
газу на підвідному газопрово-
ді високого тиску від се-
лища міського типу Оче-
ретине до міста Авдіївка. 2
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документи

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
оголошує конкурс на заміщення посад

Професора кафедри:
— конструкцій із металу, дерева та пластмас 

(1); 
— філософії і соціально-політичних дисциплін 

(1);
— фінансів і банківської справи (1).
Доцента кафедри:
— автомобільних доріг, геодезії, землеустрою 

та сільських будівель (3);
— архітектури та міського будівництва (2); 
— будівельної та теоретичної механіки (3); 
— військової підготовки (1);
— економіки підприємства та управління пер-

соналом (1);
— економічної теорії та економічної кібернети-

ки (9);
— залізобетонних і кам’яних конструкцій та 

опору матеріалів (1);
— іноземної філології та перекладу (2); 
— конструкцій із металу, дерева та пластмас (1);  
— менеджменту і логістики (4);  
— нарисної геометрії і графіки (2);
— обліку і аудиту (1);  
— організації і технології будівництва та охо-

рони праці (2);
— технології будівельних конструкцій, виробів 

і матеріалів (4); 
— українознавства, культури та документо-

знавства (4); 
— філософії і соціально-політичних дисциплін (1);

— фінансів і банківської справи (1).
Старшого викладача кафедри:
— автомобільних доріг, геодезії, землеустрою 

та сільських будівель (1); 
— військової підготовки (2);
— економіки підприємства та управління пер-

соналом (5); 
— економічної теорії та економічної кібернети-

ки (3);
— іноземної філології та перекладу (1); 
— нарисної геометрії і графіки (1);
— українознавства, культури та документо-

знавства (1); 
— фізичного виховання, спорту та здоров’я 

людини (4); 
— фінансів і банківської справи (4).
Викладача кафедри:
— фізичного виховання, спорту та здоров’я 

людини (1); 
— іноземної філології та перекладу (5).
Термін подання документів – не пізніше 11 ве-

ресня 2018 року.
За додатковою інформацією звертатися за 

електронною адресою на офіційному сайті уні-
верситету pntu.edu.ua/uk/diyalnist/osvita.html та за 
телефоном (0532) 57-32-03

Документи надсилати за адресою:
36011, м. Полтава, Першотравневий просп., 24

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

F22G32192

Земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадиб-
на ділянка), землі житлової та громадської забудови площею 0,24 га, кадастровий номер 5123755800:02:005:0292,  
за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н., с. Лиманка (Мізікевича), вулиця Кодимська,  ж/м «Чорноморка-2», 
земельна ділянка  2 та основні засоби в кількості 137 од.

Дата проведення відкритих торгів  Перші відкриті торги (аукціон) –04.09.2018
(аукціону)/електронного аукціону Другі відкриті торги (аукціон) – 13.09.2018
 Треті відкриті торги (аукціон) – 24.09.2018
 Четверті відкриті торги (аукціон) – 03.10.2018
 П’яті відкриті торги (аукціон)-12.10.2018
 Шості відкриті торги (аукціон)-23.10.2018
 Сьомі відкриті торги (аукціон)-01.11.2018
 Восьмі відкриті торги (аукціон)-12.11.2018
 Дев’яті відкриті торги (аукціон)-21.11.2018
Електронна адреса для доступу до відкритих  www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/  Точний час початку проведення відкритих торгів
електронного аукціону  (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті 

www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 
кримінальному провадженні № 42017010000000194 за підозрою Рогачова Дмитра Миколайовича, 09.06.1976 р.н., у 
вчиненні злочину, передбаченого  ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для 
складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрювано-
му, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслі-
дування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримінальному провадженні зібрані усі необхідні до-
кази для складання обвинувального акта, у зв’язку із чим пропоную підозрюваному Рогачову Дмитру Миколайовичу, 
09.06.1976 р.н., прибути разом зі своїм захисником до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Діло-
ва, 24, перший поверх) у період з 30.08.2018 по 31.08.2018 (з 09:00 до 18:00) для проведення вказаної процесуальної 
дії, а саме до прокурора у кримінальному провадженні Романюк Л.М. 

Також, інформуємо, що зазначений вище підозрюваний може ознайомитись з матеріалами вказаного криміналь-
ного провадження з можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурорам по вказаним 
кримінальним провадженням доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові 
докази, документи, або копії з них, які ви маєте намір використовувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України, сторони кримінального провадження зобов’язані письмово підтвердити 
протилежній стороні — прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких мате-
ріалів.

Повістка про виклик підозрюваного  
у кримінальному провадженні

Підозрюваний Горбенко Микита Олегович, 07.10.1993 ро-
ку народження, зареєстрований та проживає за адресою:  
м. Миколаїв, пр.Миру, буд.7, кв.4, відповідно до вимог ст.ст. 
36, 93, 135, 291, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 
03.09.2018 о 09:00 год., 04.09.2018 о 09:00 год., 05.09.2018 о 
09:00 год., в каб.№221 до прокурора відділу прокуратури Ми-
колаївської області Козирева І.В., за адресою: Миколаївська 
область, м. Миколаїв, вул. Спаська, 28, тел. (0512) 37-46-10, 
для участі у процесуальних діях у кримінальному провадженні 
№22015150000000043 від 01.04.2015 за ч.1 ст.258-3 КК України. 

Прокурор – Козирев І.В.

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «КСВ ГАГАРІНА» (код ЄДРПОУ 
41629891, місцезнаходження: 01004, м. Київ, ву-
лиця Шовковична, будинок 42-44, офіс 13-В) по-
відомляє про прийняття рішення про виділ з ТОВ 
«КСВ ГАГАРІНА» інших двох товариств з обме-
женою відповідальністю. Вимоги від кредито-
рів приймаються в письмовому вигляді протя-
гом 30 днів з дати публікації цього повідомлення 
за адресою: 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, 
будинок 42-44, офіс 13-В.

До відома всіх, кого стосується! У результаті проведеної перевірки характеристик продукції 
у відношенні ТОВ «Країна іграшок» ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області було вине-
сено Рішення № 310, № 311 від 16.03.2018 року про заборону надання продукції на ринку, що-
до Іграшки квадрокоптер на радіокеруванні HD Quadcopter, карбоновий, д/в: жовтень 2016 р. та 
Іграшки квадрокоптер на радіокеруванні Mini Ufo 2 кольори, з камерою у коробці 16*26,5*7,5* 
см, д/в: квітень 2016 р. В зв’язку з чим ТОВ «Країна іграшок» було вилучено з обігу, наступну 
продукцію:

• Іграшка квадрокоптер на радіокеруванні HD Quadcopter, карбоновий, д/в: жовтень 2016 р.
• Іграшка квадрокоптер на радіокеруванні Mini Ufo 2 кольори, з камерою у коробці 

16*26,5*7,5* см, д/в: квітень 2016 р.
З повагою ТОВ «Країна іграшок»

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 серпня 2018 р. № 650 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1161

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1161 

«Про порядок підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь в анти-
терористичній операції, з метою застосування пільги з оподаткування військовим 
збором» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 187) зміни, що додаються.

2. Взяти до відома, що положення абзацу четвертого пункту 2 змін, що вносять-
ся до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1161, застосову-
ються до податкових періодів починаючи з 1 травня 2018 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 серпня 2018 р. № 650

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 грудня 2015 р. № 1161
1. Назву постанови після слів «антитерористичній операції» доповнити слова-

ми «та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, від-
січі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС),».

2. Абзац перший замінити абзацами такого змісту:
«Установити, що підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь:
в антитерористичній операції, з метою застосування пільги з оподаткування вій-

ськовим збором здійснюється на підставі витягів з наказів керівника Антитерорис-
тичного центру при Службі безпеки або особи, яка його заміщує, першого заступни-
ка чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки про за-
лучення таких осіб до проведення антитерористичної операції та наказів оператив-
ного штабу з управління антитерористичною операцією про прибуття (вибуття) та-
ких осіб до (із) складу сил і засобів, які беруть безпосередню участь в антитерорис-
тичній операції;

у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській об-
ластях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), з ме-
тою застосування пільги з оподаткування військовим збором здійснюється на під-
ставі витягів з наказів Генерального штабу Збройних Сил України про залучення до 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стриму-
вання збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, ви-
тягів з наказів Командувача об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угру-
повань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення таких заходів.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.
3. Абзац четвертий після слів «антитерористичній операції» доповнити слова-

ми «та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, від-
січі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 липня 2018 р. № 659 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету  
Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631  

і від 3 лютого 2016 р. № 43
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 «Про 

затвердження Порядку проведення перевірок державних закупівель Державною фі-
нансовою інспекцією та її територіальними органами і внесення змін до деяких актів 
Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 69, ст. 2532) і від 

3 лютого 2016 р. № 43 «Про затвердження Положення про Державну аудиторську 
службу України» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 506, № 60, ст. 2062,  
№ 100, ст. 3261) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 липня 2018 р. № 659

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 3 лютого 2016 р. № 43
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р.№ 631:
1) у назві та пункті 1 постанови слова «державних закупівель Державною фі-

нансовою інспекцією та її територіальними органами» замінити словами «закупі-
вель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними ор-
ганами»;

2) у Порядку проведення перевірок державних закупівель Державною фінансо-
вою інспекцією та її територіальними органами, затвердженому зазначеною поста-
новою:

у назві Порядку слова «державних закупівель Державною фінансовою інспекці-
єю та її територіальними органами» замінити словами «закупівель Державною ау-
диторською службою, її міжрегіональними територіальними органами»;

у пункті 1 слова «Держфінінспекцією та її територіальними органами перевірок 
державних закупівель» замінити словами «Держаудитслужбою, її міжрегіональни-
ми територіальними органами (далі — орган державного фінансового контролю) 
перевірок закупівель»;

у пункті 2:
абзаци четвертий, п’ятий та сьомий виключити;
абзац восьмий викласти в такій редакції:
«Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про публіч-

ні закупівлі» та Порядку проведення інспектування Державною аудиторською служ-
бою України, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженому по-
становою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. № 550 (Офіційний вісник 
України, 2006 р., № 16, ст. 1206, № 100, ст. 3261) (далі — Порядок проведення ін-
спектування).»;

пункт 4 після абзацу першого доповнити абзацами такого змісту: 
«замовник не усунув порушення, визначене у висновку про результати моніто-

рингу закупівлі (далі — висновок), і таке порушення матиме негативний вплив для 
бюджетів, а також висновок не оскаржено до суду;

виявлення під час моніторингу закупівлі порушень щодо невідповідності опублі-
кованих в електронній системі закупівель умов договору про закупівлю змісту тен-
дерної пропозиції переможця процедури закупівлі за результатами аукціону (у тому 
числі ціни за одиницю товару) або ціни пропозиції учасника у разі застосування пе-
реговорної процедури закупівлі;

замовник не усунув порушення, визначене у висновку, і таке порушення призве-
ло до невиконання ним вимог Закону України «Про публічні закупівлі», а також ви-
сновок не оскаржено до суду;».

У зв’язку з  цим абзаци другий — п’ятий вважати абзацами п’ятим — восьмим;
пункти 5 і 6 виключити;
пункти 10 і 11 викласти в такій редакції:
«10. Для проведення перевірки закупівель орган державного фінансового контр-

олю оформляє на кожну посадову особу органу державного фінансового контролю 
та залученого кваліфікованого фахівця направлення у двох примірниках установле-
ного Держаудитслужбою зразка, яке підписує керівник органу державного фінан-
сового контролю або його заступник. 

11. Склад, кількість посадових осіб органу державного фінансового контролю 
та строки проведення перевірки закупівель визначає орган державного фінансо-
вого контролю з урахуванням обсягу передбачених програмою перевірки питань у 
межах 20 робочих днів. Строки проведення перевірки закупівель, щодо яких здій-
снювався моніторинг закупівель, передбачений Законом України «Про публічні за-
купівлі», визначається органом державного фінансового контролю в межах деся-
ти робочих днів.»;

пункти 16 і 17 викласти в такій редакції:
«16. Під час проведення перевірки закупівель проводиться документальна та/або 

фактична перевірка питань програми перевірки закупівель, а також аналіз інфор-
мації щодо проведення процедур закупівель, розміщеної в електронній системі за-
купівель, та інформації, що міститься в державних реєстрах та базах даних, відкри-
тих для доступу органу державного фінансового контролю.

17. Під час документальної перевірки здійснюється контроль за дотриманням за-
конодавства про закупівлі шляхом вивчення документів замовника. У разі веден-
ня документообігу з використанням електронних засобів зберігання та обробки ін-

формації керівником замовника або уповноваженою ним особою забезпечується 
безперешкодний доступ посадових осіб органу державного фінансового контролю 
до електронних документів та у разі потреби подання  їх завірених копій на папе-
ровому носії.

Аналіз інформації щодо проведення процедур закупівель, розміщеної в електро-
нній системі закупівель, проводиться за місцезнаходженням органу державного фі-
нансового контролю або замовника.

На письмову вимогу посадової особи органу державного фінансового контролю 
керівник замовника або уповноважена ним особа подає у трьох примірниках завіре-
ні копії документів, у тому числі тих, які не розміщено в електронній системі закупі-
вель, що, зокрема, підтверджують факти виявлення порушень. 

У разі потреби подання копій бухгалтерських документів забезпечує головний 
бухгалтер чи його заступник або уповноважена на це посадова особа замовника. 

Якщо замовник не подав завірені копії документів, про це зазначається в акті пе-
ревірки.»;

пункти 19 і 20 викласти в такій редакції:
«19. У разі відсутності бухгалтерського обліку в замовника, перешкоджання за-

мовником проведенню перевірки закупівель (недопущення посадових осіб органу 
державного фінансового контролю та залучених спеціалістів до проведення пере-
вірки закупівель, неподання необхідних для перевірки закупівель документів, за-
тримка у поданні документів та інше) орган державного фінансового контролю 
складає акт про неможливість проведення перевірки закупівель та вчиняє відпо-
відні дії згідно з  процедурою, визначеною пунктом 23 Порядку проведення інспек-
тування.

20. Перевірка закупівель може бути зупинена у разі необхідності проведення зна-
чної кількості зустрічних звірок, без завершення яких неможливе проведення на на-
лежному рівні перевірки, а також за обґрунтованим зверненням замовника. У тако-
му разі загальна тривалість перевірки становить не більш як 40 робочих днів з дня 
її початку, а в разі проведення перевірки закупівель, щодо яких проводився моніто-
ринг закупівель, передбачений Законом України «Про публічні закупівлі», — 20 ро-
бочих днів. При цьому строк, на який зупинено перевірку, не включається до строку 
проведення перевірки, визначеного пунктом 11 цього Порядку.»;

в абзаці другому пункту 27 слова «голова комітету з конкурсних торгів» замінити 
словами «голова тендерного комітету чи уповноважена особа (особи)»;

у тексті Порядку:
слова «об’єкт контролю» у всіх відмінках і формах числа замінити словом «за-

мовник» у відповідному відмінку і числі;
слова «державні закупівлі» у всіх відмінках і формах числа замінити словом «за-

купівлі» у відповідному відмінку і числі;
слова «контролюючий орган» у всіх відмінках замінити  словами  «орган  дер-

жавного фінансового контролю» у відповідному відмінку.
2. В абзаці третьому підпункту 3 та абзаці восьмому підпункту 4 пункту 4, під-

пункті 6 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43, слово «дер-
жавні» у всіх відмінках виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 серпня 2018 р. № 546-р 
Київ

Про підписання Змін до Меморандуму про 
взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням 

Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів 
і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй у сфері 

соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку 
відповідального батьківства

Схвалити проект Змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом Укра-
їни та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитя-
чим фондом Організації Об’єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з ді-
тьми та підтримки розвитку відповідального батьківства.

Уповноважити Міністра соціальної політики Реву Андрія Олексійовича підписа-
ти Зміни до Меморандуму.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, Доне‑
цька область, м. Добропілля, вул. Банкова, буд. 39«А») розглядає кримі‑
нальне провадження за обвинуваченням Бойченка Олександра Борисови‑
ча вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258‑3 
КК України.

Обвинувачений Бойченко Олександр Борисович, 06.07.1961 р.н., остан‑
нє місце реєстрації якого: м. Донецьк, проспект Ілліча, буд. 9, кв. 20, ви‑
кликається на 06.09.2018 р. о 10.00 год. до Добропільського міськрайон‑
ного суду, кабінет № 14 для участі в розгляді кримінального провадження.

Суддя Хоменко Д.Є.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області перебуває обвинувальний акт по кримі‑
нальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досу‑
дових розслідувань за № 22016150000000026 від 28.04.2016 
року відносно Єремєєва Петра Валерійовича у вчиненні кри‑
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258‑3 КК 
України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійо‑
вича в судове засідання на 6 вересня 2018 року о 12 годи‑
ні 45 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівсько‑
го міськрайонного суду Донецької області за адресою: До‑
нецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, кор‑
пус 2.

Суддя О.В. Стадченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглядає кримінальне провадження № 227/1349/18 
(1‑кп/227/258/2018) за обвинуваченням Мірошниченка Ігоря 
Володимировича у вчиненні кримінального правопорушен‑
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258‑3 КК України.

Обвинувачений Мірошниченко Ігор Володимирович,  
20 листопада 1971 року народження, останнє місце реєстра‑
ції якого: вул. Фрунзе, буд. 75, м. Макіївка Донецької облас‑
ті, викликається на 14.00 годину 17 вересня 2018 року до До‑
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 10 для участі 
в підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В.В., судді Здоровиця О.В., 
Кошля А.О.

Оголошення
про проведення відкритих торгів з продажу активів  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА  БАНК «МЕРКУРІЙ» 
Номер лота: 34
Коротка назва лота/ 
номер кредитного договору:

Облігації дисконтні ТОВ «ФАКТОР‑МЕД», що належать АТ БАНК  «МЕРКУРІЙ» в  кількості 17 000 шт. 

Місце проведення  
аукціону:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»  
на ПрАТ «Фондова біржа Перспектива»
Посилання на організатора відкритих торгів (аукціонів): http://fbp.cоm.ua/

Дата проведення аукціону: 31.08.2018
Час проведення  
аукціону:

Електронний аукціон розпочинається об 11‑00 год. Етапи проведення електронного аукціону та їх тривалість: Автома‑
тичне покрокове зниження ціни лота розпочинається об 11‑00 год. та завершується до 16‑00 год. (загальна тривалість 
складає до 5 годин); 
Період подання закритих цінових пропозицій розпочинається з 16‑00 до 16‑15 год. (загальна тривалість складає до 15 
хвилин). Період подання цінової пропозиції претендентом на перемогу розпочинається  з 16‑15. до 16‑30 год. (загальна 
тривалість складає до 5 хвилин).

Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення,  
початкова ціна, правила участі  
в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення аукціону, розміщене на веб-сайті Фонду: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/53-mercury/39311-asset-sell-id-178396

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Руднєв Олександр Сергійович, 

30.12.1981 р. н., зареєстрований за адресою: Донецька обл., 

м. Дружківка, вул. Братська, буд. 33,  на підставі ст. ст. 133, 

135, 297‑5, КПК України, Вам необхідно з’явитися 30.08.2018, 

у період часу з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. до слідчого від‑

ділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об‑

ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: 

Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 

буд. 33, до слідчого Ліпари Дениса Романовича для відкрит‑

тя та ознайомлення із матеріалами кримінального проваджен‑

ня, вручення Вам письмового повідомлення про підозру, об‑

винувального акта та реєстру матеріалів у кримінальному про‑

вадженні № 22018050000000142 від 10.07.2018, за підозрою 

Руднєва О. С. у вчиненні кримінальних правопорушень, перед‑

бачених ч. 4 ст. 110‑2; ч. 1 ст. 258‑3; ч. 3 ст. 258‑5 КК України 

у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального до‑

судового розслідування.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ВОЗДВИЖЕНКА» ПРИЙНЯЛО В УПРАВЛІННЯ  

32 АРЕШТОВАНИХ АКТИВА
Ухвалами Голосіївського районного суду міста Києва від 20.04.2018 у справі № 752/19045/17 

— провадження номер: 1‑кс/752/3264/18, 1‑кс/752/3258/18, 1‑кс/752/3266/18, 1‑кс/752/3257/18, 
1‑кс/752/3260/18, 1‑кс/752/3263/18, 1‑кс/752/3267/18, 1‑кс/752/3261/18, 1‑кс/752/3270/18, від 
24.04.2018 у справі № 752/19045/17 — провадження номер: 1‑кс/752/3256/18, від 07.05.2018 
у справі № 752/19045/17 — провадження номер: 1‑кс/752/3258/18, 1‑кс/752/3256/18 та від 
10.05.2018 № 752/19045/17 — провадження номер: 1‑кс/752/3624/18, 1‑кс/752/3622/18, від 
10.05.2018 у справі № 752/19045/17 — провадження номер: 1‑кс/752/3624/18, 1‑кс/752/3622/18, 
міста від 20.04.2018 у справі № 752/19045/17 — провадження номер: 1‑кс/752/3264/18, 
1‑кс/752/3271/18, 1‑кс/752/3258/18, 1‑кс/752/3263/18, від 24.04.2018 у справі № 752/19045/17 
— провадження номер: 1‑кс/752/3256/18, від 07.05.2018 у справі № 752/19045/17 — прова‑
дження номер: 1‑кс/752/3258/18, 1‑кс/752/3256/18, накладено арешт у кримінальному прова‑
дженні та передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшу‑
ку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — АРМА) на‑
ступні об’єкти нерухомого майна (далі — Активи):

1) нежитлові будівлі літ. А, Б, З, І, Л, М, Р, загальною площею 21 980,1 кв.м реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна 446496080000, розташовані за адресою: м. Київ, пров. Бал-
тійський, буд. 20;

2) нежитлова будівля офісно-торгівельного центру літ. Т, загальною площею 12 429,2 кв.м 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 446477380000, розташована за адресою:  
м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20;

3) нежитлова торгівельно-виробнича будівля літ. У, загальною площею 1964,4 кв.м реєстра-
ційний номер об’єкта нерухомого майна 446445080000, розташована за адресою: м. Київ, пров. 
Балтійський, буд. 20;

4) будівля виробничої майстерні літ. К, загальною площею 67,3 кв.м реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого майна 446332280000, розташована за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, 
буд. 20;

5) будівлі та споруди, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 50477012101, розта-
шовані за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Берегова, буд. 208;

6) склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівля автомийки літ. М, 
загальною площею 336,8 кв.м реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 136164823101, 
розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8;

7) будівля автосалону літ. А-2, загальною площею 3 193,5 кв.м реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна 348575612101, розташована за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. 
Набережна Перемоги, буд. 20;

8) будівля салону-магазину літ. А, огорожі № 1, 2, загальною площею 4690,9 кв.м реєстра-
ційний номер об’єкта нерухомого майна 348240351101, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. 
Отамана Головатого, буд. 113;

9) адмін. будівля літ. А-4, будівля СТО літ. Б, гараж літ. В, склад літ. Е, загальною площею 
3 900,9 кв.м реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 136113723101, розташовані за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8;

10) адміністративно-виробниче приміщення під літ. «Я» загальною площею 2293,10 кв.м, 
яке знаходиться за адресою: вул. Молдавська, 17 у Шевченківському районі м. Києва, реєстра-
ційний номер об›єкту нерухомого майна 18142280000;

11) адміністративне приміщення під літ. «Т» загальною площею 288,10 кв.м, яке знаходить-
ся за адресою: вул. Молдавська, 9 у Шевченківському районі м. Києва, реєстраційний номер 
об›єкту нерухомого майна 18192180000; 

12) об›єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ (вулиця 
Козацька), 60, реєстраційний номер об›єкта нерухомого майна 19077674101;

13) об›єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ, 58, реє-
страційний номер об›єкта нерухомого майна 19100074101, ринковою вартістю згідно зі звітом 
про оцінку 15 557 470 грн.;

14) нежитлові приміщення 1-го поверху NoNo 40-1-:-40-20, LXVII, LXVI, LXVI-1, LXVI-2 в літ. 
«А-7» площею 266,5 кв.м, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 22, реєстра-
ційний номер 22465508;

15) південна прохідна під літ. «Ч» загальною площею 153,70 кв.м, яка знаходиться за адре-
сою: вул. Молдавська, 11 у Шевченківському районі м. Києва, реєстраційний номер об’єкту не-
рухомого майна 13442480000;

16) електроцех і склад під літ. «Ш» та «Ш»’ загальною площею 1015,70 кв.м, які знаходять-
ся за адресою: вул. Молдавська, 15 у Шевченківському районі м. Києва, реєстраційний номер 
об›єкту нерухомого майна 16624680000;

17) нежитлові приміщення 2-го поверху №№42-1, 42-3, 42-4, 42-5, 42-6, 42- 7, 42-9, 42-10, 
42-12, 42-14, 42-15, LXXXVa в літ. «А-7» площею 184,3 кв.м, розташовані за адресою: м. Харків, 
вул. Римарська, буд. 22, реєстраційний номер 37843511;

18) нежитлові будівлі (салон-магазин по продажу автомобілів з блоком технічного обслуго-
вування), реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 350452153101, розташовані за адре-
сою: м. Полтава, вул. Серьогіна, буд. 1;

19) гараж під літ. Г-ІІ/приміщення охорони з підвалом/ та нежиле приміщення/допоміжний 
корпус з магазином/ під літ. Б-І, загальною площею 910,1 кв.м реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна 30248059101, розташовані за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут (Черепі-
на), буд. 19;

20) нежитлова будівля літ. Б-1, загальною площею 380,0 кв.м реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна 71836963000, розташована за адресою: м. Харків, вул. Озерянська (Мура-
нова), буд. 8/10.

21) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 49568263101, розташовані за адресою: 
м. Харків, вул. Клочківська, буд. 140;

22) нежитлова будівля літ. Е-2, загальною площею 1239,4 кв.м реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна 49521763101, розташована за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 140;

23) будівля магазину непродовольчих товарів літ. А, загальною площею 286,0 кв.м реєстра-
ційний номер об’єкта нерухомого майна 279810018101, розташована за адресою: м. Житомир, 
пр. Незалежності (вул. Ватутіна), буд. 100;

24) виставковий торгово-сервісний центр (друга черга) загальною площею 683,6 кв.м, що 
знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, буд. 44Г, реєстраційний номер об›єкта 
нерухомого майна 13993318101;

25) земельна ділянка, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: м. Жито-
мир, Київське шосе, буд. 44Г, кадастровий номер 1810136600:06:001:0032, реєстраційний но-
мер об›єкта нерухомого майна 51571218101;

26) нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, (вулиця 

60-річчя СРСР), 60/7, реєстраційний номер об›єкта нерухомого майна 27928371101;
27) приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 

696,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, буд. 44В, реєстраційний 
номер об›єкта нерухомого майна 13371018101;

28) земельна ділянка, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: м. Жито-
мир, Київське шосе, буд. 44В, кадастровий номер 1810136600:06:001:0031, реєстраційний но-
мер об›єкту нерухомого майна 51543818101;

29) нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 60/6, реє-
страційний номер об›єкта нерухомого майна 27878771101;

30) земельна ділянка кадастровий номер 3510100000:38:322:0005, загальною площею 
0,2825 га, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 360755935101, розташована за 
адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Кропивницького, буд. 173;

31) комплекс будівель, загальною площею 1030,2 кв.м реєстраційний номер об’єкта не-
рухомого майна 62256135101, розташований за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград),  
вул. Кропивницького, буд. 173;

32) нежитлові приміщення, загальною площею 173,1 кв.м реєстраційний номер об’єкта не-
рухомого майна 279878926101, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка 
Сахарова, буд. 38-А.

18.08.2018 року та 21.08.2018 року ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» за результатами проведено‑
го конкурсу, на підставі договорів про управління майном (активами), укладених з Національ‑
ним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів, набуло право управління арештованими Активами.

ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» буде здійснюватися управління Активами в інтересах:
власника Активів — в частині збереження та збільшення економічної вартості Активів, 

ефективності управління Активами — з метою забезпечення повернення Активів власнику у 
разі настання визначеної законом підстави такого повернення;

держави Україна — в частині збереження та збільшення економічної вартості Активів, ефек‑
тивності управління Активами — з метою забезпечення: виконання визначеного кримінальним 
процесуальним законодавством України завдання арешту Активів як заходу забезпечення від‑
повідного кримінального провадження; можливості примусового стягнення Активів на користь 
держави Україна у визначеному законом правовому режимі у разі настання визначеної законом 
підстави такого стягнення; надходжень до Державного бюджету України доходів від управління 
Активами у порядку, на умовах та у розмірах, визначених законодавством та цим Договором; 

АРМА — в частині забезпечення виконання ним визначених законом функцій та повнова‑
жень з управління Активами.

Отже, ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» є особою, яка має право вчиняти фактичні та юридичні дії, 
пов’язані з Активами від свого імені в інтересах власника Активів, держави України та АРМА, ді‑
яльність якого полягає у забезпеченні збереження та збільшення економічної вартості Активів. 

Цим, ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» повідомляє усіх третіх осіб, кого це може стосуватися, що 
відносно вказаного переліку об’єктів нерухомого майна, є УПРАВИТЕЛЕМ, який діє від власно‑
го імені на підставі Договору управління, укладеного з Національним агентством України з пи‑
тань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочи‑
нів відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України та Закону, та на виконання умов Догово‑
ру управління, та зазначає про необхідність:

1) невідкладно повідомити уповноважену особу ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» за електронною 
адресою: info@vozdvizhenka.info у письмовому вигляді та надати документальне підтверджен‑
ня правових підстав користування Активом;

2) допустити в період з 27.08.2018 року по 14.09.2018 року (включно) уповноважених осіб 
ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» та Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів до проведення інвентари‑
зації та виявлення наявних недоліків Активів;

3) всі особи, які користуються Активом зобов’язані з 19.08.2018 року здійснювати нараху‑
вання та оплату орендної плати ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» за ставками від 2 до 8 доларів США 
за оренду (найм) 1 кв.м згідно Договору управління (розмір ставки та номер рахунку буде до‑
датково повідомлено кожному орендарю в індивідуальному порядку), які будуть в подальшому 
перераховані ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» до Державного бюджету України; 

4) особи, які бажають взяти учать у конкурсі на право оренди Активів строком до 
17.08.2019 року мають направити на адресу ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» info@vozdvizhenka.info 
не пізніше 14.09.2018 року відповідні заяви про оренду (заявка на участь у конкурсі) та наступ‑
ні документи:

‑ пропозиція про оренду із зазначенням розміру орендної плати;
‑ копії установчих  документів;
‑ належним чином оформлена довіреність, видана представнику  юридичної особи з надан‑

ням повноважень щодо збільшення розміру орендної плати безпосередньо на конкурсі;
‑  відомості про фінансовий стан (платоспроможність учасника конкурсу).
ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» докладе максимум зусиль для якнайшвидшої організації та про‑

ведення конкурсу на право оренди для забезпечення укладення нових договорів оренди, не піз‑
ніше 20.09.2018 року, для забезпечення належного та ефективного управління Активами, для за‑
безпечення отримання доходів для подальшого перерахування до Державного бюджету України.

Примітка:
Звертаємо увагу, що усі особи, незалежно від укладених ними договорів оренди або інших 

підстав користування Активами, зобов’язані неухильно виконувати вимоги ухвал судів, яки‑
ми накладено арешт у кримінальному провадженні та передано в управління Національному 
агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від ко‑
рупційних та інших злочинів, оскільки:

відповідно до частини 3 статті 9 Кримінального процесуального кодексу України:
3. Закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються криміналь-

ного провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального прова-
дження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу;

згідно із частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України:
1.Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, 

або перешкоджання їх виконанню - 
карається штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів гро‑

мадян або позбавленням волі на строк до трьох років;
відповідно до пункту 2 розділу V Прикінцевих положень Закону України «Про Національне 

агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від ко‑
рупційних та інших злочинів»:

2. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові ак-
ти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА»

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об‑
ласті знаходиться кримінальне провадження № 233/4604/17 за обвинува‑
ченням Пастухова Андрія Олексійовича, 5 листопада 1982 року народжен‑
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 
КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія Олексійовича в судове 
засідання на 5 вересня 2018 року об 11 годині 00 хвилин, яке відбудеть‑
ся в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас‑
ті за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 296/7349/17 за обвинуваченням Панька Романа Григоро‑
вича, 07.04.1974 року народження, Байрачного Андрія Ми‑
колайовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні кримі‑
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258‑3 КК 
України.

Суд викликає обвинувачених: Панька Романа Григорови‑
ча, Байрачного Андрія Миколайовича в підготовче судове за‑
сідання на 5 вересня 2018 року о 10 годині 30 хвилин, яке 
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонно‑
го суду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус, 2.

Суддя О.В. Стадченко

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду До‑
нецької області перебуває обвинувальний акт по кримінально‑
му провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових роз‑
слідувань за № 22017050000000124 від 27.03.2017 року від‑
носно Федяніна Максима Сергійовича у вчиненні криміналь‑
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258‑3 КК Укра‑
їни.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сергійо‑
вича в судове засідання на 7 вересня 2018 року о 14 годи‑
ні 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівсько‑
го міськрайонного суду Донецької області за адресою: До‑
нецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, кор‑
пус 2.

Суддя О.В. Стадченко

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об‑
ласті перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, вне‑
сеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22014000000000496 
від 28 жовтня 2014 року відносно Устінова Федора Вікторовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258‑3, ч. 1 ст. 263 
КК України.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторовича в судове за‑
сідання на 5 вересня 2018 року о 13 годині 00 хвилин, яке відбудеться в 
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, кор‑
пус 2.

Суддя О.В. Стадченко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21) розглядає обвинувальний акт відносно Моро‑
за Юрія Юрійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258‑3 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз‑
слідувань за № 12015050000001020 від 22.10.2015 року, місце проживан‑
ня обвинуваченого: вул. Щербакова, 4, кв. 103, м. Макіївка Донецької об‑
ласті, викликається на 6 вересня 2018 року о 10.00 годині до суду, каб. 
№23/3, для участі в розгляді кримінального провадження (№ 234/7170/18, 
1‑кп/234/688/18).

Головуючий суддя Л.I. Переверзева

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас‑
ті знаходиться кримінальне провадження № 233/5869/17 за обвинуваченням 
Семенової Тетяни Вікторівни, 22.10.1983 року народження, у вчиненні кримі‑
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258‑3 КК України.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області від 5 червня 2018 року проведено підготовче судове засідання та 
справу призначено до судового розгляду.

Суд викликає обвинувачену Семенову Тетяну Вікторівну в судове засідан‑
ня на 5 вересня 2018 року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщен‑
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: До‑
нецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко
Загублене cвідоцтво про право власності  

на моторно‑прогулянкове судно,  
що належить ПРАТ «Південспецбуд»  

«Utopia 205», бортовий номер UA 0245, вважати недійсним.

У зв’язку із втратою суднового білета від 18.05.2000 p., реє‑
страційний номер 3417, на спортивно‑прогулянкову парусну яхту 
«Сальве», 1990 року випуску, бортовий номер УОА 3417к, 

вважати недійсним. 

Втрачене  
посвідчення водія малого/маломірного судна,  

яке було видане на ім’я Герасимчук Костянтин Андрійович,  
вважати недійсним.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
Підозрюваній Лященко Людмилі Миколаївні, 06.11.1965 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297‑5 КПК 

України, необхідно з’явитися 31 серпня 2018 року о 10 год. 00 хв. до каб. № 15 слідчого відділу Управління СБ Укра‑
їни в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40 (тел. 0532‑51‑18‑15), до старшого слідчо‑
го слідчого відділу Управління Горбунової А.В. для проведення слідчих (процесуальних) дій (повідомлення про за‑
вершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування) як підозрюваній за Вашою 
участю у кримінальному провадженні №22014170000000118 від 22.11.2014 за ч.1 ст.258‑3 КК України.

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Полтавській області А.В. Горбунова
ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом 

у призначений строк — заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.
ст. 138 КПК України 
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не‑

можливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
ст. 139 КПК України
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, що‑

до якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під‑
твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по‑
важних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчо‑
го, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчо‑
го судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути 
застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви‑

клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний 
та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального су‑
дового провадження.

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська область, смт Новоайдар, 

вул. Миру, буд. 38) знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000275 
від 04.12.2017 року за обвинуваченням Васькіної Антоніни Львівни у вчиненні кримінального правопору‑
шення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В.Б. викликає обвинувачену 
Васькіну Антоніну Львівну, 18.05.1955 р.н., яка зареєстрована за адресою: Луганська область, Новоайдар‑
ський район, м. Щастя, кв‑л Енергетиків, 19/14, у судове засідання 04.09.2018 року о 09.30 год. у примі‑
щенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибу‑
ла за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового судового засі‑
дання і вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про 
привід обвинуваченої та/або ухвалу про накладення на неї грошового стягнення в порядку, передбачено‑
му главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До‑

бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 42016050000000797 (номер справи 
1‑кп/243/81/2018) за обвинуваченням Князєва Олександра Віталійовича у вчиненні кримінального право‑
порушення, передбаченого ст. 258‑3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Хаустова Т.А. викликає обвинувачено‑
го Князєва Олександра Віталійовича, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка,  
вул. 60 років СРСР, будинок № 41, квартира № 2, у судове засідання, яке відбудеться 5 вересня 2018 року 
о 12 годині 45 хвилин, у залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не при‑
був за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і 
вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про при‑
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбачено‑
му главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До‑

бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 42016221320000111 (номер справи 
1‑кп/243/551/2018) за обвинуваченням Толстих Ігоря Євгеновича у вчиненні кримінального правопору‑
шення, передбаченого ст. 258‑3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Хаустова Т.А. викликає обвинуваченого 
Толстих Ігоря Євгеновича, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Сво‑
боди, будинок № 13, квартира № 3 у судове засідання, яке відбудеться 6 вересня 2018 року о 16 годині 
30 хвилин, у залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не при‑
був за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і 
вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про при‑
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбачено‑
му главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик
Слов’янський міськрайонний суд Донець кої області (84112, м. Слов’янськ, вул. Доброволь ського, 2) 

розглядає кримінальне провадження № 42014080000000652 (номер справи 243/243/3053/15‑к, номер 
провадження 1‑кп/243/199/2018) за обвинуваченням Ковінько Яни Василівни у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258‑3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по справі: Ковінько Яна Василівна, 01.09.1983 року народження, яка проживає за адре‑
сою: Донецька область, м. Донецьк, проспект Россіні, 6/30, викликається на судові засідання, які відбудуть‑
ся 6 вересня 2018 року о 09.30 год. та 22 жовтня 2018 року о 08.45 год. до суду для участі в розгляді справи.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибу‑
ла за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи‑
ває заходів до забезпечення її прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об‑
винуваченої та/або ухвалу про накладення на неї грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 
11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя В.І. Старовецький

Виклик до суду
До суду як обвинувачені викликаються Сергеєнко‑

ва Ірина Анатоліївна, 29.03.1969 р.н., яка зареєстро‑
вана за адресою: вул. Центральна, 141/1, смт Біло‑
водськ, Біловодський район, Луганська область, та 
Пронько Юрій Олександрович, 02.04.1962 року наро‑
дження, зареєстрований за адресою: вул. Юрченка, 
92, с. Бараниківка, Біловодський район, Луганська 
область, у підготовче судове засідання в об’єднаному 
кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110 КК Украї‑
ни, яке призначено на 13 годину 00 хвилин 6 вересня 
2018 року та відбудеться в приміщенні суду за адре‑
сою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ, Луганська 
область.

З дня опублікування оголошення обвинувачені 
вважаються повідомленими про дату, час та місце 
слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є.О. Соболєв

Повістка про виклик обвинуваченої 
в підготовче судове засідання, по якому 

здійснюється спеціальне досудове розслідування
Обвинувачена Бєрежна Світлана Іванівна, 

18.11.1974 року народження, обвинувачена у вчи‑
ненні кримінального правопорушення, передбачено‑
го ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України, відповідно до вимог 
ст.ст. 297‑5, 323 КПК України викликається в судо‑
ве засідання в порядку спеціального судового прова‑
дження, яке відбудеться 5 вересня 2018 року о 14 го‑
дині 30 хвилин у приміщенні Біловодського район‑
ного суду Луганської області за адресою: вул. Лу‑
ганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачена.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т.В. Кускова

Повістка про виклик обвинуваченої 
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачена Басова Єсенія Сергіївна, 16.11.1975 

року народження, яка зареєстрована за адресою: 
Луганська область, м. Красний Луч, вул. Пирогова, 
5, відповідно до вимог ст.ст. 297‑5, 323 КПК Украї‑
ни викликається в підготовче судове засідання в по‑
рядку спеціального судового провадження, яке при‑
значено на 10 годину 30 хвилин 5 вересня 2018 року 
в приміщенні Біловодського районного суду Луган‑
ської області за адресою: Луганська область, смт Бі‑
ловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в підготов‑
чому судовому засіданні як обвинувачена.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Є.О. Соболєв
ПОВІСТКА 

про виклик обвинуваченої
Рубіжанський міський суд Луганської області при 

здійсненні судового провадження викликає як обвину‑
вачену Скнаріну Лілію Григорівну, 05.07.1972 року на‑
родження, зареєстровану за адресою: Луганська об‑
ласть, м. Красний Луч, вул. П. Морозова, 2А, за мате‑
ріалами кримінального провадження № 420/118/17, 
1‑кп/425/69/18, на підставі обвинувального акта віднос‑
но Скнаріної Л.Г. за ч. 1 ст. 258‑3 КК України.

Обвинуваченій Скнаріній Л.Г. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 5 ве‑
ресня 2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжан‑
ського міського суду за адресою: Луганська область, 
м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинуваче‑
на вважається повідомленою про дату, час та місце роз‑
гляду справи. У разі неявки обвинуваченої справу буде 
розглянуто за її відсутності.

Суддя В.В. Козюменська

Оголошення
Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 

«Київкомунсервіс» оголошує конкурс на визначення виконавця послуг з перероблення (оброблення) та 
захоронення побутових відходів, що утворюються на території міста Києва.

Обсяг відходів, що утворюються на території міста Києва — 1200 тис.т/рік.
Конкурс проводиться в два етапи, а саме: на першому етапі здійснюється оцінка відповідності учасни‑

ків кваліфікаційним вимогам, на другому — розгляд та оцінка пропозицій.
Дата, час та місце початку проведення І етапу : 28.09.2018 1200 год., вул. Хрещатик, 36, м. Київ, к. 514.
Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарювання усіх форм власності.
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у конкурсі на рівних умовах.
Учасник надає конкурсне забезпечення у формі банківської гарантії в розмірі 31500 тис. грн. (тридцять 

один мільйон п’ятсот тисяч грн) зі строком дії 120 календарних днів з дня проголошення першого ета‑
пу конкурсу.

Конкурсна документація надається протягом трьох робочих днів з дня надходження від учасника пись‑
мової заявки про участь у конкурсі.

Пропозиція надається одночасно в двох опечатаних конвертах відповідно до кожного етапу окремо з 
маркуванням на конвертах: найменування, адреса організатора конкурсу та учасника конкурсу, предмет 
конкурсу, № етапу, контактний телефон.

Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкрива‑
ються і повертаються учасникам конкурсу.

Критерії вибору переможця конкурсу, а також інші умови конкурсу викладені в конкурсній документа‑
ції.

Конкурсні пропозиції подаються учасниками особисто або поштою секретарю конкурсної комісії орга‑
нізатора конкурсу за адресою: вул. Кудрявська, 23, м. Київ, 04053, каб.101.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій — 28.09.2018 р. до 10.00 год.
За інформацією щодо отримання конкурсної документації звертатись за адресою: вул. Кудрявська, 23, 

м. Київ, 04053, тел.5319677, tender@kks.kiev.ua.
Announcment of tender

Municipal enterprise of Executive body of the Kyiv City Council (Kyiv Сity State Administration) «Kyivkomun‑
servis» announces a tender to select the provider for processing (treatment) and disposal of household waste gen‑
erated in the city of Kyiv.

The volume of waste generated on the territory of Kyiv is 1200 thousand t/year.
The tender is held in two stages, namely: the First Stage is an assessment of compliance of the tenderers with the 

qualification requirements, the Second Stage is a consideration and evaluation of tender offers.
Date, time and place of beginning of the first stage: 09/28/2018 12:00, 36, Khreshchatyk street, Kyiv, room 514. 
The tenderers may be business entities of all ownership forms.
Home and foreign tenderers take part in tender on equal terms.
Tenderer provides a Tender Security in the form of a bank guarantee in the amount of 31500 thousand UAH. (thir‑

ty‑one million five hundred thousand UAH) with a validity of 120 days from the date of announcement of the first 
stage of the tender.

The tender documents are provided within three working days from the date of receipt of written statement for 
participation in tender from the tenderer.

The tender offer is provided simultaneously in two sealed envelopes according to each stage separately with 
markings on envelopes that contain the name, the address of the Tender Initiator and the tenderer, the subject of 
tender, no. of stage, contact phone number.

The envelopes with the tender offers received after the deadline for submission of tender offers shall not be dis‑
closed and shall be returned to the tenderers.

The criteria for selection of a successful tenderer as well as other conditions are set out in tender documents.
The tender offers shall be submitted by tenderers personally or by mail to the Tender Committee’s Secretary of 

the Tender Initiator to the address: 23, Kudryavska street, Kyiv, 04053, room 101.
The deadline for submission of tender offers is 09/28/2018 year, until 10:00.
To get information on receipt of the tender documents, please contact us at the address: 23, Kudryavska street, 

Kyiv, 04053, 5319677, tender@kks.kiev.ua.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Галецький Федір Олександрович, 30.05.1995 р.н., остан‑

нє відоме місце проживання: вул. Хіміків, буд. 34, кв. 1, м. Калуш Калусько‑
го району Івано‑Франківської області, на підставі ст. 258‑3 КПК України, вам 
необхідно з’явитися 24.09.2018р. на 09 год. 00 хв. до Івано‑Франківського 
міського суду Івано‑Франківської області за адресою: м. Івано‑Франківськ,  
вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального 
провадження про обвинувачення Галецького Федора Олександровича у вчи‑
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258‑3 КК України.

Головуючий суддя Н.І. Деркач

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре‑
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50‑річчя Перемоги, 34, викли‑
кає Будаг’янца Юрія Георгійовича як обвинуваченого в судове засідання 
по кримінальній справі № 409/1654/16‑к за обвинувальним актом у кри‑
мінальному провадженні стосовно Будаг’янца Юрія Георгійовича за ч. 1  
ст. 258‑3 КК України на 7 вересня 2018 року о 15.00 годині.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О.М., 

судді: Юрченко С.О., Скрипник С.М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50‑річчя Перемоги, 34, викликає Агеє‑
ва Андрія Євгеновича як обвинуваченого в судове засідання по криміналь‑
ній справі № 426/11233/17 за обвинувальним актом у кримінальному прова‑
дженні стосовно Агеєва Андрія Євгеновича за ч. 1 ст. 258‑3 КК України на 6 
вересня 2018 року о 15.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут‑
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О.М., 

судді Юрченко С.О., Осіпенко Л.М.
ОГОЛОШЕННЯ ПРО БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ПРОДАЖ АКТИВІВ (МАЙНА) 

АТ «РОДОВІД БАНК»
Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію АТ«РОДОВІД БАНК»  

з 06.09.2018 оголошує безпосередній продаж активів (майна) банку, 
згідно рішення ФГВФО №1899 від 17.08.2018.

Детальна інформація щодо порядку придбання та переліку майна 
на сайті ФГВФО: 

http://www.fg.gov.ua/not‑paying/liquidation/160‑at‑rodovid‑bank/39233‑2008 
та на сайті АТ «РОДОВІД БАНК»: 

http://rodovidbank.com/ukr/unlimited_sales_accets.php

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре‑
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50‑річчя Перемоги, 34, викли‑
кає Мельника Олексія Миколайовича як обвинуваченого в судове засі‑
дання по кримінальній справі № 426/12307/18 за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Мельника Олексія Миколайо‑
вича за ч. 1 ст. 258‑3 КК України на 7 вересня 2018 року о 14.30 годині.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О.М., 

судді: Половинка В.О., Скрипник С.М.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обви‑
нуваченого Томілова Станіслава Вікторовича (останнє відоме місце ре‑
єстрації: Луганська область, м. Луганськ, вул. Клєновая, 11) у судове 
засідання з розгляду кримінальної справи №428/13412/18 за обвину‑
ваченням Томілова Станіслава Вікторовича за ч. 1 ст. 258‑3, ч. 1 ст. 333 
КК України, яке відбудеться 7 вересня 2018 року о 09 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19.

Головуючий по справі: суддя Олійник В.М., склад колегії суддів: 
Комплєктова Т.О., Посохов І.С.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12 +17 +21 +26 Черкаська +12 +17 +23 +28
Житомирська +10 +15 +21 +26 Кіровоградська +12 +17 +27 +32
Чернігівська +12 +17 +21 +26 Полтавська +12 +17 +27 +32
Сумська +10 +15 +23 +28 Дніпропетровська +13 +18 +29 +34
Закарпатська +10 +15 +23 +28 Одеська +16 +21 +27 +32
Рівненська +8 +13 +21 +26 Миколаївська +16 +21 +29 +34
Львівська +8 +13 +21 +26 Херсонська +16 +21 +29 +34
Івано-Франківська +8 +13 +21 +26 Запорізька +14 +19 +29 +34
Волинська +8 +13 +21 +26 Харківська +12 +17 +27 +32
Хмельницька +10 +15 +21 +26 Донецька +14 +19 +27 +32
Чернівецька +10 +15 +21 +26 Луганська +12 +17 +27 +32
Тернопільська +8 +13 +21 +26 Крим +16 +21 +27 +32
Вінницька +12 +17 +22 +27 Київ +14 +16 +23 +25

Укргiдрометцентр

«Голос Донбасу»  
буде потужним

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ЕФІР. На Луганщині  з радіотелевізійної вежі, розташованої у 
Новоайдарському районі, почали мовлення ще дві українські раді-
останції: «Голос Донбасу» (88,0 МГц) та «Радіо Можливість» (102,3 
МГц). «Раніше їх сигнал досягав тільки міста Щастя та охоплював 
територію приблизно п’ять кілометрів, — зазначає директор облас-
ного департаменту масових комунікацій Олександр Костенко. — 
Тепер радіус мовлення двох радіостанцій розширено до 40—50 кі-
лометрів. Особливо приємно, що це відбулося напередодні Дня Не-
залежності України». Тож сигнал цих радіостанцій досягатиме і на-
селених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій терито-
рії Луганщини. 

Загалом з вежі в Новоайдарському районі на територію Лу-
ганщини ведуть мовлення 14 українських телеканалів у цифро-
вому форматі, один аналоговий та сім радіостанцій. Відкриття 
об’єкта в Новайдарському районі відбулося рік тому, 22 серп-
ня 2017-го. 

Товар №1 —  
цифрові приймачі

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

TЕЛЕБАЧЕННЯ. У зв’язку з припиненням трансляції аналогово-
го телебачення на Сумщині значно зріс попит на цифрові прийма-
чі, які розмітають із прилавків. Як повідомив представник одного із 
сумських магазинів, який їх реалізує, протягом тижня продано кіль-
ка сотень приладів, що стало своєрідним рекордом.

Щоб запобігти зайвому ажіотажу, в Сумській ОДА відбулася зу-
стріч із представниками великих торговельних організацій, що реа-
лізують побутову техніку, зокрема цифрові приймачі. Як повідомив 
заступник голови Сумської ОДА Вадим Акперов, досягнуто домов-
леності, що найближчими днями приймачі доставлятимуть авіа-
транспортом. Ціна буде тією самою — 400—450 гривень залежно 
від модифікації. У продажу є сучасні телевізори ціною понад 3,5 ти-
сячі гривень із вмонтованими тюнерами.  

Гостей свята частували переможним борщем
Павло КУЩ,  

«Урядовий кур’єр» 

А ДОБАВКУ МОЖНА? У Краматорську на 
Донеччині під час обласного свята до Дня Не-
залежності України відбувся кулінарний батл за 
найсмачнішу страву. Участь у смачному змаган-
ні взяли дев’ять команд із різних тутешніх міст і 
об’єднаних територіальних громад, які готували 
страви народів, що здавна живуть на Донбасі. 
Приміром, представники Соледарської грома-
ди взялися готувати молодого барана на грилі, 
учасники з Покровська чаклували над пловом, 
кухарі з Іллінівської громади запропонували га-
лушки, команда Донецької обласної державної 
організації гуртом варила плов. А переміг укра-
їнський борщ із м’ясом, зеленню й домашньою 
сметаною, який на вогні в казані готували куха-
рі Олександрівської громади. 

Куштували і оцінювали страви місцеві жите-
лі, у присутності яких у місцевому парку все апе-
титно шкварчало, булькало, кипіло й апетитно 
пахло. Позитивні відгуки отримали всі зусил-
ля кухарів, зокрема плов і галушки. А більшість 
голосів набрав гарячий борщ, 50 літрів якого з 
апетитом з’їли гості і представники авторитет-
ного журі.       

Смугастий рейс: херсонські кавуни дісталися 
столиці

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

СМАЧНЕ ЛІТО. До Києва 
надійшла перша партія хер-
сонських соковитих ягід. Бар-
жа з кавунами й динями при-
була до селища Чирське Пе-
реяслав-Хмельницького райо-
ну Київської області, звідки їх 
доправляють до столичних су-
пермаркетів автомашинами. З 
Голої Пристані на Херсонщині 
цього року відвантажили вдві-
чі більше баштанних, ніж торік, 
— 500 тонн. Крім кавунів, упер-
ше відправили 80 тонн динь. 

«Херсонський кавун най-
смачніший! Доправляючи по-
пулярну ягоду на столичні при-
лавки, ми доводимо, що мо-
жемо відновити судноплав-
ство на Дніпрі та зняти коло-
сальне навантаження з укра-
їнських доріг. Дніпро — це 
судноплавна артерія Украї-
ни, і її потрібно розвивати», — 
зазначив голова Херсонської 
облдержадміністрації Андрій 
Гордєєв. Він подякував агра-
ріям Херсонщини, які, попри 
аномальні кліматичні умови 
цієї весни, змогли сформува-

ти партію баштанних, і висло-
вив вдячність Олексієві Вада-
турському за розвиток річко-
вої логістики. 

Засновник компанії «Півден-
ний експорт» Олександр Си-
ненко сказав, що постачання 
Дніпром набагато вигідніше і 

дає змогу зберегти товарний 
вигляд ягід. Вантаж було сфор-
мовано з урожаю трьох фер-
мерських господарств Голо-
пристанського району. Спосте-
рігати за переміщенням бар-
жі можна було онлайн на кар-
тах на сайті «Нібулону». У Ки-

єві знають, що баштанні з бар-
жі будуть високої якості з усі-
ма сертифікатами, без нітра-
тів, матимуть гарний вигляд. 
Компанія планує перевозити  
херсонські кавуни річковим 
транспортом також до Харків-
ської та Полтавської областей. 
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Будівничим Української держави 
присвячується

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. На Хмельнич-
чині в Ізяславському районному 
історико-краєзнавчому музеї 
з нагоди відзначення 27-ї річ-
ниці проголошення Незалеж-
ності України урочисто від-
крили виставку живописних 
робіт «Розбудовники Україн-
ської держави» Асафата Дні-
стряна — жителя міста Ізяс-
лав, колишнього в’язня сум-
ління комуністичного режиму. 
В експозиції представлено 

портрети видатних історичних 
осіб та борців за свободу і не-
залежність України — Тара-
са Шевченка, Богдана Хмель-
ницького, Симона Петлюри, 
Степана Бандери, патріарха 
Мстислава, Ярослави Стець-
ко, а також портрети учасни-
ків  національного руху опору 
комуністичному режиму і рід-
них художника.   

Асафат Гнатович урочисто 
подарував свої картини гро-
маді міста. «Це символічно, 
що учасник боротьби за во-
лю України напередодні від-

значення Дня Незалежнос-
ті зробив такий чудовий по-
дарунок  усім жителям ста-
родавнього Ізяслава — до-
бірку живописних портретів 
видатних діячів українсько-
го державотворення, напи-
сану власноруч», — зазна-
чила, дякуючи художнико-
ві, міський голова Валенти-
на Корнійчук. Під час презен-
тації директор районного іс-
торико-краєзнавчого музею 
Людмила Левицька розпові-
ла, що на довгому життєвому 
шляху Асафату Дністряну до-

велось зазнати багато труд-
нощів і втрат.  Він отримав 20 
років ув’язнення, пройшовши 
поневіряння в тюрмах, був 
відправлений у табір на ка-
торжну працю в Заполяр’я, 
де вже на той час  перебува-
ли батько та брат Василь. А 
двоє старших братів загину-
ли, один — в бою з НКВС, ін-
ший — з фашистами. У 2012 
році Ізяславським районним 
історико-краєзнавчим музе-
єм була видана книга спога-
дів Асафата Гнатовича «Від 
Карпат до Заполяр’я». 
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Український борщ був дуже популярним серед гостей свята у Краматорську

Ну що, кияни, 
посмакуємо 
дешевими 
херсонськими 
кавунами?
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