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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:
«Переконаний,  

цієї осені  
ми повинні  
розглянути  

закон  
про мову».

Держрезерв  
поповнює запаси 

НА ЧОРНИЙ ДЕНЬ. У межах оновлення та поповнення запа-
сів, що зберігаються у державному матеріальному резерві, Дер-
жавне агентство резерву України провело процедури закупівель 
матцінностей на загальну суму майже 482,2 млн грн. Ще на по-
над 121 млн грн відомство повторно оголосило тендери для за-
купівлі зерна 2 і 3 класу.

«Цей рік, як і обіцяли, буде безпрецедентним у частині попо-
внення запасів Держрезерву. Обіцяли — виконуємо, адже такий 
обсяг закупівель відомство проводить вперше за десятки років. 
Сума більш ніж вагома — 482,2 мільйона гривень, і спрямували 
її на закупівлю 10 номенклатурних позицій, не враховуючи зер-
на, на яке щойно оголошено повторні тендери», — повідомив го-
лова Держрезерву Вадим Мосійчук. Серед закуплених ціннос-
тей — дизельне пальне та пальне для реактивних двигунів, чай, 
тушковане м’ясо в консервах, консерви рибні та молочні, олія со-
няшникова, солодковершкове масло та натільна білизна.

Закуплені матцінності закладатимуть по всіх підприємствах і 
організаціях Держрезерву. Поповнити та освіжити запаси пла-
нують за 33 номенклатурними позиціями. 

14,7 млрд м3

становлять запаси природного газу  
в українських підземних сховищах.  

У серпні в них закачано 1,8 млрд кубів  

НОРМОТВОРЧІСТЬ. Ландшафтна фірма через суд призупинила 
дію з 1 вересня нових норм для зведення осель та інших 
споруд

Хто не бажає 
будівельного прогресу?

Голова Верховної Ради про потребу заповнення 
законодавчого вакууму після скасування 
антиконстутиційного закону «Колесніченка — Ківалова»
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Маккейна поважали друзі й 
ненавиділи вороги. Президент Петро 
Порошенко побував на церемонії 
прощання с американським сенатором 
і великим другом нашої країни 

ВТРАТА

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про реалізацію 
експериментального проекту у 
сфері примусового виконання 
рішень»
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Школа на лінії вогню
ДЕНЬ ЗНАНЬ. У Попасній підготовка до навчального року розпочалася зі встановлення 
панелей для захисту від обстрілів

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

П’ятикласники Владик 
Марченко й Микитка Мо-

розов із задоволенням фото-
графуються біля дерев’яної 

конструкції, яка закриває ві-
кна першого поверху школи. 
На панелях намальоване бла-
китне небо та веселі футбо-
лісти, зелена трава й усміхне-
ні силачі. Для чого ці дерев’яні 
віконниці? «Це захисні сенд-

віч-панелі для вікон, які нам 
допоміг цьогоріч встанови-
ти Міжнародний Червоний 
Хрест. А ми вже їх розмалю-
вали», — розповідає дирек-
тор школи Наталя Вікторівна 
Ксенофонтова. 

Останні чотири роки вона ні-
куди не виїжджала з Попас-
ної. У страшному 2014-му горі-
ла від прямого попадання сна-
ряда її квартира в мікрорайо-
ні Черьомушки. А навчальний 
рік у школі тоді вдалося почати 

тільки в другій половині жов-
тня. «Тут були страшні обстрі-
ли. Багато батьків вивезли ді-
тей подалі від війни. У місті за-
гинуло дуже багато мир-
них жителів», — згадує 
Наталя Вікторівна. 4
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-

поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає справу за кримінальним провадженням від-
носно Дубового Геннадія Васильовича у вчиненні 
кримінального правопорушення передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дубовой Геннадій Васильович ви-
кликається на 10 вересня 2018 року о 14.00 годині 
до Орджонікідзевського районного суду міста Марі-
уполя Донецької області для участі в розгляді спра-
ви по суті.

Суддя Щербіна А.В.

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті розглядає кримінальну справу №234/9109/15-к 
(провадження №1-кп/234/23/18) за обвинуваченням 
Келемана Сергія Ярославовича за ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Викликається обвинувачений: Келеман Сер-
гій Ярославович, який проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Краматорськ, вул. Хабаровська, 40-
7, на 10 вересня 2018 року о 10.00 годині для учас-
ті в судовому засіданні, яке відбудеться в приміщен-
ні Краматорського міського суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Маяковського, 21, каб. №23/3.

Суддя А.О. Михальченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 242/480/17) за обвинуваченням Іщенка Ярослава Ігоро-
вича, 1 січня 1991 року народження, у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 
28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 1 січня 1991 
року народження, що мешкає за останньою відомою адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Малояровий, 
8, викликається на 10 вересня 2018 року о 12 год. 00 хв. до 
Добропільського міськрайонного суду Донецької області, 
кабінет №16, для участі в підготовчому судовому засіданні 
по зазначеному кримінальному провадженню. 

Головуючий суддя Корнєєва В.В.

Державне агентство резерву України 
оголошує аукціон з реалізації м’ясних та рибних 

консервів.
*Відпуск м’ясних консервів здійснюватиметься 

після закладення до державного резерву  аналогіч-
ної кількості продукції свіжого виробництва. 

Аукціон відбудеться 25 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. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Громчаков Олексій Вікторович, 

03.05.1974 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається 10 вересня 2018 ро-
ку о 10.00 год. до слідчого в ОВС Головного слідчо-
го управління Генеральної прокуратури України Бор-
шуляка О.І. за адресою: м. Київ,  вул. Московська, 8, 
корп. 24, каб. № 262 (тел.: 044-200-58-90), для про-
ведення слідчих та процесуальних дій за його учас-
ті як підозрюваного в кримінальному провадженні  
№ 42016000000003656 від 24.11.2016  за ч. 5 ст. 191 
КК України.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Бардашевського Віктора Володимировича та 
Бардашевського Олега Вікторовича як обвинуваче-
них у кримінальному провадженні № 296/12587/15-
к по обвинуваченню у вчиненні кримінального пра-
вопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, 
під головуванням судді Покатілова О.Б. у підготов-
че судове засідання, що відбудеться 17 вересня 2018 
року о 14.00 год. у приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300). 

Явка обвинувачених в судове засідання обов’язкова.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Бредихін Валерій Євгенович, 

24.12.1965 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається 10 вересня 2018 ро-
ку о 14.00 год. до слідчого в ОВС Головного слідчо-
го управління Генеральної прокуратури України Бор-
шуляка О.І. за адресою: м. Київ,  вул. Московська, 8, 
корп. 24, каб. № 262 (тел.: 044-200-58-90), для про-
ведення слідчих та процесуальних дій за його учас-
ті як підозрюваного в кримінальному провадженні  
№ 42016000000003656 від 24.11.2016  за ч. 5 ст. 191 
КК України.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Мельника Ігоря Васильовича, 04.11.1972 р.н., 
як обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 296/6759/17, 1-кп/296/220/18 по обвинуваченню у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голову-
ванням судді Аксьонова В.Є. в підготовче судове за-
сідання, що відбудеться 17 вересня 2018 р. о 10 год. 
30 хв. та 28 вересня 2018 р. о 10 год. 30 хв. у примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
2-К (каб. №106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Васильєва Миколу Олександровича, 09.04.1985 
р.н., як обвинуваченого в кримінальному прова-
дженні № 296/2803/16-к, 1-кп/296/41/18 по обвину-
ваченню у вчиненні кримінальних правопорушень за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуван-
ням судді Аксьонова В.Є. в судове засідання, що від-
будеться 17 вересня 2018 р. о 09 год. 30 хв. та 28 ве-
ресня 2018 р. о 10 год. 30 хв. у приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (к. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викли-
кає Федотова Михайла Вікторовича, 21.06.1969 ро-
ку народження, у судове засідання в кримінально-
му провадженні № 1-кп/331/9/2018 за обвинувачен-
ням Федотова Михайла Вікторовича в скоєнні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, 
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться 
24.09.2018 року о 09 годині 00 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олексан-
дрівська, 6, зал № 1. 

Суддя Стратій Є.В.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Чумеля Дмитра Анатолійовича, 21.01.1985 р.н., 
як обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 296/6198/18, 1-кп/296/569/18 у вчиненні кримі-
нальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 
260 КК України, під головуванням судді Шимон 
Л.C. у підготовче судове засідання, що відбудеться 
18.09.2018 року о 09.30 год. у приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 113.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Я, Орлова O.A., приватний нотаріус Київського 
міського нотаріального округу, повідомляю, що від-
крита спадкова справа після смерті 20 березня 2018 
року, 

Моісєєнко Валентини Іванівни, 
яка народилася 20 грудня 1926 року.

Рекомендую спадкоємцям за законом або за запо-
вітом звернутися за адресою: 01001, місто Київ, ву-
лиця Трьохсвятительська, будинок 11, квартира 25, 
для оформлення своїх спадкових прав.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ
Білоцерківський міськрайонний суд Київської облас-

ті відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викли-
кає обвинуваченого Цибуленка Віталія Валерійовича, 
06.08.1975 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК Украї-
ни, для проведення судового розгляду в кримінально-
му провадженні № 12014110000000304, який відбудеть-
ся о 10 годині 00 хвилин 10.09.2018 р. у приміщенні су-
ду за адресою: вул. Турчанінова, 7, м. Біла Церква, Київ-
ська область, 09100, зал № 6 (суддя Бобкова Н.В.). Від-
повідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублі-
кування даного оголошення обвинувачений вважається 
належним чином ознайомленим з його змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про скасування довіреностей

Акціонерне товариство «Харківобленерго» (код юри-
дичної особи за ЄДРПОУ 00131954), місцезнаходжен-
ня якого: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, по-
відомляє, що відповідно до ст.ст. 248-249 Цивільно-
го кодексу України скасовує наступні довіреності, ви-
дані Акціонерним товариством «Харківобленерго» від 
03.01.2018 № 01-16/46 на Артюха Ю.В.; від 03.01.2018 
№ 01-16/48 на Губатенка О.І.; від 03.01.2018 № 01-16/45 
на Колесника К.А.; від 03.01.2018 № 01-16/44 на Лагуті-
на І.В.; від 03.01.2018 № 01-16/43 на Мартиненка A.M.; 
від 03.01.2018 № 01-16/42 на Меніва О.І.; від 03.01.2018  
№ 01-16/47 на Шипенка М.С.

ПОВІСТКА 
про виклик до суду

В проваджені Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області перебуває кримінальне провадження  
№ 372/3686/17 (провадження № 1-кп/361/284/18) по 
обвинуваченню Возного Валерія Борисовича за ч. 5 ст. 
185, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 358 
КК України.

Суд викликає як обвинуваченого Возного Валерія Бо-
рисовича, 3 серпня 1976 року народження, останнє відо-
ме місце проживання: місто Київ, вулиця Вишгородська, 
42-а, квартира 112.

Судовий розгляд справи відбудеться 19 жовтня 2018 
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Броварсько-
го міськрайонного суду Київської області за адресою: 
07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, 
кабінет 315.

Суддя В.В. Батюк

Відкрито спадщину після смерті 
07.08.2018 р. 

Скоблікової Анастасії Михайлівни, 
03.11.1926 р.н., 

викликаються спадкоємці. Приватний 
нотаріус Київського міського нотаріаль-
ного округу О.Г. Шабаніна, б-р Т. Шевчен-
ка, б. 31, кв. 3, м. Київ.

Втрачений документ: судновий білет на 

човен «КАЗАНКА», бортовий номер УКА-

3604-К, мотор марки «МЕРКУРІ 15М» на 

ім’я Денисюк Олександр Віталійович, 

вважати недійним.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)   

з продажу прав вимоги АКБ «НОВИЙ»
F03GL33213 Кредитний портфель, що складається з 

прав вимоги та інших майнових прав за 153 кредитними 
договорами, що не забезпечені іпотекою. 

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. 
Умови продажу: 

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb-novyy-/186417/
index.php?lang=ua

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону 12.09.2018 р. Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону: точний час по-
чатку проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale.

Повістка про виклик у підготовче судове засідання
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що 10.09.2018 року об 11 год. 00 хв. відбудеться під-
готовче судове засідання в кримінальному провадженні  
№ 42016020420000078 за обвинуваченням Брекуна Романа 
Михайловича, 06.02.1977 року народження, у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України, у приміщенні Вінницького міського суду Вінниць-
кої області (м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, 3-й поверх, зал 
с/з №2 28).

У судове засідання викликається обвинувачений Брекун Ро-
ман Михайлович, 06.02.1977 року народження, який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 5 авіа-
містечко, буд. 14А, кв. 15. Явка учасників процесу обов’язкова. 
В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити 
про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегіально у складі: головуючого 
судді Романчук Р.В., суддів Романюк Л.Ф., Шлапака Д.О.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17 у залі судових засідань №40, 18 вересня 2018 року 
о 12.00 год. відбудеться судове засідання в криміналь-
ному провадженні за обвинуваченням Євтодія Андрія 
Вікторовича, 1 січня 1983 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 
111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинува-
чення: обвинувачений Євтодій Андрій Вікторович та за-
хисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі: головуючо-
го судді Каленяка Р.А., суддів Короля О.П., Сичука М.М.

До уваги Членів 
Оптового ринку електричної енергії  

України
26 вересня 2018 року о 10.00 год. у 

приміщенні великої зали комплексу Уль-
трамарин за адресою: м. Київ, вул. Ми-
трополита Василя Липківського, 1А, від-
будуться Позачергові загальні збори Чле-
нів Оптового ринку електричної енергії 
України.

Реєстрація учасників — у Секретаріаті 
Зборів за місцем їх проведення з 08.30 до 
09.45 год.

Секретаріат Ради ОРЕ

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Великоновосілківського районно-

го суду Донецької області знаходиться криміналь-
не провадження №220/820/10 відносно Бухінніка Ві-
ктора Борисовича, 12.08.1962 р.н., обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування.

Обвинувачений Бухіннік Віктор Борисович заре-
єстрований та проживає за адресою: Старомайор-
ське, вул. Зоряна, буд. 2, Великоновосілківський ра-
йон, Донецька область. На підставі ст.ст. 314, 297-5, 
323 КПК України Великоновосілківський районний суд 
Донецької області викликає Бухінніка Віктора Борисо-
вича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
10.09.2018 р. о 14.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, Великоновосілківський район, 
смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. У разі неяв-
ки обвинуваченого до суду, оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого.

Суддя Якішина О.М. 

12 жовтня 2017 року колегією суддів Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької об-
ласті в складі: головуючого судді Мацишин Л.C., 
суддів Тітової Т.А., Корнєєвої В.В. постановле-
но ухвалу про призначення підготовчого судово-
го засідання в кримінальному провадженні від-
носно Устінова Дмитра В’ячеславовича, 15 серп-
ня 1980 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Устінов Дмитро В’ячеславович, 
15 серпня 1980 року народження, останнє місце 
реєстрації якого: вул. Тушинська, буд. 8, кв. 5, 
місто Донецьк, викликається на 10 вересня 2018 
року о 10 год. 00 хв. до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 2, для участі в роз-
гляді кримінального провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні  
спеціального судового провадження

Поберій Микола Вікторович, 17.01.1971 р.н., який 
проживає за адресою: Донецька область, м. До-
кучаєвськ, вул. Ватутіна, буд. 3, кв. 30, у поряд-
ку ч. 8 ст. 135 КПК України, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 
КПК України викликається 10.09.2018 р. о 15.00 год. 
до Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області (адреса розташування: Донецька обл.,  
м. Покровськ, вул. Європейська, 20; зал № 15), для 
участі в судовому засіданні в статусі обвинуваченого 
в кримінальному провадженні № 42016050000001063 
від 05.10.2016 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. З мо-
менту опублікування повістки про виклики, обвину-
вачений вважається належним чином повідомленим 
з її змістом. Додатково повідомляю, що процесуаль-
ні документи, що підлягають врученню обвинувачено-
му, надсилаються адвокату Соловйову В’ячеславу Бо-
рисовичу, який здійснює захист у кримінальному про-
вадженні за рахунок держави.

Колегія суддів: Клікунова А.С., Корнєєва І.В.,  
Стоілова Т.В.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Кваснюка Єгора Гри-
горовича, 17.02.1975 р.н., адреса реєстрації та останнього місця про-
живання: м. Одеса, вул. Армійська, 15, кв. 81, відповідно до вимог 
ст.ст. 297-5, 323 КПК України, для участі в судовому засіданні з роз-
гляду кримінального провадження в порядку спеціального судово-
го провадження стосовно Кваснюка Є.Г., обвинуваченого в скоєн-
ні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК України, яке відбудеться 
10 вересня 2018 року о 15 годині за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань 
№229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі 
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В.М. Коваленко
Договір купівлі-продажу на ім’я Гущина Бориса Михайловича на 

будинок № 32 по вулиці Мічуріна, посвідчений Київською держав-

ною нотаріальною конторою № 6 від 04.10.1985р. № 1-12140, 

вважати втраченим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 серпня 2018 р. № 666 
Київ

Про внесення змін та визнання такими,  
що втратили чинність, деяких актів  

Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з пе-

реліком, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 серпня 2018 р. № 666

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 18 Порядку провадження торговельної діяльності та правил тор-
говельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених поста-
новою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 (Офіційний ві-
сник України, 2006 р., № 25, ст. 1818; 2011 р., № 51, ст. 2038; 2017 р., № 24, 
ст. 680), виключити.

2. Підпункти 1183–11815 пункту 4 Положення про Міністерство економічно-
го розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 серпня 2014 р. № 459 «Питання Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі» (Офіційний вісник України, 2014 p., № 77, ст. 2183; 2016 p., 
№ 6, ст. 303), виключити.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 серпня 2018 р. № 666

ПЕРЕЛІК 
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1992 р. № 269 «Про 
організацію роботи, спрямовану на створення державних систем стандартиза-
ції, метрології та сертифікації» (ЗП України, 1992 р., № 6, ст. 137).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1271 
«Про обов’язкову сертифікацію продукції шкільного асортименту».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 57 «Про за-
твердження Порядку видачі, відмови у видачі, переоформлення та видачі ду-
бліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній систе-
мі сертифікації, розширення сфери призначення та анулювання рішення про 
призначення» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 505).
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +11  +16 +23  +28
Житомирська +10  +15 +23  +28
Чернігівська +10  +15 +23  +28
Сумська +10  +15 +23  +28
Закарпатська +12  +17 +23  +28
Рівненська +10  +15 +23  +28
Львівська +10  +15 +20  +25
Івано-Франківська +10  +15 +20  +25
Волинська +10  +15 +21  +26
Хмельницька +10  +15 +22  +27
Чернівецька +11  +16 +23  +28
Тернопільська +11  +16 +22  +27
Вінницька +11  +16 +23  +28

Oбласть Нiч День

Черкаська +11  +16 +23  +28
Кіровоградська +12  +17 +23  +28
Полтавська +12  +17 +23  +28
Дніпропетровська +12  +17 +23  +28
Одеська +15  +20 +22  +27
Миколаївська +13  +18 +23  +28
Херсонська +13  +18 +23  +28
Запорізька +12  +17 +23  +28
Харківська +10  +15 +22  +27
Донецька +11  +16 +23  +28
Луганська +9  +14 +23  +28
Крим +15  +20 +23  +28
Київ +14  +16 +25  +27
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На Херсонщині 
знайшли залишки 
міста Золотої Орди

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

АРХЕОЛОГІЯ. У Бериславському районі поблизу села Тя-
гинка археологи зробили унікальну історичну знахідку — за-
лишки давніх міст Великого князівства Литовського та Золотої 
Орди. Територія давньої литовської фортеці кінця XIV — почат-
ку XV століття займала площу понад 40 гектарів. На думку ар-
хеологів, давнє середньовічне місто з’явилося на місці населе-
ного пункту періоду Золотої Орди, заснованого у XIII столітті.

«Вважаємо, що фортеця виникла не на голому місці, — за-
значає начальник експедиції Інституту археології НАН України, 
голова правління історико-культурної асоціації «Україна — Ту-
реччина» доктор історичних наук професор Світлана Біляєва. 
— Тут до цього існувало татарське місто, про що свідчать за-
лишки цих культур».

Археологи знайшли сотні пам’я-
ток, що належать до кримсько-
татарської культури. Це нако-
нечники стріл, цвяхи, кераміч-
ний посуд. Також цього ро-
ку знайдено дуже багато та-
тарських монет із тамгою, що 
свідчить про розвинену торгів-
лю. На багатьох монетах є ге-
нуезький штамп, чеканка Ка-
фи. Торік знайшли монети кін-
ця XIV — початку XV століття. Ни-
нішні раритети ще не віддавали ну-
мізматам, але археологи вважають, 
що вони належать приблизно до цьо-
го самого періоду. «Тут проходив кордон Великого князівства 
Литовського. Де була переправа через річку, стояла митниця», 
— продовжує Світлана Біляєва. 

Археологи крок за кроком розкопують стіни давньої фортеці. 
Уже цілком упевнено можуть сказати, що в середні віки тут був 
водогін, про що свідчать його керамічні залишки. 

Давнє місто розкопують малими силами, але уважно і ре-
тельно. Частина фортеці погано збереглася, бо місцеве насе-
лення розібрало її для будівництва власних будинків. Проте ар-
хеологи продовжують роботи, підсумки яких, безперечно, від-
криють нові сторінки історії херсонського краю та України. 

Cтрибуни у воду тренуються на Луганщині
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

СПОРТ. Гідні умови для 
тренувань створено на об-
ласній фізкультурній базі 
«Олімп». Разом зі спортс-
менами з Харківської та 
Лугансь кої областей, Киє-
ва приїхали члени збірної 
к оманди України на чолі з 
головним тренером націо-

нальної збірної зі стрибків у 
воду луганчанкою Тамарою 
Токмачовою.

На юних стрибунів у во-
ду чекає насичена програ-
ма загальнофізичної підго-
товки: тренування у сухому і 
тренажерному залах, басей-
ні, легкоатлетичні заняття на 
свіжому повітрі. За словами 
Тамари Токмачової, спортс-
мени в захваті від кремін-

ської природи та обласної 
бази.

«Мені дуже приємно при-
їжджати на рідну луганську 
землю й бачити, як рік у рік ба-
за «Олімп» стає кращою, су-
часнішою. Нині тут є всі необ-
хідні умови для проходження 
навчально-тренувальних збо-
рів із загальнофізичної під-
готовки спортсменів», — під-
креслила головний тренер.

Як відомо, в області три-
ває модернізація облас-
ного фізкультурного цен-
тру «Олімп» у сучасну базу 
олімпійської та паралімпій-
ської підготовки спортсме-
нів. На шляху до цього вве-
дено в експлуатацію сучас-
ний 25-метровий басейн, 
збудовано залу важкої атле-
тики та облаштовано поля зі 
штучним покриттям.

На місці розкопок знайшли

татарські монети

Вінничанин 19 метрів тягнув два автобуси
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

РЕКОРД. У Вінниці вста-
новлено новий рекорд Укра-
їни в категорії спорт із впра-
ви трак-пул. На майдані Неза-
лежності Сергій Грачов про-
тягнув два з’єднані муніци-
пальні автобуси загальною 
вагою 22 тонни 400 кілогра-
мів на 19 метрів. Зробив це 
за 19 секунд. З першої спро-

би це йому не вдалося з тех-
нічних причин — була нерів-
на поверхня. Але сотні кра-
ян гучними оплесками підтри-
мали силача, і з другої спроби 
автобуси покотилися. 

«Нерівну поверхню з друго-
го разу вдалося оминути. Я не 
ставив собі завдання, скільки 
метрів протягнути. Під кінець 
було важко, але люди мене 
підтримували, і це заохочува-
ло. Мета мого сьогоднішнього 

рекорду — щоб про Україну у 
світі говорили лише позитив-
но, а також зацікавити молодь 
до занять спортом», — сказав 
спортсмен. Вінничанин Сер-
гій Грачов — майстер спор-
ту з важкої атлетики, голова 
Вінницького обласного осе-
редку федерації стронгмену 
України. Свій рекорд він при-
святив дню народження міста 
Вінниці, який цього року від-
значатимуть 8 вересня. 

Особливістю встановлено го 
рекорду є співвідношенн я ваги 
спортсмена (85 кг) та ваги тран-
спорту. Сергій Грачов активно 
займається трак-пулом останні 
п’ять років, а любить спорт з ди-
тинства. До речі, цього року на 
День Європи він тягнув муніци-
пальний автобус, у салоні якого 
перебували діти. «Наступний 
рекорд хотілося б встановити 
з перетягування трамваїв», — 
зазначив спортсмен. 

Юна дубенчанка в американських глянцях
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

МОДЕЛЬНА КАР’ЄРА. 
12-річна Аліна Козакевич зі 
стародавнього Дубна навіть 
не очікувала на таку популяр-
ність: її фото прикрашають 
обкладинки вже восьми глян-
цевих журналів Америки! Так, 
вочевидь, зійшлися зірки: фо-
тограф Інна Романюк шука-
ла юну модель для фешн-
зйомки з прикрасою з пір’я 
павича. Алінина мама запро-
понувала додати до образу 
ще й оригінальне плаття, яке 
наче спеціально для цього ви-
падку було напоготові. Фото-
сесію влаштували в улюбле-
ному місці багатьох рівнян — 
парку Лебединка. 

А незадовго Козакевичі че-
рез Фейсбук натрапили на ого-
лошення: американське ви-
давництво шукало нові облич-
чя дітей-фотомоделей. І наді-
слали їм це оригінальне фо-
то. «Уже через півгодини нам 
відповіли, що його беруть до 
друку в глянець», — пригадує 
щаслива Аліна. Це був Brand 
Model Magazine. А наступного 
дня її фото прикрасило обкла-
динку Rising Model Magazine, 
далі були інші журнали. Тепер 

юна дубенчанка усміхається з 
восьми глянців, її фото вже є 
в американському календарі 
на 2019-й рік, і вона ввійшла у 

дванадцятку перспективних ді-
тей-фотомоделей. 

Тим часом на рідній Рів-
ненщині Аліна приймає при-

вітання і готується до пере-
моги в конкурсі «Перлинка 
Рівного», який відбудеться у 
вересні. 

Юна модель Аліна Козакевич 
у житті і в американських 
журналах 

500-річний дуб Гаркуші підлікували
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр» 

ПАМ’ЯТКА. У селі Гаї Ро-
менського району на Сум-
щині закінчили лікувати іс-
торичну й ботанічну пам’ятку 
природи — дуб легендар-
ного захисника знедолених 
і скривджених Семена Гар-
куші, який, за переказами, 
любив тут відпочивати. Ве-
личина 500-річного дере-

ва вражає: висота — 34 ме-
три, діаметр — 1,9, окруж-
ність стовбура — 8 метрів. 
Через вельми поважний вік 
дерево почало хворіти і чах-
нути, тож місцеві жителі, 
екологи, громадськість уда-
рили на сполох. Треба було 
вберегти туристичну прина-
ду від загибелі й запобігти 
можливому лихові, адже дуб 
росте в центрі села, непода-
лік житлових будинків та ав-

томобільної дороги Ромни — 
Конотоп.

Після ретельного обстежен-
ня розпочали роботу. На спря-
мовані з обласного бюдже-
ту 80 тисяч гривень обробили 
крону, а потім взялися за ду-
пло заввишки 4,5 і діаметром 
1,7 метра, що утворилося за 
п’ять століть. Спершу очисти-
ли його стінки, дезінфікували 
і запломбували за допомогою 
арматури та цементного роз-

чину — для цього знадобило-
ся 400 кілограмів цементу, 2 
кубометри піску, 250 цілих це-
глин та кубометр битих. А на-
самкінець на дерево наклали 
два металевих бандажі. 

Тепер усі спокійні і задово-
лені. Дуб стоїть на втіху міс-
цевим жителям і численним 
туристам, які частенько наві-
дуються сюди, щоб побачити 
диво природи і згадати леген-
дарного Семена Гаркушу. 


