
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СУБОТА, 15 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ  №173 (6289)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 5 3

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 14 вересня 2018 року
USD 2812.6838 EUR 3268.3386 RUB 4.0979 / AU 339392.49 AG 3981.35 PT 221639.48 PD 275361.74

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:     «Перед
нами стоїть непросте 

завдання: пострадянську 
Україну під час воєнної 

агресії перетворити 
на розвинену країну, 

яка за рівнем життя 
відповідатиме своєму 

потенціалу».

ЄС дотримав  
свого слова

ПІДТРИМКА. 14 вересня у Києві відбулося підписання Меморан-
думу про взаєморозуміння і Кредитної угоди між Україною та ЄС 
щодо четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні 
обсягом 1 мільярд євро за участі  Президента України Петра Поро-
шенка, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та віце-президен-
та Європейської комісії Валдіса Домбровскіса.   

Ідею програми активно опрацьовували під час візиту Володимира 
Гройсмана до Брюсселя у травні цього року. А законодавче рішення 
Європарламенту та Ради ЄС про надання допомоги було підписано 
в липні, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громад-
ськістю Секретаріату КМУ. Перед підписанням Прем’єр-міністр наго-
лосив, що Україна вважає виконання Угоди про асоціацію з ЄС клю-
човим орієнтиром змін у державі й продовжує реформи, які сприяти-
муть наближенню до стандартів Євросоюзу в усіх сферах життя. Ме-
морандум визначає заходи з реалізації структурних реформ в управ-
лінні державними фінансами, належного урядування, боротьби з ко-
рупцією, секторальних реформ, соціальної політики тощо. 

14,853 млрд грн
становлять фінансові ресурси Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб  
на 1 вересня 2018 року. Це на 1,3% 

перевищує серпневий показник

СПІЛЬНА МЕТА. Європейський Союз як історичний проект 
може бути завершеним лише з Україною, оскільки саме  
наш північно-східний кордон є кордоном сучасного 
демократичного світу

Зміст нашого 
цивілізаційного 
поступу залишається 
незмінним

Прем’єр-міністр про мету реформаторського курсу уряду
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Постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання реалізації 
у 2018—2020 роках  Державної 
стратегії регіонального розвитку 
на період до 2020 року»

Новий 
політичний 
сезон у Європі 
обіцяє багато 
несподіванок

ПРОГНОЗ 

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн
на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн
на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

14 вересня 
стартувала 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

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

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачених: 
БЕРЕЩАНСЬКОГО Юрія Віталійовича (к/п № 42016000000002469), 
ІЩЕНКА Василя Івановича (к/п № 42016000000002629), 
ОСТАПОВУ Катерину Андріївну (к/п №42016000000002132), 
САВЧЕНКО Світлану Борисівну (к/п № 42016000000000204), 
РИЖОВУ Ірину Володимирівну (к/п № 42016000000003287), 
МЯЗГОВА Леоніда Олексійовича (к/п № 42016000000002778) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 

України та
БЄЛАВЄНЦЕВА Олега Євгеновича (к/п № 42016000000002290), обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбаче-

них ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, для розгляду кримі-
нального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться:

– стосовно САВЧЕНКО С. Б. – 10.10.2018 р. о 10.00 год.,
– стосовно РИЖОВОЇ І. В. – 10.10.2018 р. об 11.30 год.,
– стосовно ОСТАПОВОЇ К. А. – 10.10.2018 р. о 12.30 год.,
– стосовно БЕРЕЩАНСЬКОГО Ю. В. – 10.10.2018 р. о 16.00 год.,
– стосовно БЄЛАВЄНЦЕВА О. Є. – 03.10.2018 р. о 10.00 год.,
– стосовно ІЩЕНКА В. І. –  03.10.2018 р. о 12.00 год.,
– стосовно МЯЗГОВА Л. О. – 03.10.2018 р. о 13.30 год. 

у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 6-а (або зал № 3).

БЕРЕЩАНСЬКИЙ Ю. В., ІЩЕНКО В.І. та БЄЛАВЄНЦЕВ О. Є. повідомляються, що ухвалою суду від 08.11.2017 р. 
прийнято рішення про здійснення стосовно них спеціального судового провадження.

САВЧЕНКО С. Б. та РИЖОВА І. В. повідомляються, що ухвалою суду від 14.12.2017 р. прийнято рішення про здій-
снення стосовно них спеціального судового провадження.

ОСТАПОВА К. А. повідомляється, що ухвалою суду від 30.01.2017 р. прийнято рішення про здійснення стосовно 
неї спеціального судового провадження.

МЯЗГОВ Л. О. повідомляється, що ухвалою суду від 04.07.2018 р. прийнято рішення про здійснення стосовно ньо-
го спеціального судового провадження.

У разі неявки обвинувачених до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинувачених у порядку спеціального судового провадження.

Я, фізична особа-підприємець Кривоус Алла Дми-
трієвна (252200261), прошу вибачення перед ТОВ 
«Світ злагоди», перед його засновниками, перед 
міжнародним співтовариством «FitCurves» та влас-
никами франшиз «FitCurves» за те, що мною були 
порушені засади справедливості, добросовісності 
та розумності в підприємницькій діяльності та вико-
ристані інструкції конфіденційного характеру Систе-
ми «Curves» з метою отримання власного прибутку 
та вигоди. Я зобов’язуюсь ніколи не порушувати за-
сади добросовісної конкуренції та не схиляти до та-
кого третіх осіб.

Викликається обвинувачений Якімцов Олег 

В’ячеславович, 19.05.1967 р.н., до Печерсько-

го районного суду м. Києва 2 жовтня 2018 ро-

ку на 09.00 год. за адресою: м. Київ, пров. Хрес-

товий, 4, каб. 406, суддя Смик С. І., для учас-

ті в підготовчому судовому засіданні з роз-

гляду кримінального провадження за обви-

нуваченням Якімцова О. В. за ч. 1 ст. 408, ч. 1  

ст. 111 КК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Левенець Ігор Вікторович, який 

народився 16 травня 1981 року, зареєстрований за 
адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 40, кв. 304, відповід-
но до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 01.10.2018 
року о 15 годині 00 хвилин у залі судових засідань 
№231 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинуваченого АНТОНОВИЧА Анатолія Анатолійо-
вича (к/п № 42016020420000095) у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України та повідомляє, що підготовче судо-
ве засідання відбудеться 03.10.2018 року о 09 год. 30 хв. 
у приміщенні Святошинського районного суду міста Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 23-а.

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

Суддя Л. Г. Косик

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-

ті знаходиться кримінальне провадження № 426/4979/2016-к сто-
совно Ткаченко Валентини Григорівни, 13.12.1949 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 
109, ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснюва-
лось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаче-
ному ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Ткаченко Валентина 
Григорівна зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Сільгоспінститут, буд. 27, кв. 118.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Ткаченко Валентину 
Григорівну у підготовче судове засідання, яке розглядається в 
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 25 
вересня 2018 року о 16.30 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійснен-
ні підготовчого судового провадження викликає як обвинува-
ченого Кормушкіна Ігоря Валерійовича, 11.12.1979 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, квартал 
Южний, буд. 6-а, кв. 102, за матеріалами кримінального про-
вадження № 433/1172/18, 1-кп/425/346/18, на підставі обвину-
вального акта відносно Кормушкіна Ігоря Валерійовича за ч. 1 
ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Кормушкіну І. В. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 25 вересня 
2018 року о 09 год. 20 хв. у приміщенні Рубіжанського місько-
го суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Ю. Ю. Кобзар

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Долотіна Віктора Олексійовича, 14.03.1975 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, кв-л Молодіжний, 20А/906, за матеріалами кримі-
нального провадження № 420/120/17, 1-кп/425/304/18, на 
підставі обвинувального акта відносно Долотіна В. О. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Долотіну В. О. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 26 вересня 
2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8734/2016-к 
стосовно Мануйлова Євгена Володимировича, 05.01.1967 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Мануйлов Євген 
Володимирович зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, 1-й мікрорайон, б. 4, кв. 1.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Мануйлова Євгена Во-
лодимировича у підготовче судове засідання, яке розглядається 
в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 25 
вересня 2018 року о 15.30 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Осіпенко Л. М.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченої

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачену 
Чаркіну Інну Євгенівну, 28.08.1969 року народження, заре-
єстровану за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л 
Волкова, 12/24, за матеріалами кримінального проваджен-
ня № 433/1959/17, 1-кп/425/305/18, на підставі обвинуваль-
ного акта відносно Чаркіної І. Є. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченій Чаркіній І. Є. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 26 вересня 2018 
року о 09 год. 10 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченої справу буде розгляну-
то за її відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Ковзі-
кова Олександра Валентиновича, 15.08.1979 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ковзіков О. В. 
(зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Шахтна, 
26/2) викликається на 21.09.2018 року о 09.30 год. до суду,  
каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Шановні учасники 
Товариства з обмеженою відповідальністю  

«ЕКОРМІН-ПЛАНЕТА»
Повідомляємо про проведення Загальних зборів 

учасників Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ЕКОРМІН-ПЛАНЕТА» (далі – Товариство), які відбу-
дуться 15 жовтня 2018 року о 09.00 годині за адре-
сою: 01103, м. Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 18.

Реєстрація учасників Загальних зборів та їх пред-
ставників здійснюється з 08.30 год. до 09.00 год. у 
день проведення зборів за місцем проведення збо-
рів. 

Для реєстрації та участі в зборах необхідно при со-
бі мати:

– паспорт або документ, що посвідчує особу учас-
ника;

– для представника учасника – документ, що по-
свідчує особу, довіреність, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства України.

Порядок денний:
1) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;
2) Про звільнення Майстренко Світлани Валеріїв-

ни з посади директора Товариства;
3) Про призначення на посаду керівника Товари-

ства нового директора;
4) Про призначення уповноваженої особи для про-

ведення змін до Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громад-
ських формувань у зв’язку зі зміною керівника.

Пропозиції щодо порядку денного загальних збо-
рів приймаються за місцезнаходженням Товариства.

Директор С. В. Майстренко

Апеляційний суд Одеської області викликає до суду як відповідача Кор-
нейчука Григорія Сергійовича в судове засідання, яке відбудеться 9 жовтня 
2018 року о 14.30 годині в приміщенні апеляційного суду Одеської області 
за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 24-а.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вказану дату, справа мо-
же бути розглянута за його відсутністю.

Суддя О. М. Таварткіладзе

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Ісраілову Венеру Улугбеківну, 
01.01.1978 року народження, яка проживає: вул. Шкільна, 4, м. Армянськ, АР Крим, у підготовче су-
дове засідання за обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 42016000000002404 за  
ч. 1 ст. 111 КК України на 11.00 годину 2 жовтня 2018 року в приміщенні суду: пр. Маяковського, 5-В,  
м. Київ, кабінет № 38, під головуванням судді Журавської О. В. Явка до суду обов’язкова. При собі не-
обхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченої в суд, 
оголошення вважається належним повідомленням і розгляд справи можливий за процедурою спеці-
ального судового провадження.

ФЕДЄЄВУ ГЕННАДІЮ 
ВОЛОДИМИРОВИЧУ 

необхідно з’явитися до приватно-
го нотаріуса ХМНО Харченко Л. Л. за 

адресою: м. Харків, 
пр. Тракторобудівників, 142, кв. 219, 

для оформлення спадщини.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Соло-
дуна Дениса Сергійовича як обвинуваченого в кримінально-
му провадженні № 296/10034/17 по обвинуваченню у вчинен-
ні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Покатілова О.Б., у судове 
засідання, що відбудеться 19 вересня 2018 року о 15.00 год. 
у приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважа-

ється належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 19.09.2018 року о 10.00 

год. у приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінни-
ця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 10 відбудеться судове засідання 
в кримінальному провадженні № 42016020420000019 за обвинуваченням Задорожно-
го Миколи Михайловича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України.

У судове засідання викликається обвинувачений Задорожний Микола Михайлович, 
06.10.1970 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Феодосія, 
вул. Федька, 38.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо 
повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Ковальчук Л.B., 
суддів Іванченка Я.М., Бойко В.М.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 19.09.2018 року об 11.00 

год. у приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 10 відбудеться судове засідання в кримі-
нальному провадженні № 42016020420000056 за обвинуваченням Когутенка Сергія Пав-
ловича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Когутенко Сергій Павлович, 
12.11.1970 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр. 
Перемоги, 55а, кв. 56.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо 
повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Ковальчук Л.B., 
суддів Іванченка Я.М., Федчишина С.А.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких актів Президента України
1. Внести до актів Президента України такі зміни:
1) на часткову зміну статті 3 Указу Президента України від 23 липня 2014 ро-

ку № 614 «Про забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ 
в Україні» (зі змінами, внесеними Указами від 19 січня 2015 року № 22, від 24 
жовтня 2016 року № 471) призначити МАРЧЕНКА Сергія Михайловича — За-
ступника Глави Адміністрації Президента України — співголовою Виконавчого 
комітету реформ, увільнивши від виконання цих обов’язків Д.Шимківа;

2) в абзаці першому пункту 6 Положення про Національну раду реформ, за-
твердженого Указом Президента України від 13 серпня 2014 року № 644 «Пи-
тання національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ» (зі зміна-
ми, внесеними Указами від 22 грудня 2014 року № 947, від 13 травня 2015 року  
№ 267, від 3 червня 2015 року № 310 та від 24 жовтня 2016 року № 471), слова 
«заступника Голови» виключити;

3) на часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 22 грудня 2014 
року № 947 «Питання Національної ради реформ» (зі змінами, внесеними Ука-
зами від 19 січня 2015 року № 22, від 3 червня 2015 року № 310, від 26 серпня 
2015 року № 512, від 19 квітня 2016 року № 163, від 25 квітня 2016 року № 173, 
від 29 серпня 2016 року № 371, від 24 жовтня 2016 року № 471 та від 29 трав-
ня 2017 року № 148):

увести до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь в її ро-
боті з усіх питань, таких осіб:

МАРКАРОВУ Оксану Сергіївну — першого заступника Міністра фінансів 
України;

МАРЧЕНКА Сергія Михайловича — Заступника Глави Адміністрації Прези-
дента України, поклавши на нього виконання обов’язків секретаря Національ-
ної ради реформ;

СМОЛІЯ Якова Васильовича — Голову Національного банку України (за зго-
дою);

вивести зі складу членів Національної ради реформ Б.Ложкіна, увільнивши 
його від виконання обов’язків заступника Голови Національної ради реформ, 
Д.Шимківа, увільнивши його від виконання обов’язків секретаря Національ-
ної ради реформ, В.Гонтареву, О.Данилюка, Л.Денісову, Р.Насірова, С.Рибалку;

4) на часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 14 січня 2015 ро-
ку № 12 «Питання Комісії державних нагород та геральдики» (зі змінами, вне-
сеними Указами від 15 травня 2015 року № 271, від 5 жовтня 2016 року № 431 
та від 11 лютого 2017 року № 30):

затвердити у складі Комісії державних нагород та геральдики ПАВЛЕНКА 
Ростислава Миколайовича — Радника Президента України, директора Націо-
нального інституту стратегічних досліджень;

припинити членство у складі Комісії державних нагород та геральдики 
М.Поповича;

5) на часткову зміну пункту 1 Розпорядження Президента України від 9 
серпня 2018 року № 114 «Про підготовку проекту щорічного Послання Пре-

зидента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє стано-
вище України»:

увести до складу робочої групи з підготовки проекту щорічного Послання 
Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє ста-
новище України МАРЧЕНКА Сергія Михайловича — Заступника Глави Адміні-
страції Президента України;

вивести зі складу робочої групи з підготовки проекту щорічного Послання 
Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє стано-
вище України Д.Шимківа.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 вересня 2018 року
№281/2018

Про призначення М. Беци Надзвичайним і Повноважним 
Послом України в Естонській Республіці

Призначити БЕЦУ Мар’яну Олександрівну Надзвичайним і Повноважним По-
слом України в Естонській Республіці.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
13 вересня 2018 року
№282/2018
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ФОТОФАКТ

ДЖЕЗВА НАСОЛОДИ. Цими вихідними львівська кава сма-
кує по-особливому. Адже місто Лева дванадцятий рік поспіль 
не просто пригощає — фестивалить! 

За традицією відкриття Lviv Coffee Festival розпочалося із 
приготування кави у 20-літровій джезві та пригощання львів’ян 
та гостей міста смаколиками на площі Музейній.

Також в межах заходу відбувається виставка обладнання 
та аксесуарів для приготування кави та чемпіонат Kulchytsky 
Coffee Cup, на якому змагаються найкращі баристи міста.

А під час Кавового туру львів’яни та гості міста можуть обра-
ти «найкращу» кав’ярню Львова, яка матиме цей титул увесь 
рік до наступного фестивалю.

Історичні зупинки 
вінницьких трамваїв

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ЦІКАВО. Проїзд у муніципальному громадському транспорті 
міста став схожим на екскурсію. Уже кілька днів гучномовці в са-
лонах розповідають про 20 подій, які відбулися в різні часи. Під-
готували інформацію фахівці Центру історії Вінниці в межа х про-
екту «Історична зупинка». Зокрема пасажири дізнаються, що 
перший регулярний поштовий зв’язок у місті було налагодже-
но 1737 року з польським містом Рaдом. А перша згадка про 
пожежну службу датується 1814 роком: дев’ять вогнеборців пе-
ребували нa службі при поліцейському управлінні магістрату. 
Електричне освітлення ву-
лиць впроваджено 1910 ро-
ку — тоді засвітили 36 ліх-
тарів. А перший футболь-
ний матч у Він ниці було зі-
грано 1911 року зa участю 
молодіжних клубів міського 
реального училища. 

«Ідею історичного про-
екту в такому форматі ре-
алізують в Україні впер-
ше. Ми відшукали інфор-
мацію про деякі цікаві події 
та час, коли вони відбулися у місті вперше, і записали їх. Звер-
нулися до Вінницької транспортної компанії з пропозицією, щоб 
між зупинками пасажирам розповідали про такі історичні фак-
ти. Наразі маємо багато схвальних відгуків», — розповів ди-
ректор Центру історії Вінниці Олександр Федоришен. 

Пасажирам і справді цікаво дізнаватися про розви-
ток улюбленого міста. Наприклад, про те, що перший за-
вод у Вінниці запрацював у 1862 році — це булa бровaрня. 
А перший музей розпочaв свою роботу в 1918 році. Перший 
укрaїнський нaвчaльний зaклaд постав у 1632 році зaвдяки 
зусиллям митрополитa Петрa Могили. Це був колегіум при 
прaвослaвному монaстирі Вознесіння Господнього. Телефон-
ний зв’язок з’явився у 1906 році, а кінотеaтр — у 1911 (його 
нaзвa «Aмбрось» символізувaлa їжу богів Олімпу з грецької 
міфології). Першa згaдкa про студента — уродженця Вінниці 
дaтується 1469 роком у спискaх спудеїв Крaківського універси-
тету. А перший громaдський трaнспорт — трaмвaй — з’явився 
у 1913 році (денний прибуток одного вaгона для містa становив 
98 кaрбовaнців). Цікавими є й інші факти.
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Пільговикам встановлять лічильники 
коштом міста

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМК А. 
У Харкові за рахунок місце-
вого бюджету пільговикам ни-
нішнього року встановлять 
6 тисяч лічильників холодної 
та гарячої води. Комплекс за-
ходів, які проводять за ініціа-
тивою Харківського місько-
го голови Геннадія Кернеса, 
пов’язаний, зокрема, з реалі-

зацією змін у законодавстві 
України щодо обов’язкового 
оснащення квартир лічиль-
никами води за рахунок або-
нентів.

Щоб надати підтримку 
всім соціально незахищеним 
хар ків’я нам, міська рада зна-
чно розширила список кате-
горій городян, на яких по-
ширюється місцева пільга, 
— встановлення лічильників 
води за рахунок коштів місь-

кого бюджету. Наразі список 
пільговиків нараховує 21 ка-
тегорію осіб, серед яких ба-
гато родин різних пільгових 
категорій.

За результатами відкритих 
конкурсних торгів, проведе-
них КП «Харківводоканал» і 
КП «Харківські теплові мере-
жі», комплекс робіт із вста-
новлення квартирних прила-
дів обліку води здійснюєть-
ся спеціалізованою організа-

цією ТОВ «КП «Вода». А щоб 
потрапити до числа тих, кому 
встановлять лічильники ко-
штом міського бюджету, вар-
то лише вчасно подати заяв-
ку та всі необхідні копії під-
тверджуючих документів до 
районних центрів прийому на-
селення комунальних підпри-
ємств Харківводоканал, Хар-
ківські теплові мережі або в 
районну адміністрацію за міс-
цем проживання.

Наліпили депутати вареників
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

СВЯТКУВАННЯ. У селі Ма-
лосмілянка, що в Смілянсько-
му районі на Черкащині, мину-
лої суботи було весело й гамір-
но. Тут святкували День села. 
Привітання від сільського голо-
ви Івана Пономаренка чергува-
лися з гарними побажаннями 
районних начальників та пода-

рунками від очільників сусід-
ніх громад. Традиційно на святі 
поздоровили найстарших міс-
цевих жителів, новонародже-
них та іменинників. Відзначили 
кращих трудівників та колекти-
ви, які сумлінно працюють.

Звичайно ж, не обійшлос я 
без українських ліричних пі-
сень та запальних танців, гу-
мору, жартів і різноманітни х 
змагань. Та особливо за па-

м’я тав ся «смачний» конкурс: 
депутати сільської ради налі-
пили гору вареників. Готували 
їх із м’ясом, картоплею, капус-
тою, грибами, а також із си-
ром та вишнями. А місцеві на 
цій справі розуміються добре. 
Учасники свята куштували ва-
реники і, якщо страва їм подо-
балася, клали гроші. Перемо-
гли, зрозуміло, ті вареники, за 
які заплатили найбільше.

А ще селянам дуже сподо-
бався конкурс «Караоке», в 
якому більшість із них охоче 
взяли участь. Все було так, як 
іноді показують у кінофільмах, 
навіть смішніше. Адже замість 
курячих яєць «для горла» спі-
вакам роздавали шоколадні 
кіндер-сюрпризи. Переможни-
ця отримала футболку з напи-
сом «Отак виглядає найкра-
щий співак на селі».

Сумському жіночому хокею на траві 40 років
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

СПОРТИВНА ЕСТАФЕТА. 
У Сумах відбулися урочистос-
ті з нагоди 40-річчя створен-
ня команди «Буревісник», яка 
поклала початок розвитку жі-
ночого хокею на траві у сло-
божанському обласному цен-
трі. Як пригадує тодішній тре-
нер сумчанок Володимир Гон-
чаренко, це було 1978 року, 

напередодні Олімпіади-80, до 
програми якої внесли новий 
вид спорту.

До складу тодішнього «Буре-
вісника» ввійшли старшоклас-
ниці школи №11, де Володи-
мир Гончаренко працював учи-
телем, а затим команду поси-
лили вихованки Сумського пе-
дагогічного інституту (нині уні-
верситет) — студентки фізико-
математичного, біологічного, 
філологічного факультетів, фа-

культету іноземних мов та ін-
ших. А ще через два роки у ви-
ші з’явився факультет фізичної 
культури, вихованки якого про-
довжили спортивну естафету.

Нині в країні, Європі та сві-
ті відома своїми успіхам и 
к оманда «Сумчанка», яка 
становить основу збірної 
України і має блискучі пере-
моги на різних змаганнях. 

Тож через 40 років на по-
лі стадіону в парку «Казка» 

своїми силами помірялися 
ветерани першого «Буревіс-
ника» і «Сумчанка». З рахун-
ком 6:2 перемогу здобули хо-
кеїстки «Буревісника». Од-
нак, на переконання головно-
го тренера «Сумчанки», за-
служеного тренера України 
Світлани Макаєвої, у підсум-
ку перемогла дружба, адже 
хокеїстки зустрілися через 
40 років і сподіваються на но-
ві поєдинки. 

«Ми відшукали 
інформацію про деякі 
цікаві події та час, 
коли вони відбулися 
у місті вперше, 
і записали їх».


