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ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ: 
«Було непросто. 

 Це рішення  
історичне, до якого  

ми готувалися  
два роки.  

Це перемога!»

Бюлетені друкують 
за планом

ВИБОРИ. Державне підприємство «Поліграфічний ком-
бінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» уже над-
рукувало 84% бюлетенів для голосування на позачергових 
парламентських виборах 21 липня, які замовила Централь-
на виборча комісія. «З 28 червня підприємство друкує ви-
борчі бюлетені цілодобово. Надруковано понад 53,5 мільйо-
на примірників — приблизно 26 мільйонів бюлетенів у п’яти 
форматах для голосування в одномандатних виборчих окру-
гах, 27 мільйонів — у багатомандатному та понад 469 тисяч 
— у закордонному виборчому округах. Бюлетені друкують із 
залученням потужностей Банкнотно-монетного двору Націо-
нального банку. Друк усіх бюлетенів планують завершити не 
пізніше як за сім днів до дня голосування, відповідно до за-
конодавства», — цитує директора комбінату Юрія Оніщен-
ка УНІАН.

Загалом поліграфкомбінату передано замовлення на ви-
готовлення 60 мільйонів 398 тисяч 300 виборчих бюлетенів. 
У бюлетень для голосування у багатомандатному виборчому 
окрузі включено 22 партії, а кількість кандидатів в одноман-
датних виборчих округах коливається.

99,5%
становив, за даними Держстату, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у червні 

2019 року щодо травня
ВИЩА ОСВІТА. 10 липня в Україні стартував прийом заяв  
до вишів

Шанс конвертувати 
бали ЗНО й атестата

Голова Верховної Ради про ухвалення Виборчого 
кодексу з відкритими списками

3 6Депутатка Конгресу місцевих і регіональних 
влад РЄ Світлана Богатирчук-Кривко: 
«Місцева влада допомагає відновити 
зв’язок із громадянами й повернути довіру 
до демократичних інституцій»

ІНТеРВ’ю

Економіка 
України  
за січень — 
травень  
2019 року
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У ДЗеРКАЛІ СТАТИСТИКИ

Держава фінансуватиме вітчизняні інновації
БІЗНеС. Український фонд стартапів офіційно розпочав роботу. Його бюджет становить 
400 мільйонів гривень

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Ці кошти спрямовуватимуть 
на підтримку стартапів, на 

реалізацію яких необхідно 25—
75 тисяч доларів протягом 24 

місяців. Про це під час урочис-
тої церемонії презентації фон-
ду, яка відбулася в столичному 
інноваційному парку UNIT.City, 
розповів Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман. На його думку, 
бюджет вітчизняного інновацій-

ного фонду в майбутньому може 
сягнути 4 мільярдів гривень.

Рішення про створення фонду 
розвитку інновацій уряд ухвалив 
у листопаді 2018 року. Він має за-
безпечувати стимулювання інно-
ваційної діяльності, надавати фі-

нансову підтримку інноваційним 
компаніям і проєктам, комерціа-
лізовувати результати науково-
технічних розробок, виводити на 
ринок нові товари і послуги, а та-
кож сприяти пошуку та залучен-
ню інвестицій у такі проєкти.

В уряді фонд називають голо-
вним інструментом підтримки но-
вих бізнес-ідей, які народжують-
ся у сегменті малого підприємни-
цтва та в окремих фізичних 
осіб, котрі займаються під-
приємницькою діяльністю. 2
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 Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає обвинуваченого Марфіча Михайла Ми-
хайловича, 23.12.1959 р.н. (місце проживання:                       
м. Харків, вул. Кибальчича, буд. 141) у підготов-
че судове засідання у кримінальному провадженні  
№ 1-кп/328/174/19 (справа № 461/3087/17), внесено-
му 28.04.2016 року до Єдиного державного реєстру 
досудових розслідувань за № 22016140000000036, 
за обвинуваченням Марфіча М.М. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 21.08.2019 ро-
ку о 14-00 годині в залі судового засідання за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володи-
мирська, 28. Колегія суддів: головуючий суддя Нові-
кова Н. В., судді Гавілей М. М., Курдюков В. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрювана Мельник Олена Леонідівна, 

06.10.1980 р.н., зареєстрована за адресою: м. До-
нецьк, вул. Оборонна, буд. 16, кв.1, на підставі ст.ст. 
133, 135, 2975 КПК України Вам необхідно з’явитись 
до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управ-
ління Служби безпеки України в Житомирській об-
ласті Турлія О. В. за адресою: м. Житомир, вул. Фе-
щенка-Чопівського, 7, тел. (0412)405-149, для учас-
ті у слідчих та процесуальних діях (допитах, вручен-
ні документів тощо) у кримінальному провадженні 
№ 22018060000000032 як підозрюваній у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, об 
11 год. 00 хв. 16.07.2019. Нагадуємо про обов’язок 
заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення. 
Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик 
передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Бердичевський Владислав Леонідович, 

10.09.1967 р. н., зареєстрований за адресою: м. До-
нецьк, вул. Щетиніна, буд. 6, кв. 69, на підставі ст.ст. 
133, 135, 2975 КПК України Вам необхідно з’явитись 
до заступника начальника слідчого відділу Управлін-
ня Служби безпеки України в Житомирській області  
Волинця В. В. за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чо-
півського, 7, тел. (0412) 405-252, для участі у слідчих та 
процесуальних діях (допитах, врученні документів тощо) 
у кримінальному провадженні № 22019060000000017 як  
підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 2583 КК України, об 11 год. 00 хв. 16.07.2019. Нагаду-
ємо про обов’язок заздалегідь повідомити про немож-
ливість з’явлення. Поважні причини та наслідки непри-
буття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розта-
шований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, 
пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60) повідомляє Котля-
ревського Михайла Григоровича, 19 липня 1976 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Херсонська область, 
Скадовський район, смт Лазурне, вул. Шевченка, 37, по кри-
мінальному провадженню № 12014230000000681 за фак-
том скоєння  Котляревським Михайлом Григоровичем кри-
мінального правопорушення, передбаченого  ст. 368 ч. 5 КК 
України, як обвинуваченого, що 26.07.2019 року о 13:00 год., 
02.08.2019 року о 14:00 год. відбудеться спеціальний судо-
вий розгляд в складі колегії суддів: судді-доповідача Матвє-
євої Н. В., суддів Ведяшкіної Ю. В., Чирського Г. М., в якому 
Ваша участь є обов’язковою, ухилення від явки на виклик су-
ду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два 
рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК Украї-
ни, є підставою для здійснення спеціального судового про-
вадження.    

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про деякі заходи щодо збереження лісів 
та раціонального використання лісових 

ресурсів
З метою збереження лісів та забезпечення раціонального використан-

ня лісових ресурсів, протидії незаконним рубкам і нелегальному обігу деревини  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Кабінету Міністрів України:
1) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект, в 

якому передбачити:
запровадження порядку реалізації деревини на конкурсних засадах;
створення системи контролю та відстежування обігу деревини на ринку з мо-

менту її заготівлі до реалізації шляхом функціонування загальнообов’язкової для 
всіх постійних лісокористувачів єдиної державної системи електронного обліку де-
ревини;

встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності за неподання, 
несвоєчасне подання, подання завідомо недостовірної інформації до єдиної дер-
жавної системи електронного обліку деревини;

2) встановити порядок проведення моніторингу внутрішнього споживання ві-
тчизняних лісоматеріалів необроблених, а також контролю за неперевищенням об-
сягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, перед-
бачений статтею 4 Закону України «Про особливості державного регулювання ді-
яльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експор-
том лісоматеріалів», у тому числі шляхом запровадження електронного обліку де-
ревини;

3) забезпечити доступ до інформації про обіг деревини у форматі відкритих 
даних;

4) запровадити до 1 листопада 2019 року електронний облік деревини держав-
ними підприємствами, що входять до сфери управління Міністерства оборони 
України, а також забезпечити оприлюднення на Єдиному веб-порталі органів ви-
конавчої влади щомісячних звітів про стан запровадження та функціонування та-
кого електронного обліку.

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям посилити контроль за 
використанням та охороною лісів, у тому числі вживати відповідно до законодав-
ства заходів протидії незаконним рубкам.

3. Цей Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
9 липня 2019 року
№511/2019

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про деякі питання розвитку територій, 
що зазнали радіоактивного забруднення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи
З метою стимулювання відродження територій, що зазнали радіоактивного за-

бруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, підтримки природоохоронної 
діяльності на цих територіях, створення умов для використання їх туристичного 
потенціалу, популяризації та утвердження бренд-меседжу «Безпечний Чорнобиль» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Кабінету Міністрів України y тримісячний строк:
1) вжити заходів, спрямованих на удосконалення умов відвідування зони від-

чуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, розвиток туризму на цих 
територіях, зокрема:

а) забезпечити перевірку технічного стану контрольно-пропускних пунктів у зо-
ні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення та проведення у ра-
зі необхідності робіт з їх відновлення і належного облаштування, а також затвер-
дження схем переміщення відвідувачів на контрольно-пропускних пунктах для за-
безпечення їх безпеки та підвищення пропускної спроможності таких пунктів;

б) вжити заходів щодо облаштування визначених в установленому порядку 
маршрутів необхідною інфраструктурою, неухильного додержання правил радіа-
ційної безпеки під час перебування відвідувачів у цих зонах, оновлення обладнан-
ня і приладів з проведення дозиметричного контролю;

в) сприяти створенню нових маршрутів відвідування, зокрема маршруту з вико-
ристанням водних шляхів, з облаштуванням відповідних контрольно-пропускних 
пунктів;

г) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Державного агентства 
України з управління зоною відчуження інформації про графік відвідування зони 
відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення та про тимчасові обме-
ження їх відвідування;

ґ) вжити заходів щодо удосконалення порядку та умов відвідування зони відчу-
ження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, передбачивши подання за-
питів про намір відвідування територій у таких зонах через електронний кабінет за 
три календарних дні до дня відвідування, опрацювання запитів з використанням ін-
формації, наданої правоохоронними органами, та отримання результатів розгляду 
запитів про намір відвідування в електронному вигляді;

д) сприяти представленню на міжнародному туристичному ринку нового напря-
му «Безпечний Чорнобиль»;

2) опрацювати в установленому порядку питання щодо проведення в зоні відчу-
ження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення навчально-тренувальних за-
ходів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі в рамках 
поглиблення співробітництва з державами — членами НАТО та державами — чле-
нами ЄС у сфері цивільного захисту;

3) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти що-
до:

а) перегляду правового режиму зон радіоактивно забруднених територій вна-
слідок Чорнобильської катастрофи, доцільності подальшої дії окремих обмежень 
та заборон на здійснення видів діяльності у таких зонах, у тому числі відвідуван-
ня зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення з туристичною 
метою;

б) посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки 
в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення;

в) особливостей функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного  
біосферного заповідника, передбачивши, зокрема, особливості встановлення при-
родоохоронного режиму заповідника та організаційно-правову форму його управ-
ління і функціонування;

г) вдосконалення механізму використання коштів, які перераховуються відпо-
відно до Закону України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом 
щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища від-

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Про фактичне закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових 

заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих походженням  
з Республіки Білорусь

Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товарови-
робника від демпінгового імпорту» Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України повідомляє, що 08.07.2019 фактично закінчився строк дії остаточних ан-
тидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих походжен-
ням з Республіки Білорусь.

Строк застосування зазначених заходів було продовже-
но рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 01.07.2014  
№ АД-314/2014/4421-06 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо ім-
порту в Україну плит деревоволокнистих походженням з Республіки Білорусь».

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

працьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електро-
станцій» замовником будівництва централізованого сховища для зберігання від-
працьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електро-
станцій на соціально-економічний розвиток міста Славутич, Іванківського і Полісь-
кого районів Київської області, закріпивши необхідність спрямування таких коштів 
насамперед на заходи із забезпечення прав та інтересів відповідних територіаль-
них громад, а також на заходи з розвитку зони відчуження і зони безумовного 
(обов’язкового) відселення;

ґ) спрямування на розвиток Чорнобильського радіаційно-екологічного біо-
сферного заповідника не менше 10 відсотків від обсягу коштів, які перерахову-
ються відповідно до Закону України «Про поводження з відпрацьованим ядерним 
паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого схови-
ща відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних 
електростанцій» замовником будівництва централізованого сховища для збері-
гання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних 
електростанцій на соціально-економічний розвиток прилеглих територій, пропор-
ційно фактично освоєним капітальним інвестиціям;

д) збільшення видатків Державного бюджету України на фінансування захо-
дів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки на територіях зони відчужен-
ня і зони безумовного (обов’язкового) відселення, у тому числі на лісових терито-
ріях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, насам-
перед на придбання безпілотних літальних апаратів, спорудження додаткових по-
жежно-спостережних веж, придбання пожежних автомобілів, пожежного облад-
нання, оновлення засобів оперативного зв’язку, налагодження систем пересувних, 
стаціонарних радіостанцій;

4) розробити та затвердити стратегію розвитку територій в зоні відчуження і зо-
ні безумовного (обов’язкового) відселення;

5) забезпечити прийняття в установленому порядку в експлуатацію об’єкта 
«Пусковий комплекс нового безпечного конфайнменту»;

6) завершити проектування та розпочати будівництво у складі комплексу ви-
робництв «Вектор» сховища для зберігання високоактивних радіоактивних відхо-
дів, що утворюються після переробки відпрацьованого ядерного палива україн-
ських атомних електростанцій;

7) вжити заходів, спрямованих на розбудову інфраструктури телекомунікацій-
них мереж з метою широкого покриття мережами рухомого (мобільного) зв’язку 
та належного доступу до мережі Інтернет на територіях зони відчуження і зони без-
умовного (обов’язкового) відселення;

8) забезпечити завершення виконання робіт зі встановлення меж Чорнобиль-
ського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, виготовлення докумен-
тації із землеустрою, оформлення прав на землю в межах заповідника, а також 
створення туристичних та наукових візит-стоянок на території заповідника.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
10 липня 2019 року
№512/2019

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 червня 2019 р. № 584 
Київ

Деякі питання оптимізації мережі військових 
навчальних підрозділів закладів  

вищої освіти
Відповідно до частини восьмої статті 11 Закону України «Про військовий 

обов’язок і військову службу» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Ліквідувати кафедри військової підготовки:
Державного університету телекомунікацій — до 30 вересня 2020 р.;
Херсонського державного університету — до 30 серпня 2019 року.
2. У додатку до Порядку проведення військової підготовки громадян України 

за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48 (Офіційний вісник України, 2012 р.,  
№ 9,   ст. 323; 2014 р., № 3, ст. 52; 2015 р., № 66, ст. 2181; 2017 р., № 24, ст. 677):

1) позицію «Державний університет телекомунікацій» виключити;
2) позицію «Херсонський державний університет» виключити.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 1 пунк-

ту 2, який набирає чинності з 1 жовтня 2020 р., та підпункту 2 пункту 2, який наби-
рає чинності з 1 вересня 2019 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 червня 2019 р. № 391-р 
Київ

Про надання згоди на списання об’єктів 
державної власності

Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо надання згоди на 
списання у зв’язку з непридатністю для подальшого використання основних засо-
бів, які перебувають на балансі Об’єкта № 1 Кабінету Міністрів України, за перелі-
ком згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 5 червня 2019 р. № 391-р

ПЕРЕЛІК 
основних засобів, які перебувають на балансі  

Об’єкта № 1 Кабінету Міністрів України та  
підлягають списанню

Найменування Інвентарний 
номер

Рік випуску/ 
рік введен-

ня в експлуа-
тацію

Первісна (пе-
реоцінена) 
вартість,  
гривень

Балансова (за-
лишкова) вар-
тість, гривень

Акумулятори  
стаціонарні свинце-
ві VARTA 7 OPzV  
490-1 батарея  
(58 штук)

10410051 1999/1999 66 079

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 червня 2019 р. № 395-р 
Київ

Про передачу будівлі у м. Ужгороді 
Рахунковій палаті

Передати Рахунковій палаті будівлю (реєстраційний номер 556745421101) на 
пл. Пушкіна, 1, у м. Ужгороді (Закарпатська область), що закріплена на праві гос-
подарського відання за Національним банком, із закріпленням її на праві оператив-
ного управління за Рахунковою палатою.  

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 червня 2019 р. № 396-р 
Київ

Про дострокове припинення  
повноважень члена наглядової ради 

акціонерного товариства  
«Українська залізниця»

Припинити достроково повноваження представника держави, який призначе-
ний до наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця», Юрика 
Івана Івановича. 
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 червня 2019 р. № 404-р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1  
плану заходів з реалізації Концепції 

реалізації державної політики у сфері 
реформування системи державного 
фінансового контролю до 2020 року

Внести зміну до пункту 1 плану заходів з реалізації Концепції реалізації держав-
ної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 
2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 жов-
тня 2018 р. № 841, замінивши в абзаці четвертому підпункту 2 у графі «Строк вико-
нання» цифри і слова «II квартал 2019 р.» цифрами і словами «II квартал 2020 р.».
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 червня 2019 р. № 406-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров’я на 2019 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України, здій-

снити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністер-
ству охорони здоров’я на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, пере-
розподіл видатків державного бюджету шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання, в тому числі за програмою 2308010 
«Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного об-
слуговування населення» на суму 14 200 тис. гривень (з них на оплату праці —  
10 000 тис. гривень, на комунальні послуги — 2 000 тис. гривень);

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2301010 «Керівництво 
та управління у сфері охорони здоров’я» на 13 832 тис. гривень (з них на оплату 
праці — 5 600 тис. гривень, на комунальні послуги — 279,2 тис. гривень);

встановлення  видатків розвитку за програмою 2301010 «Керівництво та управ-
ління у сфері охорони здоров’я» у сумі 368 тис. гривень. 

2. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків, перед-

баченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з 
питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК Укра-
їни, — ТОВ «ОСКАР АГРО» повідомляє усі компе-
тентні органи та будь-які юридичні та (або) фізич-
ні особи, кого це стосується, про те, що згідно На-
казу ТОВ «ОСКАР АГРО» усі довіреності, які видані 
до 19 червня 2019 року від імені юридичної особи 
— ТОВ «ОСКАР АГРО» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 40445458) її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами на будь-яких фізичних та (або) юридичних осіб, 
— скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, 
— ПСП «РОДНІЧОК» повідомляє усі компетентні ор-
гани та будь-які юридичні та (або) фізичні особи, ко-
го це стосується, про те, що згідно Наказу ПСП «РОД-
НІЧОК» усі довіреності, які видані до 19 червня 2019 
року від імені юридичної особи — ПСП «РОДНІЧОК» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 37983204) її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами на будь-яких фізичних та 
(або) юридичних осіб, — скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, 
— ПСП «ОСКАР» повідомляє усі компетентні органи 
та будь-які юридичні та (або) фізичні особи, кого це 
стосується, про те, що згідно Наказу ПСП «ОСКАР» 
усі довіреності, які видані до 19 червня 2019 року від 
імені юридичної особи — ПСП «ОСКАР» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 31774096) її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установ-
чими документами на будь-яких фізичних та (або) 
юридичних осіб, — скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК Украї-
ни, — ПП «РОТЕН» повідомляє усі компетентні орга-
ни та будь-які юридичні та (або) фізичні особи, кого 
це стосується, про те, що згідно Наказу ПП «РОТЕН» 
усі довіреності, які видані до 19 червня 2019 року від 
імені юридичної особи — ПП «РОТЕН» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 36874438) її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установ-
чими документами на будь-яких фізичних та (або) 
юридичних осіб, — скасовано.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Адмінколегія Київського ОТВ АМКУ 

прийняла розпорядження від 23.05.2019 № 60/49-рп/к 

про початок розгляду справи № 46/60/49-рп/к.19 

за ознаками вчинення ТОВ «Укрсервіскомплекс» (39553698) 

та ТОВ «Пральний комплекс» (34344528) порушення ЗЕК, 

передбаченого п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ 

«Про захист економічної конкуренції».

Втрачене свідоцтво про право власності 
на судно Вауlіnеr Сарrі 175 з бортовим номером UA-5036-КV, 

зареєстроване на Зінюка Олександра Мирославовича, 
вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 
СБ № 024607 на судно з бортовим реєстраційним  номером  

ДАП-3531-К, власник Новик Михайло Михайлович 
(м. Київ, вул. Кропивницького, б. 3, кв 616), вважати недійсним.

Втрачені документи 
на човен ВИЛ-0702-К,

видані на Марчука Олега Володимировича, 
вважати недійсними.

Втрачені документи (свідоцтво про право власності та свідоцтво 
про право плавання під прапором) на судно «Antares 6.8»,  

з бортовим номером «UA 3498 KV», видані на ім’я Дєдович Євген  
Юрійович, вважати недійсними.

РІШЕННЯ
Комісії по трудових спорах 

Державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» 
Про зобов’язання підприємство погоджувати з профспілковим комітетом 
звільнення працівників підприємства, які тимчасово виконують обов’язки  

за вакантною посадою та/або працюють за контрактом 
Дата розгляду спору 09 липня 2019 р.
Дата звернення заявника 05 липня 2019 р.
У відповідності до вищевикладеного, Комісія по трудовим спорам Державного під-

приємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» вирішила:
1. Вимоги працівника Александрова Богдана Олександровича — задовольнити 

частково.
2. Визнати наказ Фонду державного майна України від 12.06.2019 №566 «Про при-

пинення повноважень Александрова Б. О. та покладення виконання обов’язків ге-
нерального директора державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібо-
продуктів» на Самардіна С. С.» протиправним та таким, що не підлягає виконанню.

3. Поновити Александрова Богдана Олександровича (РНОКПП: 2724001174; 61020, 
Харківська обл., м. Харків, вул. Тимирязєва, 21-б) на посаді виконуючого обов’язки 
генерального директора Державного підприємства «Новопокровський комбінат 
хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00953042; 63523, Харківська обл., Чугуївський р-н,  
смт Новопокровка, вул. Ім. В. Вєсіча, 1).

4. Зобов’язати Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродук-
тів» (код ЄДРПОУ 00953042; 63523, Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопо-
кровка, вул. Ім. В. Вєсіча, 1) погоджувати із профспілковим комітетом звільнення 
працівників підприємства, які тимчасово виконують обов’язки за вакантною посадою 
та/або працюють за контрактом.

5. У стягненні середнього заробітку Александрову Богдану Олександровичу 
(РНОКПП: 2724001174; 61020, Харківська обл., м. Харків, вул. Тимирязєва, 21-б)  
із Державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» (код  
ЄДРПОУ 00953042; 63523, Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка,  
вул. Ім. В. Вєсіча, 1) за час вимушеного прогулу відмовити.

6. Направити колективну заяву про кримінальне правопорушення до Генераль-
ної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України, Державно-
го бюро розслідувань України та Служби безпеки України щодо здійснення держав-
ним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації не-
рухомості та бізнесу» (код ЄДРПОУ 42298885; 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 
16-Г) Прошкіним Олександром Васильовичем неправомірної реєстраційної дії за но-
мером 14791070049029137 щодо внесення в Єдиний державний реєстр юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про керівника 
підприємства на підставі скасованого наказу Фонду державного майна України №369 
від 15.04.2019.

Згідно ч. 7 ст. 235 КЗпП України, дане рішення Комісії по трудовим спорам Дер-
жавного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» підлягає негай-
ному виконанню.

Відповідно до п. 1 ст. 231 КЗпП України, рішення Комісії по трудовим спорам 
Державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» може бути 
оскаржено працівником чи власником або уповноваженим ним органом в судовому 
порядку у районному, районному у місті, міському чи міськрайонному суді.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, — ПП 
«ГАЛ АГРОБІЗНЕС МЗ» повідомляє усі компетентні органи та 
будь-які юридичні та (або) фізичні особи, кого це стосується, 
про те, що згідно Наказу ПП «ГАЛАГРОБІЗНЕС МЗ» усі довіре-
ності, які видані до 19 червня 2019 року від імені юридичної осо-
би — ПП «ГАЛАГРОБІЗНЕС МЗ» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 35490797) її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами на будь-яких фізичних та 
(або) юридичних осіб, — скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, — ТОВ 
«ГАЛИЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» повідомляє усі компетент-
ні органи та будь-які юридичні та (або) фізичні особи, кого це 
стосується, про те, що згідно Наказу ТОВ «ГАЛИЦЬКА АГРАРНА 
КОМПАНІЯ» усі довіреності, які видані до 19 червня 2019 року 
від імені юридичної особи — ТОВ «ГАЛИЦЬКА АГРАРНА КОМ-
ПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38712660) її ор-
ганом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами на будь-яких фізичних та (або) юридичних осіб, — 
скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, — ТОВ 
«ГАЛИЦЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» повідомляє усі компетентні ор-
гани та будь-які юридичні та (або) фізичні особи, кого це стосу-
ється, про те, що згідно Наказу ТОВ «ГАЛИЦЬКІ АГРАРНІ ІНВЕС-
ТИЦІЇ» усі довіреності, які видані до 19 червня 2019 року від імені 
юридичної особи — ТОВ «ГАЛИЦЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 40843772) її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами 
на будь-яких фізичних та (або) юридичних осіб, — скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, — ПП «ГА-
ЛИЧИНА-ОРГАНІК» повідомляє усі компетентні органи та будь-
які юридичні та (або) фізичні особи, кого це стосується, про те, 
що згідно Наказу ПП «ГАЛИЧИНА-ОРГАНІК» усі довіреності, які 
видані до 19 червня 2019 року від імені юридичної особи — ПП 
«ГАЛИЧИНА-ОРГАНІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 
36649303) її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами на будь-яких фізичних та (або) юри-
дичних осіб, — скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, — ТОВ 
«ДНІСТЕР АГРО» повідомляє усі компетентні органи та будь-які 
юридичні та (або) фізичні особи, кого це стосується, про те, що 
згідно Наказу ТОВ «ДНІСТЕР АГРО» усі довіреності, які видані до 
19 червня 2019 року від імені юридичної особи — ТОВ «ДНІС-
ТЕР АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 35915504) її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчи-
ми документами на будь-яких фізичних та (або) юридичних осіб, 
— скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, — ФГ 
«ДНІСТРОВСЬКЕ» повідомляє усі компетентні органи та будь-
які юридичні та (або) фізичні особи, кого це стосується, про те, 
що згідно Наказу ФГ «ДНІСТРОВСЬКЕ» усі довіреності, які вида-
ні до 19 червня 2019 року від імені юридичної особи — ФГ «ДНІ-
СТРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40298380) 
її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установ-
чими документами на будь-яких фізичних та (або) юридичних 
осіб, — скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, — ТОВ 
«ЗЕРНОВИЙ АЛЬЯНС «ЗОЛОТА НИВА» повідомляє усі компе-
тентні органи та будь-які юридичні та (або) фізичні особи, ко-
го це стосується, про те, що згідно Наказу ТОВ «ЗЕРНОВИЙ 
АЛЬЯНС «ЗОЛОТА НИВА» усі довіреності, які видані до 19 черв-
ня 2019 року від імені юридичної особи — ТОВ «ЗЕРНОВИЙ 
АЛЬЯНС «ЗОЛОТА НИВА» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 40146744) її органом або іншою особою, уповноваженою на 
це її установчими документами на будь-яких фізичних та (або) 
юридичних осіб, — скасовано.

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, — ТОВ 
«ЛАНДРАС - АГРО» повідомляє усі компетентні органи та будь-
які юридичні та (або) фізичні особи, кого це стосується, про те, 
що згідно Наказу ТОВ «ЛАНДРАС - АГРО» усі довіреності, які ви-
дані до 19 червня 2019 року від імені юридичної особи — ТОВ 
«ЛАНДРАС - АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 
35172594) її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами на будь-яких фізичних та (або) юри-
дичних осіб, — скасовано.

ЗАПИТ 
про відкриття матеріалів  

(в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України)
Клименко Олександр Вікторович, 16.11.1980 р.н, повідомляю Вас, 

що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури Укра-
їни завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42014000000000521 від 18.06.2014 за підозрою Вас та інших осіб у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 
ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

У зв’язку з цим, відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України, Ви 
зобов’язані надати доступ та можливість скопіювати або відобразити 
відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи 
або копії з них, якщо маєте намір використати відомості, що містяться 
в них, як доказ у суді. 

Прокурор у провадженні Литвинюк О. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення досудового розслідування
Клименко Олександр Вікторович, 16.11.1980 р.н, повідомляю Вас, 

що відповідно до вимог ст.ст. 111, 112 КПК України, слідчим управлін-
ням Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури Украї-
ни завершено досудове розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 42014000000000521 від 18.06.2014 за підозрою Клименка О. В. 
та інших у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно ст. 290 КПК України, Ви маєте право на ознайомлення та ко-
піювання матеріалів досудового розслідування кримінального прова-
дження № 42014000000000521, які Вам будуть надані у підшитому та 
пронумерованому вигляді. 

Для цього Вам необхідно прибути до Головної військової прокурату-
ри Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіакон-
структора Антонова, 2-А, каб. 57, у робочі дні в період часу з 10 год. 00 
хв. по 18 год. 00 хв., починаючи з 10 липня 2019 року.

Прокурор у провадженні Литвинюк О. М.

ЗАПИТ 
про відкриття матеріалів  

(в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України)
Давидкін Михайло Олександрович, 14.09.1983 р.н., повідомляю Вас, 

що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури Укра-
їни завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42014000000000521 від 18.06.2014 за підозрою Вас та інших осіб у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 
ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

У зв’язку з цим, відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України, Ви 
зобов’язані надати доступ та можливість скопіювати або відобразити 
відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи 
або копії з них, якщо маєте намір використати відомості, що містяться 
в них, як доказ у суді. 

Прокурор у провадженні Литвинюк О. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення досудового розслідування
Давидкін Михайло Олександрович, 14.09.1983 р.н., повідомляю Вас, 

що відповідно до вимог ст.ст. 111, 112 КПК України, слідчим управлін-
ням Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури Украї-
ни завершено досудове розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 42014000000000521 від 18.06.2014 за підозрою Давидкіна М. О. 
та інших у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно ст. 290 КПК України, Ви маєте право на ознайомлення та ко-
піювання матеріалів досудового розслідування кримінального прова-
дження № 42014000000000521, які Вам будуть надані у підшитому та 
пронумерованому вигляді. 

Для цього Вам необхідно прибути до Головної військової прокурату-
ри Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіакон-
структора Антонова, 2-А, каб. 57, у робочі дні в період часу з 10 год. 00 
хв. по 18 год. 00 хв., починаючи з 10 липня 2019 року.

Прокурор у провадженні Литвинюк О. М.

ЗАПИТ 
про відкриття матеріалів  

(в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України)
Циренжапов Віктор Баірович, 08.05.1979 р.н., повідомляю Вас що 

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури Украї-
ни завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42014000000000521 від 18.06.2014 за підозрою Вас та інших осіб у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 
ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

У зв’язку з цим, відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України, Ви 
зобов’язані надати доступ та можливість скопіювати або відобразити 
відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи 
або копії з них, якщо маєте намір використати відомості, що містяться 
в них, як доказ у суді. 

Прокурор у провадженні Литвинюк О. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення досудового розслідування
Циренжапов Віктор Баірович, 08.05.1979 р.н., повідомляю Вас, що 

відповідно до вимог ст.ст. 111, 112 КПК України, слідчим управлін-
ням Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури Украї-
ни завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42014000000000521 від 18.06.2014 за підозрою Циренжапова В. Б. 
та інших у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно ст. 290 КПК України, Ви маєте право на ознайомлення та ко-
піювання матеріалів досудового розслідування кримінального прова-
дження № 42014000000000521, які Вам будуть надані у підшитому та 
пронумерованому вигляді. 

Для цього Вам необхідно прибути до Головної військової прокурату-
ри Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіакон-
структора Антонова, 2-А, каб. 57, у робочі дні в період часу з 10 год. 00 
хв. по 18 год. 00 хв., починаючи з 10 липня 2019 року.

Прокурор у провадженні Литвинюк О. М.
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Свято чупахівського карася зібрало гостей  
з усієї округи

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СМАЧНО І ВЕСЕЛО! У се-
лищі Чупахівка охтирського 
району на Сумщині, де нещо-
давно створено об’єднану те-
риторіальну громаду, відбу-
лося свято місцевого карася, 
на яке завітали не тільки міс-
цеві селяни, а й численні гос-
ті з усієї округи — навколиш-
ніх сіл Лебедина, Тростянця, 

охтирки, Сум і навіть столиці 
України.

Такий колоритний захід про-
ходить уже вдруге. Торік вла-
да громади на чолі із селищним 
головою олександром Куже-
лем ініціювала вшанування ри-
би, яка давно стала своєрідною 
візитівкою краю. Свого часу на 
території селища працював по-
тужний цукровий завод, який і 
«підсолодив» карасів у місцево-
му ставку.

Дійство ввібрало в себе де-
сятки розваг: виставки, огля-
ди, дискотека, концерти, май-
стер-класи тощо, але основним 
заходом стали змагання риба-
лок та конкурс на приготування 
найсмачнішої юшки. Стосовно 
останнього, то перемогли друж-
ба і відмінний апетит учасників.

цьогорічне свято означе-
не черговою обновою — у цен-
трі Чупахівки на березі ставка 
офіційно запрацював гостин-

ний двір «Сакура», який став 
справжньою окрасою населе-
ного пункту. Тут можна відпо-
чити, помилуватися краєвида-
ми, поспілкуватися з друзями 
— до послуг відвідувачів вишу-
кані альтанки, торговельні точ-
ки тощо.

Як повідомив олександр Ку-
жель, Чупахівська оТГ і нада-
лі невпинно розвиватиметься, 
аби земляки мали всі умови для 
гідної праці й відпочинку.

Дітлахів запросили у мандрівку  
до фаху рятувальника

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

БЕЗПЕЧНІ КАНІКУЛИ. У 
Маріуполі для представників 
молодшого покоління влашту-
вали пізнавальне свято «По-
дорож до професії рятувальни-
ка». З такою ініціативою висту-
пили фахівці ГУ ДСНС Украї-
ни в Донецькій області, які ак-
тивно проводять профілактич-
ну роботу з дітьми, навчаючи 
їх змалку правилам безпеч-
ної поведінки вдома, в дитячо-
му садку, в школі та на вулиці. 
цього разу до участі у дійстві 
запросили дітлахів із прифрон-
тових Авдіївки, Красногорівки 
та Мар’їнки — тих, хто особли-
во потребує уваги й позитив-
них емоцій.

Малим учасникам свята за-
пропонували грандіозну інтер-
активну програму, а ближче 
ознайомитися з професією ря-
тувальника вони змогли через 
різноманітні цікаві конкурси, 
вікторини, змагання. Для них 

представили свої локації вог-
неборці, верхолази, піротех-
ніки, медики, психологи спе-
ціалісти аеророзвідки. Звіс-
но, діти залюбки взяли участь 
у змаганнях, під час яких мо-
гли продемонструвати свою 

спритність, наприклад, пока-
зуючи вміння користуватися 
вогнегасником чи швидкість 
і вправність під час вдягання 
захисної амуніції. За участь у 
конкурсах і змаганнях малю-
ки отримали різноманітні по-

дарунки та пам’ятні сувеніри, 
а головне — вони значно по-
повнили свої знання і навички 
дотримання правил безпеки, 
а також правильних дій у ра-
зі виникнення небезпечних си-
туацій.

Для хакерів закон  
не писаний?

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ. Як повідомили в секторі комунікації 
поліції Черкаської області, працівники відділу протидії кібер-
злочинам викрили 19-річного юнака, який у групах закритого 
типу й на закритих форумах реалізував персональну інформа-
цію третіх осіб щодо логінів та паролів доступу до акаунтів бірж 
криптовалют, електронних скриньок та соціальних мереж. Нині 
вирішують питання про оголошення юнакові підозри. 

Персональну інформацію молодик отримував внаслідок зла-
му чужих комп’ютерів шляхом використання спеціального про-
грамного забезпечення. Під час обшуку виявлено комп’ютерну 
техніку із записами про персональну інформацію користувачів 
мережі інтернет, а також програмне забезпечення, що призна-
чене для ураження комп’ютерної техніки і дає можливість отри-
мувати віддалений доступ до комп’ютера жертви. 

Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 
361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з 
обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислю-
вальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 
комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримі-
нального кодексу України. Виявлену в нього техніку вилучено й 
направлено на експертизу. Санкція статті передбачає покаран-
ня у вигляді штрафу або позбавлення волі до двох років із кон-
фіскацією технічних засобів.

однак юний хакер не єдиний, хто займався незаконним ін-
формаційним промислом. Прокуратура Черкаської облас-
ті за результатами досудового розслідування слідчого відділу 
Управління Служби безпеки України в Черкаській області за-
твердила й подала до суду обвинувальний акт стосовно гру-
пи осіб, до складу якої увійшли правоохоронці (службові осо-
би органів ДФС однієї з областей України), що здійснювали не-
законне збирання, копіювання та збут інформації з обмеженим 
доступом.

Досудовим розслідуванням установлено, що обвинувачені, 
маючи доступ до автоматизованої системи митного оформлен-
ня (АСМо), будучи обізнаними про заборону передачі службо-
вої інформації третім особам, діючи умисно, з корисливих мо-
тивів, копіювали інформацію щодо транспортних засобів із вка-
заної бази та з належних їм апаратів стільникового зв’язку за 
допомогою месенджерів передавали її. Дії обвинувачених ква-
ліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 2 ст. 361-2 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 361-2 Кримінально-
го кодексу України.  Діти вчаться приборкувати вогонь
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У Миколаєві тепер є де пограти у баскетбол

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ДОЗВІЛЛЯ. Представники 
миколаївської команди «Мрій-
Дій», які об’єдналися зара-
ди змін у місті, презентували 
перший в Україні баскетболь-
ний майданчик у стилі street 
art. Майданчик відновлено за 
кошти миколаївських підпри-
ємців, учасників платформи 

«МрійДій» у Манганаріївсько-
му сквері обласного центру. 
На території облаштували но-
ву огорожу, встановили щи-
ти з оргскла, професійні кіль-
ця із сітками, реставрували по-
криття, оформили нову розміт-
ку з артмалюнком та підключи-
ли освітлення. Є відеокамери, 
підключені до системи місько-
го відеоспостереження «Без-
печне місто». 

На оновленому баскетболь-
ному майданчику стартував 
аматорський чемпіонат з ву-
личного баскетболу. До учас-
ті у змаганнях зареєстрували-
ся майже 40 команд, а це по-
над 100 учасників. Змагалися 
в категоріях юніори до 18 років 
і дорослі. 

Засновник платформи 
«МрійДій» Максим Бревда ви-
словив вдячність спонсорам 

та партнерам заходу, всім, хто 
своєю працею зробив це дій-
ство можливим. На відкрит-
ті турніру з аукціону було про-
дано баскетбольний м’яч із під-
писами гравців Миколаївсько-
го баскетбольного клубу і клуб-
ну іменну майку. Зібрані кошти 
передадуть відомому микола-
ївському фотографові Денису 
Сісіну, якому терміново потріб-
на допомога в лікуванні.

На тлі чупахівського карася в човні фотографувалися всі охочі
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