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ЦИФРА ДНЯ

СТЕПАН ПОЛТОРАК:
«Ми не відмовимося 

від нашого права 
проходити 

Керченською 
протокою і бути 

присутніми  
в Азовському морі».

Світ дедалі більше 
визнає правду  
про Голодомор

ООН. Співавторами Декларації до 85-х роковин Голодомору 
1932—1933 років стали 38 держав-членів ООН. Уперше засудже-
но політику сталінського режиму — насильницьку колективізацію та 
конфіскацію продовольства, що призвели до загибелі значної час-
тини українського народу. Зазначено необхідність розкриття архівів 
для встановлення історичної правди й підвищення обізнаності з при-
чинами та наслідками трагедії, заявив у коментарі Укрінформу реч-
ник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Серед нових підписантів — Чилі, яка першою серед країн Ла-
тинської Америки долучилася до української ініціативи, Болгарія, 
Словенія, Чорногорія, Швейцарія, Португалія та Нідерланди. У пе-
реліку є також країни Близького Сходу. Цей документ слугує на-
гадуванням світові про обов’язок не допустити повторення таких 
страшних злочинів у майбутньому. Декларацію буде поширено як 
офіційний документ Генеральної асамблеї ООН. З 2003 року вша-
нування пам’яті жертв геноциду проти українського народу на рівні 
ООН відбувається щоп’ять років.

140 суден
заблокувала Росія в районі 

Керченської протоки. Як повідомила 
Держприкордонслужба, 98 із них 

перебувають у Чорному морі 

ІНФРАСТРУКТУРА. Система морських і транспортних 
перевезень потребує не просто поліпшення, а докорінної 
перебудови — таке завдання стоїть перед недавно 
створеною державною службою

Міністр оборони про виконання Україною всіх 
міжнародних норм і конвенцій щодо морського 
судноплавства 
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Тисячолітню історію 
Софійського собору 
представляють артефакти 
княжої доби у поєднанні  
з електронною експозицією

ЮВІЛЕЙ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про врегулювання деяких питань 
діяльності членів Громадської 
ради міжнародних експертів на час 
виконання ними своїх повноважень»
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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

Триває 
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

Останнім часом у зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік наші  
читачі дедалі частіше запитують: яким буде «Урядовий кур’єр» у 2019-му? 

Це буде газета чи офіційний бюлетень? 
Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбутньому виходитиме 

як газета, а не як офіційний бюлетень.
Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нор-
мативно-правових актів». У частині 5 цього закону зазначено: «Частину дру-
гу статті 1 Закону України «Про реформування державних і комунальних дру-
кованих засобів масової інформації» доповнити абзацом другим такого зміс-
ту: «Дія цього Закону не поширюється на газети «Голос України» та «Урядовий 
кур’єр», що відповідно до законодавчих актів здійснюють офіційне опубліку-
вання законів України та інших нормативно-правових актів». Тож наше видан-
ня і надалі виходитиме як друкований ЗМІ Кабінету Міністрів України.

Повернути 
привабливість 
нашого прапора



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

У провадженні Солом’янського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№42016010000000202 відносно Ільясова Ремзі Ільясо-
вича, обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викли-
кається Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1958 року наро-
дження, обвинувачений у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 22 грудня 2018 року об 11.30 год. у примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 6, під головуванням 
судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

У провадженні Солом’янського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження відносно Кухарішена 
Андрія Івановича та Головещенка Ігоря Васильовича, обви-
нувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання виклика-
ються Кухарішен Андрій Іванович, 08.06.1970 р.н., та Голо-
вещенко Ігор Васильович, 24.10.1961 р.н., обвинувачені у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України, яке відбудеться 22 грудня 
2018 року о 12.00 год. у приміщенні Солом’янського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, 
каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинувачених, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинувачених у порядку спе-
ціального судового провадження.

Амур-Нижньодніпровським районним судом міста Дні-
пропетровська (49083, м. Дніпро, вул. Новоселівська, б. 9) у 
порядку спеціального судового провадження здійснюється 
судовий розгляд у кримінальному провадженні, внесеному 
до ЄРДР під №12014040630001691, за обвинуваченням Си-
доренка Степана Андрійовича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 365 КК Украї-
ни (справа №199/8636/16).

Обвинувачений Сидоренко С. А., останнє відоме місце 
проживання: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, 
вул. Пушкіна, б. 13, кв. 60, викликається на 09 год. 00 хв. 
20.12.2018 року (резервна дата — о 09 год. 00 хв. 11.01.2019 
року) до суду (каб. №17) для участі в судовому розгляді. 
Планується закінчення з’ясування обставин та перевірки їх 
доказами, перехід до судових дебатів, останнє слово обви-
нуваченого (при явці останнього) та вихід суду до парадної 
кімнати для ухвалення вироку.

Головуючий суддя Сенчишин Ф. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської 

області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Приня Віта-
лія Михайловича як обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальній справі  
№ 426/11950/16-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні сто-
совно Приня Віталія Михайловича за ч. 2 
ст. 110 КК України на 26 грудня 2018 року 
об 11.10 годині.

Суддя  О. М. Попова

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за 

адресою: вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 13, 23.01.2019 року 
о 14.20 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні по обвинуваченню Волошка Віктора Вікторовича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (№ справи в суді 127/9391/16-к).

У підготовче судове засідання викликається обвинувачений Волошко Віктор 
Вікторович, який зареєстрований та проживає за адресою: Україна, АР Крим, 
смт Красногвардійське, вул. 50 років Жовтня, буд. 21, кв. 17.

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

Справа розглядатиметься у складі колегії суддів: судді-доповідача Іванчен-
ка Я. М., суддів Бернади Є. В. та Федчишена С. А.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за 

адресою: вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 13, 22.01.2019 року 
о 14.30 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні №127/11390/16-к (ЄРДР №42016020420000053) по обвинуваченню Мат-
вієнка Андрія Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Матвієнко Андрій Вікторо-
вич, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр-т 
Перемоги, 55а, кв. 64.

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

Справа розглядатиметься у складі судді-доповідача Іванченка Я. М., суддів 
Федчишена С. А., Короля О. П.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за 

адресою: вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 13, 21.01.2019 ро-
ку о 14.10 годині відбудеться судове засідання в кримінальному проваджен-
ні №42016020420000055 по обвинуваченню Поповича Сергія Геннадійовича у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (№ справи 
127/11387/16-к).

У судове засідання викликається обвинувачений Попович Сергій Геннадійович, 
який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Пере-
моги, 55а, кв. 71.

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

Справа розглядатиметься у складі судді-доповідача Іванченка Я. М., суддів 
Кашпрука Г. М., Іщук Т. П.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться о 08 годині 30 хвилин 20 грудня 2018 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А,  
каб. № 507, обвинуваченого Пивоварника В’ячеслава Олександровича, 
20 березня 1984 року народження, у рамках кримінального провадження  
№ 22018000000000248, внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 10 серпня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч.ч. 3, 4 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 
ст. 258-5, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

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

Суддя М. С. Антонюк

Дніпровський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Полєтаєва 
Олександра Миколайовича, 16.03.1979 року народження (зареєстрованого 
за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 55, кв. 6), у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 21.12.2018 р. о 10 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. 
При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання в кримінальному провадженні  
№1-кп/755/905/18 відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. 
Сергієнка, 3, каб. 11, під головуванням судді Левко В. Б. за участю суддів 
Курила А. В. та Козачук О. М.

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

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/941/2018 за обвинуваченням Блаженка 
Павла Євгеновича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно з Єдиним державним ре-
єстром досудових розслідувань за № 22017000000000291 від 03.08.2017 ро-
ку.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 10 січня 2019 
року о 13 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №508. 

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

Суддя О. П. Хардіна

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Дудіна Ми-
колу Миколайовича, 28.10.1991 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України по обвину-
вальному акту внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за 
№ 42016220000001040 від 24.11.2016 року, справа № 644/6463/17-к, 
провадження № 1-кп/644/638/17 у підготовче судове засідання, призна-
чене на 28 грудня 2018 року о 09 годині 05 хвилин, головуючий суддя 
Горчакова О.І. Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї П’ятирічки), 18 (корпус № 2 суду), 
зал судового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без участі 
Дудіна Миколи Миколайовича.

У провадженні судді Київського районного суду м. Харкова Бородіної Н.М. 
перебуває кримінальне провадження №640/19897/16-к за обвинуваченням 
Гур’янова Антона Борисовича, 09.09.1973 р.н., у скоєнні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 109, ч. 1, ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснюється спеці-
альне судове провадження в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 323 КК України. 
Обвинувачений Гур’янов А.Б., зареєстрований за адресою: м. Харків, пр-т Пе-
тра Григоренка (Маршала Жукова), б. 13, кв. 79, мешкав за адресою: м. Хар-
ків, пров. Верхівський, б. 23А, кв. 27. На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни, Київський районний суд м. Харкова викликає Гур’янова Антона Борисо-
вича, 09.09.1973 р.н., у судові засідання, які відбудуться 14.12.2018 року о 
15 год. 00 хв., 15.01.2019 року о 14 год. 00 хв., 25.01.2019 року о 14.00 год., 
01.02.2019 о 14.00 год. у залі судових засідань № 38 Київського районно-
го суду м. Харкова за адресою: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, б. 7-Б.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адре-
сою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Заприводи Олега Григоровича, 19.10.1975 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України. Обвинувачений Запривода О.Г. (зареєстрований за адре-
сою: м. Макіївка, с. Нижня Кринка, вул. Східна, 32, проживає за адресою: м. 
Донецьк, вул. Ліста, 36), викликається на 13.12.2018 року о 10.00 год. до су-
ду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за від-
сутності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства 
та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судо-
ве провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Грицаєнко Віталій Олегович, 10.07.1989 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 

297-5 КПК України викликається на 12 грудня 2018 року о 10.00 год. до старшого слідчого в ОВС Голов-
ного слідчого управління Генеральної прокуратури України Івасюка С.С. за адресою: м. Київ, вул. Мос-
ковська, 8, корп. 24, каб. № 247 (тел.: 044-200-67-52), для проведення необхідних слідчих та процесуаль-
них дій у статусі підозрюваного в кримінальному провадженні № 12015110130004810 від 23.12.2015 р. у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Втрачений атестат про середню освіту,  

АС №043308 від 16 червня 1992 р.  

на ім’я Козирєва Володимира Васильовича, 

вважати недійсним.

Втрачені суднові реєстраційні документи  
на судно «Galia»  

з реєстраційним бортовим номером УКА-6247-К,  
судновласник Скуратовський С.І.,  

вважати недійсними.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: квартира, 
від 30.09.2010 р., серія та номер бланка САC956598, яка знаходиться за 
адресою: м. Донецьк, проспект Ватутіна, буд. 3-Б, кв. 29, видане Голо-
вним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Доне-
цької міської ради, на підставі рішення виконавчого комітету Донецької 
міської ради від 22.09.2010 р., № 258/1, видане начальником Головного 
управління К.Л. Савіновим на ім’я Ткаченка Юрія Григоровича, вважати 
недійсним, у зв’язку з втратою.

06.12.2018 року Загальними зборами учасників  

Товариства з обмеженою відповідальністю «АСГАРД ФІНАНС» 

було прийнято рішення подати заяву до Нацкомфінпослуг 

про виключення ТОВ «АСГАРД ФІНАНС»  

з Державного реєстру фінансових установ.

Миколаївський апеляційний суд повідомляє, що розгляд криміналь-
ного провадження за апеляційною скаргою прокурора відділу нагля-
ду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної 
служби управління нагляду в кримінальному провадженні прокурату-
ри Миколаївської області Іщука А.О. на вирок Центрального районного 
суду м. Миколаєва від 16 січня 2018 року, за обвинуваченням Стельма-
ха С.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, відкладено на 19 грудня 2018 року об 11.30 год.

Суддя О.В. Куценко

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 листопада 2018 р. № 919-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність,  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 7 червня 2018 р. № 374 
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 7 червня 2018 р. № 374 «Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків Міністра фінансів України на Маркарову О. С.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 листопада 2018 р. № 921-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  

від 20 листопада 2003 р. № 690
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 листопада 

2003 р. № 690 «Про вдосконалення механізму здійснення контролю за міжна-
родними повітряними перевезеннями товарів військового призначення та по-
двійного використання» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 47, ст. 2445; 
2006 р., № 22, ст. 1609; 2008 р., № 36, ст. 1207) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 28 листопада 2018 р. № 921-р
ЗМІНИ, 

що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 20 листопада 2003 р. № 690

1. У пункті 1:
1) у підпункті «а»:
в абзаці першому слова «разом з Держекспортконтролем» виключити, а 

слово «Держмитслужби» замінити словом «ДФС»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«переліки українських та іноземних повітряних перевізників, які можуть бу-

ти залучені для супутньої доставки на регулярних рейсах товарів військового 
призначення (за винятком озброєнь, боєприпасів, вибухових, вогненебезпеч-
них речовин та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємни-
цю). Зазначені переліки також надсилати Держекспортконтролю;»;

2) абзац третій підпункту «г» виключити.
2. У пункті 3 слова «Мінпромполітики, НКАУ» замінити словами «Мінеконом-

розвитку, ДКА», а слово «Держмитслужбі» — словом «ДФС».
3. Пункти 4 і 5 виключити.
4. Пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, яким згідно із законодав-

ством надано повноваження на право здійснення міжнародних передач товарів 
військового призначення, подавати щокварталу до 15 числа наступного місяця 
СБУ та Державіаслужбі звіти про використання повітряних суден для міжнарод-
них перевезень товарів військового призначення та подвійного використання.».

5. У пункті 7 слова «та Держекспортконтролю» виключити.
6. Пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Державіаслужбі разом з СБУ у разі отримання інформації про можливі по-

рушення повітряними перевізниками вимог законодавства під час здійснення ними 
міжнародних повітряних перевезень товарів військового призначення та подвійного 
використання проводити перевірки повітряних перевізників на маршрутах та у місцях 
завантаження/розвантаження таких товарів.

Про виявлені порушення повітряними перевізниками вимог законодавства 
під час здійснення ними міжнародних повітряних перевезень товарів військо-
вого призначення та подвійного використання, а також про виконання таких пе-

ревезень до держав, щодо яких Радою Безпеки ООН установлено ембарго на 
експорт товарів, інформувати СБУ та Держекспортконтроль.».

7. У тексті розпорядження слово «Мінтранс» в усіх відмінках замінити сло-
вом «Державіаслужба» у відповідному відмінку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 листопада 2018 р. № 911-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Господарсько-фінансовому департаменту 
Секретаріату Кабінету Міністрів України 

на 2018 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу Украї-

ни здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передба-
чених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів України на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, пе-
рерозподіл видатків за бюджетною програмою 0411010 «Обслуговування 
та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забез-
печення діяльності Кабінету Міністрів України» у сумі 3012,4 тис. гривень 
шляхом зменшення обсягу видатків споживання та збільшення обсягу ви-
датків розвитку.

2. Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису державного бю-
джету після погодження Господарсько-фінансовим департаментом Секретарі-
ату Кабінету Міністрів України перерозподілу видатків державного бюджету, 
передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради 
України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська у складі: голову-
ючого судді Татарчук Л. O., суддів Марущак C. Л. та Єлісєєвої Т. Ю. здій-
снюється спеціальне судове провадження № 200/4308/17 щодо обвину-
вального акта, складеного за результатами спеціального досудового роз-
слідування обставин кримінального провадження № 22014040000000088 
відносно Степаненка Романа Ігоровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання по вказаному кримінальному 
провадженню призначено до розгляду на 13 грудня 2018 року о 08.30 
годині за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, в яке ви-
кликається Степаненко Роман Ігорович, 31.08.1984 року народження, 
зареєстрований: АР Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, буд. 25, кв. 36, 
останні відомі адреси мешкання: Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Капітана Остапенка, буд. 36, кв. 84; м. Дніпро, вул. Героїв Сталінгра-
да, буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин, через які обвинувачений не мо-
же з’явитися в судове засідання, він зобов’язаний заздалегідь повідо-
мити суд про неможливість з’явлення та про поважні причини неявки.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по 
кримінальному провадженню 1-кп/185/647/18, справа № 185/7557/17 
за обвинуваченням Богославця Олексія Миколайовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному прова-
дженню призначено 19.12.2018 року о 09.00 год. за адресою: вул. Дні-
провська, 135, м. Павлоград, Дніпропетровська область.

Обвинувачений Богославець Олексій Миколайович викликається для 
участі в підготовчому судовому засіданні, призначеному на 19.12.2018 
року о 09.00 год. у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області (вул. Добровольського, 2, м. Слов’янськ, 84122), яке бу-
де проводитися в режимі відеоконференції головуючим суддею Мица-
ком М. С. у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по 
кримінальному провадженню 1-кп/185/643/18, справа № 185/3418/16-к 
за обвинуваченням Чоп Олени Олександрівни у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному прова-
дженню призначено 13.12.2018 року о 09.00 год. за адресою: вул. Дні-
провська, 135, м. Павлоград, Дніпропетровська область.

Обвинувачена Чоп Олена Олександрівна викликається для участі в 
підготовчому судовому засіданні, призначеному на 13.12.2018 року о 
09.00 год. у приміщенні Краматорського міського суду Донецької об-
ласті (вул. Маяковського, 21, м. Краматорськ, 84300), яке буде прово-
дитися в режимі відеоконференції головуючим суддею Мицаком М. С.  
у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-
ті – судді Юрченко С.О. знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/14355/16-к стосовно Яцуненка Ігоря Анатолійовича, 24.03.1962 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Яцуненко І. А. зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, кв-л Дружби, 3/74.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Яцуненка І.А. в підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 28 грудня 2018 року о 12 год. 00 хв. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого суд-
ді Юрченко С. О., суддів Половинки В. О., Попової О. М.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області  
(головуючий суддя Ковальов В. М., судді: Акулов Є. М., Костроба Ю. Ю.) 
знаходиться кримінальне провадження №1-кп/414/215/2018 (ЄУН 
428/7944/18) за обвинуваченням Сикала Вадима Петровича, 23 квітня 
1976 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалося спеці-
альне досудове розслідування.

Обвинувачений Сикало Вадим Петрович викликається Кремінським 
районним судом Луганської області в підготовче судове засідання в за-
значеному кримінальному провадженні, яке відбудеться 21 грудня 2018 
року о 09 год. 15 хв. у залі судових засідань Кремінського районного 
суду Луганської області за адресою: пл. Красна, 5, м. Кремінна Луган-
ської області.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений вважаєть-
ся повідомленим про дату, час та місце розгляду справи належним чи-
ном. У разі неявки обвинуваченого кримінальне провадження буде роз-
глядатися за його відсутності в порядку спеціального судового прова-
дження.

Повістка про виклик у суд обвинувачених  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області пе-
ребуває кримінальне провадження № 426/11506/16-к відносно Лямі-
на Дмитра Леонідовича, 04.10.1972 р.н., зареєстрованого за адресою: 
м. Луганськ, с. Ювілейне, кв-л Ворошилова, буд. 7, кв. 37, Сливи Ва-
дима Ігоровича, 09.03.1968 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Московська, буд. 1, кв. 380, Дмитрова Геннадія Миколайо-
вича, 09.02.1967 р.н., зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Кадіївка, вул. Юних Ленінців, буд. 27, кв. 17, обвинувачених у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Ляміна Дмитра Леонідовича, Сливу Вадима 
Ігоровича, Дмитрова Геннадія Миколайовича в судове засідання, яке 
відбудеться 20 грудня 2018 року о 15.30 год. у залі Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суд-
дя Скрипник С. М., судді Юрченко С. О., Половинка В. О.

До уваги 
Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТА СТАЙЛ»  

(ідентифікаційний код 40694907)
За результатами розгляду справи № 143-26.13/32-18 про вчинення 

Товариством з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТА СТАЙЛ» (іден-
тифікаційний код 40694907) порушення, передбаченого пунктом 13 
статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у ви-
гляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на ви-
могу Голови Антимонопольного комітету України — державного упо-
вноваженого від 06.09.2017 № 143-26.13/01-9595 у встановлений ним 
строк.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-
сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) у 
розділі «Головна — Рішення та розпорядження — Рішення Тимчасової 
адміністративної колегії – 2018 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої 
статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Розцінки вартості одиниці ефірного часу для  проведення  
передвиборної агітації в ефірі Радіо НВ (ТОВ «ТРК «Радіо-ЕРА»)  
на чергові вибори Президента України  31 березня 2019 року

Вартість  
розміщення  

однієї секунди, 
грн, без  

врахування  
ПДВ

Вартість  
розміщення однієї  

секунди,  
грн, із ПДВ

Мережа 10,38 12, 46

Київ (96.0 FM) 7,30 8,76

Інші міста мовлення радіостанції 
(вартість за розміщення  
матеріалів передвиборної  
агітації на одній FM-частоті).

4,2 5,04

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районного суду Луганської облас-

ті (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 правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 
КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Марти-
нюк 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, буд. 19, кв. 14, у відкрите судо-
ве засідання, яке відбудеться 17.12.2018 року о 09.30 год. у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового судового засі-
дання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд та-
кож має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або 
ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, перед-
баченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Таран-
ського Олександра Анатолійовича як обвинува-
ченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/344/16-к за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Таранського Олек-
сандра Анатолійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
26 грудня 2018 року о 10.40 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Справа розглядається колегією суддів: голову-
ючий суддя Попова О. М., судді Половинка В. О.,  
Юрченко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Козенка Сер-
гія Павловича як обвинуваченого в судове засідан-
ня по кримінальній справі № 426/14255/17 за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Козенка Сергія Павловича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 21 грудня 2018 
року о 14.40 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області – судді Осіпенко Л.М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/22/16-к стосовно Корнета Іго-
ря Олександровича, 29.04.1973 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Корнет І. О. 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. П. Ткаченка, буд. 31.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Корнета Ігоря 
Олександровича у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 20 грудня 2018 року о 12.00 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голо-
вуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Половинки В. О., Попо-
вої О. М.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Ме-
ренкова Михайла Миколайовича, 02.08.1972 року народжен-
ня, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 110 КК України. Обвинувачений Меренков М. М. (заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
Пролетарський район, м. Моспине, вул. Короленка, 55/34)  
викликається на 12.12.2018 року об 11.00 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.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської облас-

ті, розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає По-
телещенка Олексія Олександровича як обвинува-
ченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/11834/16-к за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Потелещенка Олек-
сія Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 26 
грудня 2018 року о 09.40 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Козлова 
Максима Вадимовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/9773/18 за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Козлова Максима Вадимовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 19 грудня 2018 року о 10.10 
годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 417/5562/18 стосовно Шкирі Василя Дми-
тровича, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійсню-
валось спеціальне досудове розслідування в поряд-
ку, передбаченому ст. 297-1 КК України. На підставі 
ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський ра-
йонний суд Луганської області викликає Шкирю Ва-
силя Дмитровича в судове засідання, яке відбудеть-
ся 17 грудня 2018 року о 10 годині 00 хвилин у залі 
судових засідань Марківського районного суду Лу-
ганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, 
смт Марківка Марківського району Луганської об-
ласті, 92400.

Суддя Рукас О. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Красільникова Олександра Львовича, 
16.10.1960 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Геро-
їв Бресту, 17/19), у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 08.01.2019 року о 09 год. 00 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області ви-
кликає в судове засідання, призначене на 21 грудня 2018 року о 10.00 
год., Кушніра Євгена Олександровича, 08.04.1989 року народження, 
який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Останнє відоме місце прожи-
вання: місто Олександрія Кіровоградської області, вулиця 2-го Україн-
ського фронту, 32. Судове засідання відбудеться в приміщенні Олек-
сандрійського міськрайонного суду за адресою: м. Олександрія Кірово-
градської області, вул. Г. Сокальського, 76.

Суддя Орловський В. В.

Повідомлення
Адмінколегія Київського обласного ТВ АМКУ прийняла рішення від 

09.10.2018 №60/25-р/к без прийняття рішення по суті на підставі абза-
цу 6 ст. 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» щодо 
ТОВ «ЛабіМед» (32711312) та ТОВ «НВП «ХіМеК» (16481527) закрити 
провадження у справі № 34-02/04.14.

З текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті 
АМКУ за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Прилуцький міськрайонний суд (адреса суду: 17507, Чернігівська обл.,  
м. Прилуки, вул. Котляревського, 62) повідомляє, що по цивільній справі 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 22.09.2016 до Росса Ігоря Геннадійови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: 17588, Чернігівська обл., Прилуцький 
р-н, с. Голубівка, вул. Златоустівська, буд. 23), справа № 742/2766/16-ц, суд-
дя Ільченко О. І., було ухвалено заочне рішення, позовна вимога задоволена 
повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення може 
бути переглянуто шляхом подання заяви протягом десяти днів з дня опублі-
кування цього оголошення.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ГРУДНЯ
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У зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік 
наші читачі дедалі частіше запитують: яким буде «Урядовий 
кур’єр» 2019-го? Це буде газета чи офіційний бюлетень? 
Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбут-
ньому виходитиме як газета, а не як офіційний бюлетень.

Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо забезпечення офіційної пу-
блікації законів України та інших нормативно-правових актів», 
який набув чинності 21 жовтня цього року. Тож наше видання буде і надалі 
щоденним загальнодержавним друкованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

Вінниця береже добрі традиції нашого дому 

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ДІТИ. Цими днями тради-
ційно департамент соціаль-
ної політики Вінницької місь-
кої ради організовує захо-
ди для дітей, спрямовані на 
розвиток творчості та по-

ширення досвіду спільного 
сімейного дозвілля. У міс-
ті розпочато конкурс «Но-
ворічні традиції нашої ро-
дини». Взяти участь у ньо-
му запрошують вінницьких 
дітей із багатодітних родин 
віком 6—18 років. Для цьо-
го треба до 22 грудня пода-

ти до відділу організаційної 
роботи департаменту соці-
альної політики міської ра-
ди анкету. 

За умовами конкурсу за-
гальна кількість учасни-
ків від однієї багатодітної 
сім’ї не може перевищува-
ти п’ятеро осіб. А основна 

умова: на фото має бути вся 
сім’я! І звісно, стисло тре-
ба розповісти про родину та 
як у ній зазвичай відзнача-
ють новорічно-різдвяні свя-
та, про що мріють. Конкурс 
унікальний тим, що всі йо-
го учасники отримають да-
рунки.

Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 0 +5
Житомирська +2 -3 0 +5
Чернігівська 0 -5 -1 +4
Сумська -2 -7 -1 +4
Закарпатська -2 +3 +1 +6
Рівненська +2 -3 +1 +6
Львівська +2 -3 +1 +6
Івано-Франківська +2 -3 +1 +6
Волинська +2 -3 +1 +6
Хмельницька +2 -3 0 +5
Чернівецька +2 -3 +1 +6
Тернопільська +2 -3 +1 +6
Вінницька +2 -3 0 +5

Oбласть Нiч День

Черкаська +2 -3 -1 +4
Кіровоградська +2 -3 -1 +4
Полтавська 0 -5 -1 +4
Дніпропетровська +1 -4 0 +5
Одеська 0 +5 +2 +7
Миколаївська 0 +5 +2 +7
Херсонська -2 +3 +3 +8
Запорізька +1 -4 +2 +7
Харківська -3 -8 -2 +3
Донецька -2 -7 0 +5
Луганська -4 -9 -1 +4
Крим +1 +6 +5 +10
Київ 0 -2 +1 +3

Укргiдрометцентр

Електронна марка 
на ялинці

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ. Щоб не завдавати шкоди лісо-
вим угіддям, державні лісогосподарські підприємства України 
розпочинають реалізацію новорічних ялинок, які заготовляють 
на спеціальних плантаціях або ж під час рубок формування і 
оздоровлення лісів. На майже п’яти тисячах гектарів зростає 
15 мільйонів хвойних дерев різних порід та віку, які призначе-
ні для продажу.

Цьогоріч на різдвяно-новорічні свята лісівники продадуть 
близько 500 тисяч новорічних ялинок, які заготовлять і реалі-
зовуватимуть за замовленнями покупців. Ялинки з держліс-
госпів обійдуться громадянам значно дешевше, ніж куплені на 
ринках. Державні підприємства влаштовуватимуть власну роз-
дрібну торгівлю ялинками на окремих торгових точках, майдан-
чиках у всіх обласних, районних центрах та великих населе-
них пунктах.

Переконатися у легальному походженні ялинки покупець 
зможе за маркуванням, яке на них наноситимуть у лісгоспах. 
Це самоклейні пластмасові бирки-стяжки, які мають вигляд 
етикеток. У разі спроби їх зняти вони розриваються, що уне-
можливлює повторне використання.

На цих уніфікованих засобах контролю вказано індивідуаль-
ний номер та відповідний до нього штрих-код, який до того ж 
заносять у систему електронного обліку деревини. У цій сис-
темі також є дані про постачальника, його підпорядкованість 
і форму власності. Перевірити походження ялинки легко: до-
статньо ввести номер з уніфікованого засобу, прикріплений до 
стовбура, і проконтролювати на сайті ukrforest.com/check. У ви-
падку якщо інформації на інтернет-ресурсі немає, ялинку слід 
вважати такою, що зрубана незаконно.
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Поезію економіки відкрив 
для себе Віталій Веремієнко

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ВИЗНАННЯ. Серед 
270 школярів і студентів-
першокурсників, яким 
недавно в Київському 
політехнічному інституті 
вручили дипломи лауре-
атів стипендії Президен-
та України, був і учень 
Золотоніської спеціалізо-
ваної школи №1 Віталій 
Веремієнко. Нині він на-
вчається в 11 класі. Пе-
ремога у всеукраїнсько-
му етапі олімпіади з еко-
номіки навесні цього ро-
ку далася йому нелег-
ко. Однак базові знання, 
що їх Віталій здобув у 
школі, яка спеціалізуєть-
ся на поглибленому ви-

вченні економіки і право-
знавства, відіграли пев-
ну роль: він відірвався на 
14 балів від наступного 
учасника й виборов пер-
ше місце. У цьому успі-
хові, наголошує перемо-
жець, велика заслуга йо-
го вчительки Наталії Ко-
дак, яка першою привіта-
ла школяра з відзнакою 
Президента. 

Економікою Віталій за-
хоплюється давно. Ка-
же, що відчуває в цій нау-
ці своєрідну поезію. Мріє 
стати економістом-про-
фесіоналом. Уже не впер-
ше захищає честь школи 
та рідного міста на вели-
ких змаганнях. У Львові 
брав участь у фіналі між-
народного математично-

го конкурсу з пранглініме 
— естонської гри усно-
го рахунку разом із 150 
гравцями із шести країн. 
Віталій тоді посів тринад-
цяте місце і покращив за-
гальний рейтинг не лише 
обласної команди, а й на-
ціональної. 

Ще один успіх чекав на 
хлопця цього року в турні-
рі юних знавців курсу «Фі-
нансова грамотність» усіє ї 
Черкащини — його наго-
родили як капітана коман-
ди.

Дипломи президент-
ських стипендіатів у Києві 
вручала міністр освіти і на-
уки Лілія Гриневич. Багато 
теплих слів талановитим 
дітям сказали й інші учас-
ники врочистостей.

Герої нашого часу
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

СЛАВА УКРАЇНИ. У Сум-
ській обласній науковій бі-
бліотеці відбулася презента-
ція книги письменниці й жур-
налістки сумчанки Алли Акі-
менко «Герої нашого часу: 19 
історій ветеранів АТО». Ініці-

атором і замовником видан-
ня виступила Сумська ОДА, 
яка профінансувала книж-
ку розповідей про жителів 
та уродженців Сумщини, які 
брали участь в АТО і після 
демобілізації повернулися до 
мирного життя.

У презентації взяли участь 
не тільки герої та автор книж-

ки, а й численні гості: пред-
ставники влади, громад-
ськості, бібліотекарі, студен-
ти, освітяни. За словами Ал-
ли Акіменко, вона об’їздила 
всі 18 районів області й зу-
стрічалася в обласному цен-
трі з тими, хто зі зброєю в ру-
ках став на захист України. 
Непросто було розговорити 

воїнів, адже в кожного — свій 
біль, який складно описати. 
Книжка вийшла накладом 
тисяча примірників, і сьогод-
ні вже опрацьовується питан-
ня про додатковий тираж. Ви-
дання отримають насампе-
ред герої нарисів, бібліотеки 
краю, школи, музейні та інші 
заклади.

За розповіді про різдвяно-новорічні традиції своєї родини діти отримають подарунки

Стипендіат Президента України 
Віталій Веремієнко добре 
розбирається в економіці


