
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

п’ятниця, 7 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ  №167 (6283)
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 6 вересня 2018 року
USD 2841.1552 EUR 3290.6260 RUB 4.1499 / AU 339432.81 AG 4048.65 PT 219337.18 PD 274739.71

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Він відроджував армію, 
ми відроджуємо кіно

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ. Учора в національний прокат вийшла 
знята  за державної підтримки історична драма «Таємний 
щоденник Симона Петлюри». Попереду чергові патріотичні 
проекти

Прем’єр-міністр про захист працівників, наповнення 
бюджетів різних рівнів та Пенсійного фонду

Розпочато виплату 
зекономлених субсидій

ОЩАДЛИВИМ. Із заявами на монетизацію частини зеко-
номлених газових субсидій уже звернулися понад мільйон  
домогосподарств і майже 21 тисяча сімей, які використову-
ють для опалення електрику. 

На початку нового опалювального періоду кожен, хто по-
дав до 1 вересня 2018 року відповідну заяву, отримає від уря-
ду грошову винагороду за розумне та економне споживання 
енергоресурсів. Громадяни, які з поважних причин не всти-
гли подати заяву до органів соціального захисту населення, 
ще можуть зробити це до 1 листопада. Середня сума так зва-
ної премії за зекономлений взимку газ становить близько 700 
гривень залежно від заощадженого у вигляді субсидій об’єму 
газу. Першими розпочали виплати управління соцзахисту в 
Київській та Хмельницькій областях, повідомили у Мінсоцпо-
літики.

Під монетизацію підпав зекономлений домогосподарствами 
еквівалент вартості 150 кіловатів електроенергії, якщо цей ре-
сурс використовували для опалення, або 100 кубометрів  газу.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

67 
вітрових електроустановок загальною 
потужністю 250 МВт буде споруджено 

до кінця наступного року вздовж 
північного узбережжя озера Сиваш

«Ми сьогодні боремося за 
кожну копійку —  

і на митниці, і в інших 
сферах. Так само 
боротимемося із 

сірою зайнятістю».

Посол України в Ірані Сергій Бурдиляк:

«Росія робить усе, щоб України  
на іранському ринку не було»

Після виходу США з уго-
ди щодо іранської ядерної 

програми і відновлення амери-
канських санкцій ця країна ста-
ла джерелом гарячих новин, а 
вплив цих подій на геополітич-
ну ситуацію у світі — голово-
ломкою для аналітиків та екс-
пертів. Хвилі з’ясувань стосун-
ків на міжнародному рівні мо-
жуть зачепити й Україну.

Укрінформ скористався на-
годою поговорити з Надзви-
чайним і Повноважним По-
слом України в Ірані Сергієм 
Бурдиляком під час його при-
їзду до Києва на нараду керів-
ників закордонних дипустанов 
України.

— Сергію Анатолійовичу, ви 
бачите нинішню доволі напруже-
ну ситуацію зсередини. На вашу 
думку, як Україна має обстоюва-
ти свої національні інтереси, щоб 
не втратити ні підтримки страте-
гічного партнера, ні доволі важ-
ливого для нас іранського ринку?

— У цьому сенсі хотів би нага-
дати біблійний вислів, який ду-
же підходить до нашої ситуації: 
«Будьте мудрі, як змії, і прості, як 
голуби». Насправді нам у жодному 
разі не треба відмовлятися від ді-
алогу з Іраном і від діалогу з іран-
ського питання з усіма зацікавле-
ними сторонами.

Так, у нас є союзники, є ста-
лі відносини з іншими держава-

ми, є зобов’язання перед ними. 
Але не треба забувати, що в Іра-
ні 82 мільйони населення. А якщо 
брати регіон, де ця держава має 
вплив, — а це нині Ірак, Сирія, 
Ємен, Ліван, — то йдеться при-
близно про 130—140 мільйонів. Це 
колосальний ринок! Нам у жодно-
му разі не можна з нього йти! Нам 
треба зробити так, щоб на ньому 
залишитися. Інакше повернутися 
буде дуже важко.

Ми ж кажемо про дипломатію, а 
це комунікація, спілкування. Нам 
треба комунікувати абсолютно з 
усіма учасниками процесу — і пе-
редусім з Іраном — на всіх май-
данчиках і на всіх рівнях, і підтри-
мувати діалог там, де ми можемо 

це робити. Тому моє бачення: по-
міркованість, мудрість і, звичай-
но, продовження діалогу.

— Перша хвиля американ-
ських санкцій проти Ірану поча-
ла діяти 7 серпня, з 4 листопада 
очікують жорсткіших нафтових 
санкцій. Як це може вплинути на 
інтереси українських компаній і 
як нам їх захистити?

— Це вже вплинуло, наприклад, 
на «Інтерпайп», який припинив 
співробітництво з Іраном, впли-
ває на наших виробників машин-
ного обладнання, як, до речі, і на 
Tachаoud, Renault, Peugeot, BASF. 
Тобто американські санкції впли-
вають на всі великі світові компа-
нії, і українські тут не виняток.

Не маю універсальних рецеп-
тів, так само, як їх немає ні в кого у 
світі, як повністю захистити своїх 
виробників. Ви знаєте, що Європа 
ухвалила антисанкційний план, 
але, попри це, Rolls-Royce пішов з 
Ірану, пішов Total, інші великі єв-
ропейські виробники.

Водночас враховуймо наші ін-
тереси. Насамперед у нас з Іра-
ном нині дуже великий товаро-
обіг: за даними ДФС, торік він 
становив понад мільярд 200 міль-
йонів доларів, іранці називають 
цифри 1,5 і навіть 2 мільярди. Це 
дуже багато! Держави, з 
якими у нас подібний това-
рообіг, можна порахувати 
на пальцях! 3
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Цей кадр з  найновішої стрічки кіностудії імені Довженка вже побачили на широкому екрані перші  глядачі
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Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як обвинувачену Могильну Олену Іванів-
ну (останнє відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Ровеньки, вул. Чехова, 20/2) у судове засі-
дання з розгляду кримінальної справи №428/8299/17 
за обвинуваченням Могильної Олени Іванівни за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 18.09.2018 ро-
ку о 13 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

ОгОлОшення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL30397; F11GL31272 
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 27.09.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/39439-asset-sell-id-178868
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/39447-asset-sell-id-178951

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бороді-
на Сергія Олексійовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/14/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Бородіна Сергія Олексійовича за ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 17 ве-
ресня 2018 року о 10.40 годині.

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

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

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

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні спеціального 
судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області пе-
ребуває кримінальне провадження стосовно Чернової Наталії Іванів-
ни, 15.11.1963 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Чернова Н. І. зареєстрована за адресою: Луганська 
область, місто Алчевськ, вул. Металургів, 43/95.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський 
суд Луганської області викликає Чернову Наталію Іванівну на судо-
вий розгляд 14.09.2018 року о 09.30 годині за адресою суду: Луган-
ська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у 
складі: головуючого судді Старікової М. М., суддів шевченко О. В.,  
луньової Д. Ю.

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Мірошника Родіона Валерійовича як 
обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/16089/17 за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Мірошника Родіона Валерійовича за ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
17 вересня 2018 року о 09.10 годині.

Справа розглядається колегією суддів: голо-
вуючий суддя Попова О. М., судді Осіпенко л. М., 
Скрипник С. М.

ОгОлОшення

про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL27785-F11GL27793; F11GL27795-F11GL27799; F11GL27801- 
F11GL27810; F11GL27812-F11GL27831; F11GL27875-F11GL27879; 
F11GL28930; F11GL28931-F11GL28932; F11GL29087- F11GL29089; 
F11GL29465- F11GL29467; F11GL29551- F11GL29552; F11GL29554- 
F11GL29558

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 25.10.2018

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/39440-asset-sell-id-178881
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/39423-asset-sell-id-178821
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/39424-asset-sell-id-178822
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/39428-asset-sell-id-178836
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/39426-asset-sell-id-178834
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/39446-asset-sell-id-178950
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/39432-asset-sell-id-178850

ПОВІСТКА ПРО ВИКлИК ПІДОЗРЮВАнОгО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний  Ніколаєв Марк Сергійович, 21.05.1985 р.н., зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. 
Шевцової, 47б, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися 11.09.2018 р., у період часу з 09 год. 00 хв. до 11 
год. 00 хв. до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріу-
поль Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 
буд. 33, до слідчого Ліпари Дениса Романовича для відкриття та озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження, вручення Вам 
письмового повідомлення про підозру, обвинувального акта та реє-
стру матеріалів у кримінальному провадженні №12015050000000689 
від  10.08.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 КПК Укра-
їни при здійсненні спеціального досудового розслідування.

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Матяша Сергія Анатолійовича як об-
винуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/11766/17 за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Матяша Сергія Анатолійовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 17 вересня 2018 року о 
14.10 годині. 

Справа розглядається колегією суддів: голо-
вуючий суддя Попова О. М., судді Осіпенко л. М.,  
Юрченко С. О.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 вересня 2018 р. № 629-р 
Київ

Про схвалення Концепції Загальнодержавної  
цільової науково-технічної космічної  

програми України  на 2018—2022 роки
1. Схвалити Концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної 

програми України на 2018—2022 роки, що додається.
2. Державному космічному агентству разом з іншими заінтересованими централь-

ними органами виконавчої влади розробити та подати в установленому порядку на 
розгляд Кабінету Міністрів України проект Загальнодержавної цільової науково-тех-
нічної космічної програми України на 2018—2022 роки.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

СХВАЛЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 5 вересня 2018 р. № 629-р
КОнЦеПЦІя 

Загальнодержавної цільової науково-технічної  
космічної програми України на 2018—2022 роки

Визначення проблеми,  
на розв’язання якої спрямована Програма

Космічна діяльність сприяє реалізації загальнодержавних інтересів, підвищен-
ню обороноздатності держави та забезпеченню національної безпеки, інноваційному 
розвитку національної економіки, поліпшенню якості життя громадян України. 

Україна має статус космічної держави у зв’язку з наявністю потужного науково-
технічного та інтелектуального потенціалу, досвіду у створенні ракетно-космічної 
техніки та займає гідне місце серед високотехнологічних держав. За роки незалеж-
ності створено нормативно-правову базу з питань космічної діяльності, збережено 
виробництво ракетно-космічної техніки, реалізовано міжнародні комерційні проекти, 
забезпечено участь у міжнародних наукових проектах. 

Разом з тим космічна діяльність не стала дієвим інструментом для досягнення ге-
ополітичних цілей держави, не забезпечується оперативне надання незалежних гео-
просторових даних, навігаційної інформації та супутникового зв’язку. Крім того, не-
достатньою є роль космічної діяльності в інноваційному розвитку економіки.

Проблема, яка потребує розв’язання, полягає в тому, що поточний стан косміч-
ної діяльності та існуючі механізми її державного регулювання не забезпечують у 
повному обсязі вирішення актуальних загальнодержавних завдань у сфері косміч-
ної діяльності. 

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування 
необхідності її розв’язання програмним методом

Основними причинами виникнення проблеми є:
обмежене фінансування космічної діяльності та недостатня державна підтримка 

космічної галузі;
втрата ринків збуту та виникнення потреби в імпортозаміщенні;
втрата частини наземної космічної інфраструктури в Автономній Республіці Крим; 
тривале зволікання з реалізацією структурних змін в космічній галузі;
відсутність внутрішнього ринку космічних послуг;
нові завдання та виклики у сфері національної безпеки та оборони.

Мета Програми
Метою Програми є підвищення ефективності використання космічного потенціа-

лу для розв’язання актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, куль-
турного, інформаційного, наукового та освітнього розвитку суспільства, забезпечен-
ня реалізації інтересів держави у сфері оборони та національної безпеки.

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми 
на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливі три варіанти розв’язання проблеми.
Перший варіант передбачає збереження наявних підходів до провадження косміч-

ної діяльності, мінімальну фінансово-політичну підтримку з боку держави, а також 
залучення незначних обсягів позабюджетних ресурсів.

Другий варіант передбачає провадження космічної діяльності на комерційних за-
садах з виключно регуляторною функцією держави, розвиток тільки тих космічних 
технологій, що мають високий рівень комерційної привабливості на світовому ринку. 

Третій варіант (оптимальний) передбачає створення умов для забезпечення реалі-
зації державних інтересів на національному і міжнародному рівні та досягнення пря-
мого ефекту для економіки країни від космічної діяльності шляхом залучення іно-
земних інвестицій (в результаті комерційної діяльності підприємств) разом із комп-
лексною політичною, організаційною, законодавчою та фінансовою підтримкою з 
боку держави.

Реалізація оптимального варіанта дасть змогу забезпечити виконання першочер-
гових державних завдань в інтересах обороноздатності держави та національної без-
пеки, доступ до передових технологій, технічне переоснащення підприємств, струк-
турну оптимізацію галузі на рівні підприємств, створення нової вітчизняної та міжнарод-
ної виробничої кооперації.

Шляхи та способи розв’язання проблеми,  
строк виконання Програми 

Для розв’язання проблеми необхідно:
створити космічні апарати, забезпечити експлуатацію та системне отримання даних 

від вітчизняної космічної системи спостереження Землі, в тому числі з метою здійснення 
контролю за використанням природних ресурсів; 

створити національну систему геоінформаційного забезпечення і моніторингу стану 
природного середовища та надзвичайних ситуацій як складову частину європейської про-
грами «Copernicus» і світової системи «Global Earth Observation System of Systems» та забез-
печити експлуатацію її інформаційних сервісів заінтересованими користувачами; 

забезпечити експлуатацію наземної системи координатно-часового та навігаційного за-
безпечення;

створити космічні апарати, забезпечити експлуатацію цифрової супутникової телекому-
нікаційної системи та надання послуг заінтересованим користувачам з використанням іно-
земних та вітчизняних геостаціонарних космічних апаратів зв’язку та мовлення;

забезпечити розвиток внутрішнього ринку космічних інформаційних послуг з дистан-
ційного зондування Землі, навігаційних послуг,  супутникового зв’язку та мовлення, зокре-
ма для забезпечення супутниковою інформацією заінтересованих центральних органів ви-
конавчої влади;

забезпечити трансфер технологій ракетно-космічного виробництва в інші галузі націо-
нальної економіки;

забезпечити удосконалення нормативно-правової бази щодо міжвідомчої взаємодії з 
питань провадження космічної діяльності у сфері обороноздатності держави та національ-
ної безпеки;

забезпечити надання інформації, отриманої від іноземних комерційних космічних апара-
тів дистанційного зондування Землі в рамках укладених угод (контрактів), створити сучасні 
технології спеціального використання космічної інформації відповідно до потреб обороноз-
датності держави та національної безпеки;

забезпечити надання послуг та даних від систем координатно-часового та навігаційного 
забезпечення, контролю і аналізу космічної обстановки, системи спеціального контролю та 
сейсмічного моніторингу відповідно до міжнародних норм та вимог і потреб обороноздат-
ності держави та національної безпеки;

створити нові зразки та забезпечити модернізацію існуючих видів космічної техніки від-
повідно до міжнародних норм та вимог, а також потреб обороноздатності держави та на-
ціональної безпеки;

забезпечити взаємовигідне співробітництво з державами-партнерами (у тому числі при-
ватними компаніями держав-партнерів) у галузі створення та експлуатації космічних ракет-
них комплексів і платформ; 

створити перспективну ракетно-космічну техніку, у тому числі новітні екологічно чис-
ті рушійні установки;

створити системи управління космічними засобами наземного та космічного базування;
провести космічні дослідження в галузі фізики атмосфери і геокосмосу,  космічної по-

годи, глобальних та регіональних змін навколишнього природного середовища, космічної 
біології та матеріалознавства;

провести космічні експерименти за ініціативою вітчизняних вчених, (проекти «Іоносат», 
«Аерозоль»), а також забезпечити участь у міжнародних космічних проектах (дослідження 
геокосмосу, Місяця та планет Сонячної системи);

підготувати та провести наукові дослідження і технологічні експерименти з використан-
ням малих космічних апаратів (мікросупутників), визначених за результатами  національ-
ного конкурсу;

сприяти реалізації міжнародних і національних науково-освітніх проектів;
провести дослідження в галузі сонячно-земних зв’язків, спостереження навколоземної 

космічної обстановки, створити першу чергу системи моніторингу космічної погоди як час-
тини європейських систем моніторингу;

забезпечити розвиток співробітництва України з державами-партнерами, які беруть 
участь у дослідженні космічного простору, та активну участь України в роботі міжнарод-
них космічних організацій, зокрема Комітету ООН з використання космічного простору в 
мирних цілях; 

привести законодавство у сфері космічної діяльності у відповідність з вимогами євро-
пейського законодавства;

забезпечити виконання Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Європейським 
Союзом про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про 
наукове і технологічне співробітництво, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію 
Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Європейським Союзом про відновлення дії 
Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співро-
бітництво» від 15 липня 2015 р. № 602-VIII;

здійснити заходи щодо вступу України до Європейського космічного агентства;
здійснити заходи щодо набуття Україною статусу регіонального лідера у сфері косміч-

ної діяльності шляхом поглиблення співробітництва з державами Балтійсько-Чорномор-
ського регіону;

забезпечити подальшу гармонізацію національних стандартів сертифікації з міжнарод-
ними та європейськими стандартами;

забезпечити діяльність з інформування світової космічної спільноти про досягнення та 
можливості України в сфері космічної діяльності шляхом участі у міжнародній вистав-
ковій діяльності та інших маркетингових заходах, розроблення і видання рекламно-
презентаційної продукції.

Строк виконання Програми — п’ять років.
Очікувані результати виконання Програми,  

визначення її ефективності
Виконання Програми дасть змогу:
забезпечити реалізацію загальнодержавних інтересів України у сфері космічної 

діяльності, зокрема забезпечити створення, запуск космічних апаратів та ефективну 
експлуатацію таких космічних систем: 

- системи зв’язку «Либідь» (2019 рік);
- системи науково-технологічного призначення «Мікросат-М» (2020 рік);
- системи дистанційного зондування Землі «Січ-2-1» (2020 рік), «Січ-2-2» (2021 

рік), «Січ-2М» (2024 рік);
підвищити рівень обороноздатності держави та національної безпеки шляхом ви-

конання державного замовлення; 
поглибити взаємовигідне міжнародне співробітництво, зокрема з Європейським 

космічним агентством; 
забезпечити створення науково-технічного доробку для реалізації перспективних 

проектів, а саме створення таких космічних апаратів: 
- апарата зв’язку «Либідь-2»; 
- апарата наукового призначення «Аерозоль»;
- апарата дистанційного зондування Землі «Січ-3-О»;
забезпечити максимальний соціально-економічний ефект для держави від про-

вадження космічної діяльності (створення до 1000 додаткових робочих місць, збіль-
шення середньої заробітної плати на підприємствах, що перебувають у сфері управ-
ління ДКА, у 1,5 раза);

забезпечити розвиток науково-технічного та інтелектуального потенціалу України 
(підвищення престижу науково-технічної діяльності, збільшення конкурсу на технічні 
спеціальності у провідних технічних університетах на 30 відсотків);

реалізувати потенціал космічної галузі в інтересах високотехнологічного розвитку 
держави (шляхом диверсифікації виробництва і забезпечення випуску продукції не-
космічного призначення, обсяг якої становитиме 20 відсотків від загального обсягу 
виробництва продукції).

Оцінка фінансових, матеріально-технічних,  
трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється відповідно до бю-
джетного законодавства з урахуванням можливостей державного бюджету та ви-
датків загального фонду головних розпорядників бюджетних коштів, що визначати-
муться у проекті Основних напрямів бюджетної політики на відповідний рік, а також 
за рахунок інших джерел.

При цьому орієнтовний обсяг фінансування для виконання Програми становить 
приблизно 25 млрд. гривень, у тому числі кошти як державного бюджету, так і з ін-
ших джерел.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 вересня 2018 р. № 630-р 
Київ

Про погодження передачі нерухомого майна 
у м. Маріуполі в державну власність  

з віднесенням його до сфери управління 
Міністерства оборони 

Погодитися з пропозицією Міністерства оборони та Маріупольської міської ради 
(Донецька область) щодо передачі нерухомого майна за переліком згідно з додатком 
у м. Маріуполі в державну власність з віднесенням його до сфери управління зазна-
ченого Міністерства.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 5 вересня 2018 р. № 630-р

ПеРелІК 
нерухомого майна, що передається у м. Маріуполі в державну власність  

з віднесенням його до сфери управління Міністерства оборони
Будівлі і споруди (інвентарні номери 103317005—103317011, 103317013—

103317030, 103317034—103317037, 103317039, 103317045, 103317047, 103317048) 
по пров. Уральському, 18,  що розміщені на земельній ділянці площею 13,9706 гекта-
ра (кадастровий номер 1412300000:03:017:0086)

Будівлі і споруди (інвентарні номери 10331190—10331197, 10330199, 10330200) 
по вул. Грецькій, 141, що розміщені на земельній ділянці площею 0,6638 гектара (ка-
дастровий номер 1412336300:01:014:0002)

Будівлі і споруди (реєстраційний номер 1191622914123) по вул. Північній, 1, 
що розміщені на земельній ділянці площею 1,6663 гектара (кадастровий номер 
1412336600:01:027:0383)

Будівлі і споруди (інвентарні номери 0039, 0110, 0125, 0126, 0188, 001, 002, 004, 
006, 008, 009, 041, 048) по вул. Флотській, 167, що розміщені на земельній ділянці 
площею 3,5095 гектара (кадастровий номер 1412300000:02:015:0088)

Будівлі і споруди (реєстраційний номер 963115214123) по просп. Нікопольсько-
му, 170, що розміщені на земельній ділянці площею 1,4604 гектара (кадастровий но-
мер 1412300000:03:007:0079)
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оголошення

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

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1) Сальника Сергія Павловича, 08.09.1972 року народження, у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Сальник С.П. (зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Трипільська, буд. 1, проживає 
за адресою: Донецька область, м. Донецьк, просп. Партизанський, буд. 66А, кв. 52) 
викликається на 24.09.2018 року о 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

2) Количева Геннадія Миколайовича, 10.05.1977 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Количев Г.М. (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, пр-т Маяковського, буд. 
2-А, кв. 38) викликається на 26.09.2018 року о 10.00 год. до суду, каб. № 8, для учас-
ті в розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

3) Заприводи Олега Григоровича, 19.10.1975 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Запривода О. Г. (зареєстрований за адресою: м. Макіївка, с. Нижня Кринка, вул. Схід-
на, 32, проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Ліста, 36) викликається на 17.09.2018 
року о 09.10 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Ткач Г. В.;

4) Гнатуші Дениса Юрійовича, 30.11.1981 року народження, у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Гнатуша Д. Ю. (м. Донецьк, 
вул. Пашенної, 3) викликається на 24.09.2018 року о 09.30 год. до суду, каб. № 8, для 
участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

5) Кляночкіна Олександра Володимировича, 16.08.1969 року народження, у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Кляночкін 
О. В. (зареєстрований за адресою: м. Бахмут, вул. Генерала Толбухіна, 83/30, про-
живає за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 80) викликається на 20.09.2018 року 
об 11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, головуючий  
суддя Ткач Г. В.;

6) Пугач Марини Михайлівни, 24.10.1985 року народження, у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Пугач М. М. (зареєстрована:  
м. Донецьк, вул. Брюсова, 61) викликається на 21.09.2018 року о 10.00 год. до суду, 
каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

7) Левченка Романа Олексійовича, 03.04.1978 року народження, який підозрю-
ється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
по справі Левченко Роман Олексійович (зареєстрований за адресою: Донецька обл., 
Волноваський район, с. Дмитрівка, вул. Шкільна (Дзержинського), 32) викликається 
на 17.09.2018 року об 11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по су-
ті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутнос-
ті обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та суду з ме-
тою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та 
оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташова-
ний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
кримінальні провадження за обвинуваченням:

1) Мезенцевої Валерії Валентинівни, 14.01.1974 року на-
родження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачена Мезенцева В. В. (зареєстрована за 
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Цусимська, 73/6) 
викликається на 14.09.2018 року об 11.30 год. до суду, каб.  
№ 7, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Нємиш Н. В.;

2) Голови Інни Дмитрівни, 18.10.1971 р.н., у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена 
Голова І. Д. (зареєстрована: м. Костянтинівка, вул. Сумська, 
54) викликається на 18.09.2018 року о 10.00 год. до суду, каб.  
№ 7, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Нємиш Н. В.;

3) Тарєєва Дмитра Сергійовича, 19.05.1986 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Тарєєв Д. С. (про-
живає за адресою: м. Донецьк, вул. Марковнікова, 228) викли-
кається на 18.09.2018 року о 09.00 год. до суду, каб. № 7, для 
участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.;

4) Прокоп’єва Миколи Вікторовича, 09.02.1976 року наро-
дження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Прокоп’єв М. В. (знятий з реєстрацій-
ного обліку, останнє відоме місце реєстрації: Миколаївська об-
ласть, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Пирогова, 12) викли-
кається на 18.09.2018 року об 11.00 год. до суду, каб. № 7, для 
участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.;

5) Крюченка Миколи Валентиновича, 24.12.1976 року на-
родження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Крюченко Микола Валентинович, 
24.12.1976 року народження (зареєстрований за адресою:  
м. Донецьк, вул. Куйбишева, 151/17), викликається на 
18.09.2018 року о 10.30 год. до суду, каб. № 7, для участі в роз-
гляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який пе-
реховується від органів слідства та суду з метою ухилення від 
кримінальної відповідальності (спеціальне судове проваджен-
ня) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з 
її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташова-
ний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
кримінальні провадження за обвинуваченням:

1) Просандєєвої Юлії Вікторівни, 10.10.1993 року народжен-
ня, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачена Просандєєва Ю. В. (зареєстрована за адресою: 
Донецька область, Старобешівський район, м. Комсомольське, 
вул. Маяковського, 7/14) викликається на 14.09.2018 року об 
11.00 год. до суду, каб. № 10, для участі в розгляді справи по 
суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.;

2) Свинцицького Сергія Вікторовича, 21.02.1985 року наро-
дження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Свинцицький С. В., 21.02.1985 року 
народження (проживав без реєстрації за адресою: Житомир-
ська обл., Володарськ-Волинський район, смт Нова Борова, 
вул. Шевченка, 13-А), викликається на 11.09.2018 року о 10.00 
год. до суду, каб. № 10, для участі в розгляді справи по суті,  
головуючий суддя Челюбєєв Є. В.;

3) Куцурубенка Олексія Анатолійовича, 22.08.1974 року на-
родження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Куцурубенко О. А. (зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Батищева, 15/8) 
викликається на 12.09.2018 року об 11.00 год. до суду, каб.  
№ 10, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Челюбєєв Є. В.;

4) Красовського Володимира Івановича, 22.04.1968 року на-
родження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Красовський В. І. (зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Лозова, 
130) викликається на 12.09.2018 року о 10.30 год. до суду, каб.  
№10, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Челюбєєв Є. В.;

5) Головні Олексія Юрійовича у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Головня О. Ю., 
18.01.1987 року народження (зареєстрований за адресою:  
м. Миколаїв, вул. Іванова, 21), викликається на 21.09.2018 року 
о 10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі в розгляді справи по 
суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який пе-
реховується від органів слідства та суду з метою ухилення від 
кримінальної відповідальності (спеціальне судове проваджен-
ня) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з 
її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розта-
шований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1) Тіщенка Сергія Володимировича, 07.04.1978 ро-
ку народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Тіщенко С. В. (заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Артема, 108а/110), викликається на 14.09.2018 року 
о 10.00 год. до суду, каб. № 7, для участі в розгляді спра-
ви по суті, головуючий суддя Мигалевич В. В.;

2) Цибульник Ірини Олександрівни, 02.01.1957 ро-
ку народження, за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чена Цибульник І. О. (зареєстрована за адресою: До-
нецька обл., м. Донецьк, вул. Качури, 19), викликаєть-
ся на 14.09.2018 року об 11.00 год. до суду, каб. № 7,  
для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Мигалевич В. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні мо-
же здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in 
absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
(спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження, обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районного суду Лу-

ганської області (Луганська область, смт Новоайдар, 
вул. Миру, буд. 38) знаходиться кримінальне прова-
дження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000274 від 
04.12.2017 року за обвинуваченням Гребенюка Андрія 
Валерійовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської 
області Мартинюк В. Б. викликає обвинуваченого Гребе-
нюка Андрія Валерійовича, 05.06.1979 р.н., який зареє-
стрований за адресою: Луганська область, Новоайдар-
ський район, м. Щастя, вул. Центральна (Радянська), 5/4, 
у судове засідання, яке відбудеться 13.09.2018 року о 14 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового судового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд 
також має право постановити ухвалу про привід обви-
нуваченого та/або ухвалу про накладення на нього гро-
шового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 
та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове про-
вадження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження  
№ 227/1059/17 (1-кп/227/71/2018) за обвинуваченням 
Гільванової Нурії Загірівни, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

15 січня 2018 року на підставі рішення зборів суддів та 
розпорядження № 7 від 15 січня 2018 року протоколом 
повторного автоматизованого розподілу судової справи 
між суддями замінено головуючого суддю колегії суддів 
з Тимофєєвої Г. Л. на Мацишин Л. C.

Обвинувачена Гільванова Нурія Загірівна, 28 берез-
ня 1982 року народження, останнє місце реєстрації якої: 
вул. Зарічна, буд. 252, кв. 29, м. Харцизьк Донецької 
обл., викликається на 17 вересня 2018 року об 11 год. 
00 хв. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 2, для участі в підготовчому судовому засіданні в кри-
мінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 42016050000000857 від 23 
серпня 2016 року, яке відповідно до ухвали Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області від 4 ве-
ресня 2017 року здійснюється в порядку спеціального 
судового провадження.

Особа, яка викликається, зобов’язана заздалегідь по-
відомити про неможливість прибуття до суду та про при-
чини такої неявки.

Головуючий суддя Мацишин Л. С., судді Корнєєва В. В., 
Хоменко Д. Є.

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районного суду Лу-

ганської області (Луганська область, смт Новоайдар, 
вул. Миру, буд. 38), знаходиться кримінальне прова-
дження, внесене до ЄРДР за № 12015130500000001 від 
03.01.2015 року за обвинуваченням Марецького Володи-
мира Вячеславовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської 
області Мартинюк В. Б. викликає обвинуваченого Ма-
рецького Володимира Вячеславовича, 21.06.1972 р.н., 
який зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Свердловськ, вул. Карла Лібкнехта, гуртожиток №9, 
фактично проживав: Луганська область, Новоайдар-
ський район, с. Райгородка, вул. Кравцова, 16, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 20.09.2018 року о 14 годині 
15 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового судового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд 
також має право постановити ухвалу про привід обви-
нуваченого та/або ухвалу про накладення на нього гро-
шового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 
та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове про-
вадження.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (головуючий суд-
дя Ковальов В. М.) знаходиться кримінальне провадження №1-кп/414/153/2018 (ЄУН 
423/1163/18) за обвинуваченням Григоренка Ігоря Вікторовича, 8 червня 1967 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Григоренко Ігор Вікторович викликається Кремінським районним 
судом Луганської області в підготовче судове засідання в зазначеному кримінальному 
провадженні, яке відбудеться 19 вересня 2018 року о 14 годині 00 хвилин у залі судо-
вих засідань Кремінського районного суду Луганської області за адресою: пл. Красна, 5, 
м. Кремінна Луганської області.

Після опублікування цього оголошення, обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи належним чином. У разі неявки обвинувачено-
го кримінальне провадження буде розглядатися за його відсутності в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кри-

мінальне провадження № 417/5562/18 стосовно Шкирі Василя Дмитровича, 04.06.1968 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Шкиря Василь Дмитрович, зареєстрова-
ний та проживає за адресою: Луганська область, Марківський район, с. Лісна Поляна, 
вул. Молодіжна, 3/1. На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський район-
ний суд Луганської області викликає Шкирю Василя Дмитровича в судове засідання, яке 
відбудеться 17 вересня 2018 року о 10 годині 00 хвилин у залі судових засідань Марків-
ського районного суду Луганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марків-
ка Марківського району Луганської області, 92400.

Суддя Рукас О. В.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,  
по якому здійснюється спеціальне досудове розслідування

Обвинувачені: Шкрібець Вадим Павлович, 19.04.1990 року народження, Ґедзь Ва-
силь Володимирович, 01.05.1989 року народження, у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 187 ч. 4, ч. 2 ст. 115 п.п. 6, 12 КК України, відповідно до ви-
мог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідання в порядку спеціаль-
ного судового провадження, яке відбудеться 17 вересня 2018 року о 10 годині 00 хви-
лин у приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: вул. Лу-
ганська, 30, смт Біловодськ, для участі в судовому засіданні як обвинувачені.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК Укра-
їни.

Наслідки неприбуття обвинувачених передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Т. В. Кускова

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області суд-

ді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 426/2128/18 стосовно Плєшакової Інни Юріївни, 30.04.1987 ро-
ку народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Обвинувачена Плєшакова І. Ю. зареє-
стрована за адресою: Луганська область, місто Сватове, провулок Кот-
ляревського, 25.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Плєшакову Інну Юріївну в підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 17 вересня 2018 року об 11.00 год. у 
залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 18 липня 2017 
року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до єдиного держав-
ного реєстру досудових розслідувань за № 2201613000000331 відносно Сидорен-
ко Світлани Анатоліївни у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Сидоренко Світлана Анатоліївна в судо-
ве засідання, яке відкладено на 18 вересня 2018 року о 10 годині 00 хвилин та від-
будеться в приміщенні суду за адресою: вул. Луганська, буд. 30, смт Біловодськ, 
Луганська область.

З дня опублікування оголошення, обвинувачена вважається повідомленою про 
дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Т. В. Кускова

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,  
по якому здійснюється спеціальне досудове розслідування

Обвинувачені Романенко Олексій Борисович у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 187 КК України, Іванюк 
Андрій Миколайович у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 
ч. 4, ст. 115 ч. 2, п.п. 6, 12 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Украї-
ни викликаються в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке 
відбудеться 17 вересня 2018 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Біловодського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луган-
ської області, для участі в судовому засіданні як обвинувачені.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК Укра-
їни.

Наслідки неприбуття обвинувачених передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Т. В. Кускова

З метою залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан 
довкілля, Державна інспекція ядерного регулювання України з 7 вересня по 7 жовтня 2018 року проводить публіч-
не громадське обговорення можливості продовження експлуатації ядерної установки — енергоблоку №4 Запорізь-
кої АЕС.

У рамках обговорення Держатомрегулювання за участю ДП НАЕК «Енергоатом» 25 вересня 2018 року о 13.00 год. 
проводить громадські слухання за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Центральна, 6, Культурно-діловий 
центр Запорізької АЕС. Телефони для довідок: (06139) 6-21-81, (044) 277-12-02.

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області викликає як відповідача Горового Ігоря Володимировича (остан-
нє відоме місце проживання: 16000, Чернігівська область, м. Н-Сіверський, вул. Майстренка, 2-а), для участі в розгляді спра-
ви №739/707/18 за позовом Кропота Віктора Миколайовича до Горового Ігоря Володимировича про стягнення заборгованос-
ті за договором позики.

Судове засідання для розгляду справи по суті призначено на 14.09.2018 року о 09.00 год. у приміщенні Новгород-Сіверсько-
го районного суду Чернігівської області за адресою: 16000, Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Гімназична, 10-а.

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

НаціоНальНа комісія, що здійсНює державНе 
регулюваННя у сфері зв’язку Та іНформаТизації  

РІШЕННЯ 
07.08.2018                                          м. Київ                                                           № 414

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
31 серпня 2018 р. за № 986/32438

Про затвердження граничних тарифів  
на універсальні послуги поштового зв’язку і 

визнання таким, що втратило чинність, рішення 
Нкрзі від 17 жовтня 2017 року № 535

Відповідно до статей 8, 9 Закону України «Про поштовий зв’язок», Порядку регулюван-
ня тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 23 трав-
ня 2017 року № 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2017 року за 
№ 759/30627, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та ін-
форматизації,

виріШила:
1. Затвердити такі, що додаються: 
1) Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку на період до 31 грудня 2018 

року включно;
2) Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку на період з 01 січня 2019 року.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює дер-

жавне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 жовтня 2017 року № 535 «Про за-
твердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, 
що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 23 лютого 2017 року № 97», зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 20 листопада 2017 року за № 1405/31273.

3. Департаменту економічного аналізу разом з Департаментом правового забезпечення в 
установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова НКРЗІ О. Животовський

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації

07.08.2018 р.          № 414
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
31 серпня 2018 р. за № 986/32438

граНиЧНі Тарифи  
на універсальні послуги поштового зв’язку  
на період до 31 грудня 2018 року включно

і. Пересилання поштових відправлень у межах україни
      Таблиця 1

лист, поштова картка
Номер 
статті Позиція Вид відправлення Граничні тарифи без ПДВ (грн)

непріоритетні пріоритетні
1 2 3 4 5

1 1

Прості
масою до 50 г включно
понад 50 до 250 г
понад 250 до 1000 г
понад 1000 до 2000 г

7,00
10,50
21,00
28,00

9,00
13,50
27,00
36,00

Бандероль
Номер 
статті Позиція Вид відправлення Граничні тарифи без ПДВ (грн)

непріоритетні пріоритетні
1 2 3 4 5
2 2 Проста

масою до 250 г включно
понад 250 до 1000 г
понад 1000 до 2000 г
понад 2000 до 3000 г

10,50
21,00
28,00
35,00

13,50
27,00
36,00
45,00

рекомендоване відправлення

Номер 
статті Позиція Вид відправлення

Граничні  
тарифи без 
ПДВ (грн)

1 2 3 4

3 3
За кожне рекомендоване відправлення (картка, 
лист, бандероль) понад плату за масу відповідно 
до статей 1, 2, 5

6,00

Посилка без оголошеної цінності масою до 10 кг1, 2

Номер 
статті Позиція Вид відправлення Граничні тарифи без ПДВ (грн)

за посилку за 1 кг
1 2 3 4 5

4 4
Пересилання:
у межах області
у межах України

13,00
18,00

2,00
3,00

Пересилання вітчизняної продукції книговидавництва3

Бандероль
Номер 
статті Позиція Вид відправлення Граничні тарифи без ПДВ (грн)

непріоритетні
1 2 3 4

5 5

Проста
масою до 1000 г
понад 1000 до 2000 г
понад 2000 до 3000 г 

18,90
25,20
31,50

Посилка без оголошеної цінності масою до 10 кг1, 2

Номер 
статті Позиція Вид відправлення Граничні тарифи без ПДВ (грн)

за посилку за 1 кг
1 2 3 4 5

6 6
Пересилання:
у межах області
у межах України

11,70
16,20

1,80
2,00

1 За повернення або досилання реєстрованих поштових відправлень у межах України, 
крім рекомендованих, з відправників (адресатів) справляється плата за масу відправ-
лення згідно з чинними тарифами. 
2 Вартість пересилання визначається шляхом додавання до фіксованого тарифу за по-
силку (графа 4 позиції 4 статті 4; графа 4 позиції 6 статті 6) тарифу за кілограм її фак-
тичної маси (графа 5 позиції 4 статті 4; графа 5 позиції 6 статті 6). 
3 Тарифи застосовуються тільки в разі укладання договору про пересилання вітчизня-
ної продукції книговидавництва між підприємством поштового зв’язку (філіями, відо-
кремленими підрозділами) і суб’єктами видавничої справи та за наявності свідоцтва про 
внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів 
і розповсюджувачів видавничої продукції та підтвердження уповноваженого органу, що 
продукція книговидавництва вироблена саме на території України.

іі. Пересилання поштових відправлень до іноземних держав1

Таблиця 2

секограма

Номер 
статті Позиція Вид відправлення

Граничні тарифи  
без ПДВ (дол. США)

наземним
транспортом

(непріоритетні)

авіатранспор-
том

(пріоритетні)
1 2 3 4 5

1 1

Масою до 100 г включно
понад 100 до 250 г
понад 250 до 500 г
понад 500 до 1000 г
понад 1000 до 2000 г
за наступні повні  
і неповні 1000 г 

х 
х
х
х
х
х

0,18
0,44
0,88
1,76
3,52
1,76

Поштова картка

Номер 
статті Позиція Вид відправлення

Граничні тарифи  
без ПДВ (дол. США)

наземним
транспортом

(непріоритетні)

авіатранспор-
том

(пріоритетні)
1 2 3 4 5
2 2 масою до 20 г включно 1,00 1,00

лист

Номер 
статті Позиція Вид відправлення

Граничні тарифи  
без ПДВ (дол. США)

наземним
транспортом

(непріоритетні)

авіатранспор-
том

(пріоритетні)
1 2 3 4 5

3 3

Простий
масою до 50 г включно
понад 50 до 250 г
понад 250 до 1000 г
понад 1000 до 2000 г

1,50
3,00

11,00
17,00

2,50
4,00

13,00
19,00

Бандероль

Номер 
статті Позиція Вид відправлення

Граничні тарифи  
без ПДВ (дол. США)

наземним
транспортом

(непріоритетні)

авіатранспор-
том

(пріоритетні)
1 2 3 4 5

4 4

Проста
масою до 250 г включно
понад 250 до 1000 г
понад 1000 до 2000 г
за наступні повні і неповні 1000 г

3,00
11,00
17,00
8,50

4,00
13,00
19,00
9,50

рекомендоване відправлення
Номер 
статті Позиція Вид відправлення Граничні тарифи без ПДВ

(дол. США)
1 2 3 4

5 5
За кожне рекомендоване від-
правлення понад плату за масу 
відповідно до статей 1—4

2,00

Посилка без оголошеної цінності2, 3

Номер 
статті Позиція Країна  

призначення

Граничні тарифи без ПДВ (дол. США)

за  
посилку

за 1 кг

авіа- 
транспортом

наземним  
(комбінованим 

SAL)
транспортом

1 2 3 4 5 6

6 6

країни сНд:
Азербайджан 12,00 4,20 3,20
Білорусь 12,00 3,80 1,80
Вірменія 12,00 4,20 3,20
Казахстан 15,00 4,60 3,00
Киргизстан 15,00 4,60 3,00
Молдова 12,00 3,80 1,80
Росія 15,00 4,50 1,50
Таджикистан 15,00 5,20 3,60
Туркменістан 15,00 5,20 3,60
Узбекистан 16,00 6,20 3,80
східна європа:
Грузія 12,00 4,20 3,20
Латвія 12,00 3,40 2,40
Польща 12,00 3,40 2,40
Чехія 12,00 3,40 2,40
Інші країни  
Східної Європи 12,00 3,40 2,40

Південна європа:
Іспанія 15,00 3,60 2,60
Італія 15,00 3,60 2,60
Інші країни  
Південної Європи 15,00 3,60 2,60

західна європа:
Німеччина 15,00 3,60 2,60
Франція 15,00 3,60 2,60
Швейцарія 15,00 3,60 2,60
Інші країни  
Західної Європи 15,00 3,60 2,60

Північна європа:
Великобританія 18,00 4,00 2,80
Інші країни  
Північної Європи 18,00 4,00 2,80

Близький схід/Північна африка:
Ізраїль 15,00 3,60 2,60
Інші країни Близь-
кого  
Сходу/Північної Аф-
рики

15,00 3,60 2,60

східна азія:
Гонконг 22,00 5,60 2,60
Китай 22,00 5,60 2,60
Республіка Корея 22,00 5,60 2,60
Японія 22,00 5,60 2,60
Інші країни  
Східної Азії 22,00 5,60 2,60

Північна америка:
Канада 18,00 4,40 3,60
США (з Аляскою  
і Гаваями) 18,00 4,40 3,60

Південна  
та Південно- 
східна азія

20,00 9,00 6,00

центральна  
та Південна  
америка, кариби

20,00 9,00 6,00

океанія та інші  
регіони африки:
Австралія 20,00 9,00 6,00
Інші країни Океанії 
та Африки 20,00 9,00 6,00

розподіл іноземних держав та територій за тарифними зонами
Номер Країна призначення Номер Країна призначення

1 2 3 4
східна європа

1 Болгарія 4 Румунія
2 Литва 5 Угорщина
3 Словаччина

Південна європа
1 Албанія 9 Македонія
2 Андорра 10 Мальта
3 Боснія  

та Герцеговина
11 Португалія

4 Ватикан 12 Сан-Марино
5 Гібралтар 13 Сербія
6 Греція 14 Словенія
7 Кіпр 15 Хорватія
8 Канарські острови  

(Іспанія)
16 Чорногорія

західна європа
1 Австрія 4 Люксембург
2 Бельгія 5 Монако
3 Ліхтенштейн 6 Нідерланди

Північна європа
1 Данія (з Гренландією) 5 Норвегія
2 Естонія 6 Фарерські Острови

3 Ірландія 7 Фінляндія
4 Ісландія 8 Швеція

Близький схід/Північна африка
1 Алжир 12 Ліван 
2 Афганістан 13 Лівія
3 Бахрейн 14 Марокко
4 Єгипет 15 Об’єднані Арабські Емірати
5 Ємен 16 Оман
6 Західна Сахара 17 Палестина
7 Йорданія 18 Саудівська Аравія
8 Ірак 19 Сирійська Арабська Республіка 
9 Іран 20 Судан

10 Катар 21 Туніс
11 Кувейт 22 Туреччина

східна азія
1 Корейська Народно- 

Демократична  
Республіка

3 Тайвань

2 Монголія
Південна та Південно-східна азія

1 Бангладеш 10 Малайзія
2 Бруней-Даруссалам 11 Мальдіви 
3 Бутан 12 Непал
4 В’єтнам 13 Пакистан 
5 Дієго-Гарсія 14 Сінгапур
6 Індія 15 Таїланд
7 Індонезія 16 Філіппіни
8 Камбоджа 17 Шрі-Ланка

9
Лаоська Народна  
Демократична  
Республіка

18 М’янма (Бірма)

центральна  та Південна америка, кариби
1 Американські  

Віргінські Острови
26 Куба

2 Ангілья 27 Кюрасао
3 Антигуа і Барбуда 28 Мартініка
4 Аргентина 29 Мексика
5 Аруба 30 Монтсеррат
6 Багамські острови 31 Нікарагуа
7 Барбадос 32 Острови Теркс і Кайкос (Брит.)
8 Беліз 33 Панама
9 Бермудські острови 34 Парагвай

10 Болівія 35 Перу
11 Бразилія 36 Пуерто-Рико
12 Британські Віргінські 

острови
37 Сальвадор

13 Венесуела 38 Сен-Мартен
14 Гайана 39 Сен-П’єр і Мікелон
15 Гваделупа 40 Сент-Вінсент і Гренадіни
16 Гватемала 41 Сент-Кітс і Невіс
17 Французька Гвіана 42 Сент-Люсія
18 Гондурас 43 Суринам
19 Гренада 44 Тринідад і Тобаго
20 Домініка 45 Уругвай

21 Домініканська  
Республіка 46 Фолклендські (Мальвінські)  

Острови
22 Еквадор 47 Французькі Антильські Острови
23 Кайманові Острови 

(Брит.)
48 Чилі

24 Колумбія 49 Ямайка
25 Коста-Рика

океанія та інші регіони африки
1 Американське Самоа 44 Мозамбік
2 Ангола 45 Намібія
3 Антарктика 46 Науру
4 Бенін 47 Нігер
5 Ботсвана 48 Нігерія
6 Буркіна-Фасо 49 Ніуе
7 Бурунді 50 Нова Зеландія
8 Вануату 51 Нова Каледонія
9 Габон 52 Норфолк (Австрал.)

10 Гаїті 53 Острів Кука
11 Гамбія 54 Острів Пасхи
12 Гана 55 Острів Різдва (Австрал.)
13 Гвінея 56 Острів Святої Єлени (Брит.)
14 Гвінея-Бісау 57 Острови Бонайре, Сінт-Естатіус, Саба
15 Гуам 58 Палау
16 Джибуті 59 Папуа – Нова Гвінея
17 Екваторіальна Гвінея 60 Південний Судан
18 Еритрея 61 Південно-Африканська Республіка
19 Ефіопія 62 Піткерн (Брит.)
20 Демократична  

Республіка Конго
63 Реюньйон

21 Замбія 64 Руанда
22 Західне Самоа 65 Сайпан
23 Зімбабве 66 Сан-Томе і Принсіпі
24 Кабо-Верде 67 Свазіленд
25 Камерун 68 Сейшельські острови
26 Кенія 69 Сенегал
27 Кірибаті 70 Соломонові Острови
28 Кокосові (Кілінг)  

Острови
71 Сомалі

29 Коморські Острови 72 Сьєрра-Леоне
30 Конго 73 Токелау (Юніон)
31 Кот-д’Івуар 74 Танзанія

32 Лесото 75 Тимор – Лешті  
(Демократична Республіка)

33 Ліберія 76 Того
34 Маврикій 77 Тонга
35 Мавританія 78 Тувалу
36 Мадагаскар 79 Уганда
37 Майотта 80 Уолліс і Футуна (острови)
38 Макао (Аоминь) 81 Федеративні Штати Мікронезії
39 Малаві 82 Фіджі (острови)
40 Малі 83 Французька Полінезія
41 Маріанські острови 84 Центральноафриканська  

Республіка
42 Маршаллові Острови 85 Чад
43 Мідвей (атол)

1 Оплата проводиться в національній валюті України. Розмір оплати визначається із за-
стосуванням курсу гривні до іноземної валюти, що встановлюється Національним бан-
ком України, на дату надання послуги.
2 Вартість пересилання посилки до іноземних держав визначається шляхом додаван-
ня до фіксованого тарифу за посилку (графа 4 позиції 6 статті 6) тарифу за кілограм її 
фактичної ваги (графа 5 або 6 позиції 6 статті 6).
3 Тарифи застосовуються згідно з розподілом іноземних держав та територій за тариф-
ними зонами.

Примітки:
1. Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче собівартос-

ті відповідної послуги.
2. У Граничних тарифах ураховано вартість бланків, які використовуються при на-

данні універсальних послуг поштового зв’язку.
3. Відповідно до пункту 79 Правил надання послуг поштового зв’язку, затвердже-

них постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270 (із зміна-
ми), у межах України безоплатно пересилаються:

прості листи масою до 20 грамів і поштові картки, відправниками та адресатами 
яких є військовослужбовці строкової служби;

посилки з одягом військовослужбовців строкової служби, що відправляються в 
установленому порядку військовими частинами;

секограми (крім тих, що перевозяться авіатранспортом).
Оплата послуг з пересилання у межах України простих листів масою до 20 грамів 

та поштових карток, відправниками та адресатами яких є військовослужбовці стро-
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кової служби, а також посилок з одягом військовослужбовців строкової служби здій-
снюється за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, передбачених на утримання 
відповідних бюджетних установ.

Вартість пересилання простих листів масою до 20 грамів та поштових карток, від-
правниками та адресатами яких є військовослужбовці строкової служби, відповідно 
до пункту 15 розділу IV Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги по-
штового зв’язку, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23 травня 2017 року № 260, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2017 року за № 759/30627, 
становить 4,20 грн (без ПДВ).

директор департаменту
економічного аналізу                                          а. Барабін

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації

07.08.2018 р.          № 414

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
31 серпня 2018 р. за № 987/32439

граНиЧНі Тарифи  
на універсальні послуги поштового зв’язку  

на період з 01 січня 2019 року

і. Пересилання поштових відправлень у межах україни

      Таблиця 1

лист, поштова картка

Номер 
статті Позиція Вид відправлення

Граничні тарифи  
без ПДВ (грн)

непріоритетні пріоритетні

1 2 3 4 5

1 1

Прості
масою до 50 г включно
понад 50 до 250 г
понад 250 до 1000 г
понад 1000 до 2000 г

8,00
12,00
24,00
32,00

10,00
15,00
30,00
40,00

 
Бандероль

Номер 
статті Позиція Вид відправлення

Граничні тарифи  
без ПДВ (грн)

непріоритетні пріоритетні

1 2 3 4 5
2 2 Проста

масою до 250 г включно
понад 250 до 1000 г
понад 1000 до 2000 г
понад 2000 до 3000 г

12,00
24,00
32,00
40,00

15,00
30,00
40,00
50,00

рекомендоване відправлення

Номер 
статті Позиція Вид відправлення

Граничні  
тарифи без 
ПДВ (грн)

1 2 3 4

3 3
За кожне рекомендоване відправлення (картка, 
лист, бандероль) понад плату  
за масу відповідно до статей 1, 2, 5

7,00

Посилка без оголошеної цінності масою до 10 кг1, 2

Номер 
статті Позиція Вид відправлення Граничні тарифи без ПДВ (грн)

за посилку за 1 кг
1 2 3 4 5

4 4
Пересилання:
у межах області
у межах України

15,00
20,00

2,00
3,00

Пересилання вітчизняної продукції книговидавництва3

Бандероль
Номер 
статті Позиція Вид відправлення Граничні тарифи без ПДВ (грн)

непріоритетні
1 2 3 4

5 5

Проста
масою до 1000 г
понад 1000 до 2000 г
понад 2000 до 3000 г 

21,60
28,80
36,00

Посилка без оголошеної цінності масою до 10 кг1, 2

Номер 
статті Позиція Вид відправлення Граничні тарифи без ПДВ (грн)

за посилку за 1 кг
1 2 3 4 5

6 6
Пересилання:
у межах області
у межах України

13,50
18,00

1,80
2,70

1 За повернення або досилання реєстрованих поштових відправлень у межах України, 
крім рекомендованих, з відправників (адресатів) справляється плата за масу відправ-
лення згідно з чинними тарифами. 
2 Вартість пересилання визначається шляхом додавання до фіксованого тарифу за по-
силку (графа 4 позиції 4 статті 4; графа 4 позиції 6 статті 6) тарифу за кілограм її фак-
тичної маси (графа 5 позиції 4 статті 4; графа 5 позиції 6 статті 6). 
3 Тарифи застосовуються тільки в разі укладання договору про пересилання вітчизня-
ної продукції книговидавництва між підприємством поштового зв’язку (філіями, відо-
кремленими підрозділами) і суб’єктами видавничої справи та за наявності свідоцтва про 
внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів 
і розповсюджувачів видавничої продукції та підтвердження уповноваженого органу, що 
продукція книговидавництва вироблена саме на території України.

іі. Пересилання поштових відправлень до іноземних держав1

Таблиця 2
секограма

Номер 
статті Позиція Вид відправлення

Граничні тарифи без ПДВ (дол. США)

наземним
транспортом

(непріоритетні)

авіатранспортом
(пріоритетні)

1 2 3 4 5

1 1

Масою до 100 г включно
понад 100 до 250 г
понад 250 до 500 г
понад 500 до 1000 г
понад 1000 до 2000 г
за наступні повні і непо-
вні 1000 г 

х 
х
х
х
х
х

0,18
0,44
0,88
1,76
3,52
1,76

Поштова картка

Номер 
статті Позиція Вид відправлення

Граничні тарифи без ПДВ
(дол. США)

наземним
транспортом

(непріоритетні)

авіатранспортом
(пріоритетні)

1 2 3 4 5
2 2 масою до 20 г включно 1,00 1,00

лист

Номер 
статті Позиція Вид відправлення

Граничні тарифи без ПДВ
(дол. США)

наземним
транспортом

(непріоритетні)

авіатранспортом
(пріоритетні)

1 2 3 4 5

3 3

Простий
масою до 50 г включно
понад 50 до 250 г
понад 250 до 1000 г
понад 1000 до 2000 г

1,50
3,00
11,00
17,00

2,50
4,00
13,00
19,00

Бандероль

Номер 
статті Позиція Вид відправлення

Граничні тарифи без ПДВ
(дол. США)

наземним
транспортом

(непріоритетні)

авіатранспортом
(пріоритетні)

1 2 3 4 5

4 4

Проста
масою до 250 г включно
понад 250 до 1000 г
понад 1000 до 2000 г
за наступні повні  
і неповні 1000 г

3,00
11,00
17,00
8,50

4,00
13,00
19,00
9,50

рекомендоване відправлення
Номер 
статті Позиція Вид відправлення Граничні тарифи без ПДВ

(дол. США)
1 2 3 4

5 5

За кожне рекомендоване 
відправлення понад плату 
за масу відповідно до ста-
тей 1—4

2,00

Посилка без оголошеної цінності2, 3

Номер 
статті Позиція Країна  

призначення

Граничні тарифи без ПДВ (дол. США)

за  
посилку

за 1 кг

авіа- 
транспортом

наземним 
(комбінова-

ним  
SAL)

транспортом
1 2 3 4 5 6

6 6

країни сНд:
Азербайджан 12,00 4,20 3,20
Білорусь 12,00 3,80 1,80
Вірменія 12,00 4,20 3,20
Казахстан 15,00 4,60 3,00
Киргизстан 15,00 4,60 3,00
Молдова 12,00 3,80 1,80
Росія 15,00 4,50 1,50
Таджикистан 15,00 5,20 3,60
Туркменістан 15,00 5,20 3,60
Узбекистан 16,00 6,20 3,80
східна європа:
Грузія 12,00 4,20 3,20
Латвія 12,00 3,40 2,40
Польща 12,00 3,40 2,40
Чехія 12,00 3,40 2,40
Інші країни  
Східної Європи 12,00 3,40 2,40

Південна європа:
Іспанія 15,00 3,60 2,60
Італія 15,00 3,60 2,60
Інші країни  
Південної Європи 15,00 3,60 2,60

західна європа:
Німеччина 15,00 3,60 2,60
Франція 15,00 3,60 2,60
Швейцарія 15,00 3,60 2,60
Інші країни  
Західної Європи 15,00 3,60 2,60

Північна європа:
Великобританія 18,00 4,00 2,80
Інші країни  
Північної Європи 18,00 4,00 2,80

Близький схід/Північна африка:
Ізраїль 15,00 3,60 2,60
Інші країни  
Близького  
Сходу/Північної  
Африки

15,00 3,60 2,60

східна азія:
Гонконг 22,00 5,60 2,60
Китай 22,00 5,60 2,60
Республіка Корея 22,00 5,60 2,60
Японія 22,00 5,60 2,60
Інші країни  
Східної Азії 22,00 5,60 2,60

Північна америка:
Канада 18,00 4,40 3,60
США (з Аляскою  
і Гаваями) 18,00 4,40 3,60

Південна  
та Південно- 
східна азія

20,00 9,00 6,00

центральна  
та Південна  
америка, кариби

20,00 9,00 6,00

океанія та інші  
регіони африки:
австралія 20,00 9,00 6,00
Інші країни Океанії 
та Африки 20,00 9,00 6,00

розподіл іноземних держав та територій за тарифними зонами

Номер Країна призначення Но-
мер Країна призначення

1 2 3 4
східна європа

1 Болгарія 4 Румунія
2 Литва 5 Угорщина
3 Словаччина

Південна європа
1 Албанія 9 Македонія
2 Андорра 10 Мальта
3 Боснія та Герцеговина 11 Португалія
4 Ватикан 12 Сан-Марино
5 Гібралтар 13 Сербія
6 Греція 14 Словенія
7 Кіпр 15 Хорватія
8 Канарські острови  

(Іспанія)
16 Чорногорія

західна європа
1 Австрія 4 Люксембург
2 Бельгія 5 Монако
3 Ліхтенштейн 6 Нідерланди

Північна європа
1 Данія  

(з Гренландією)
5 Норвегія

2 Естонія 6 Фарерські Острови
3 Ірландія 7 Фінляндія
4 Ісландія 8 Швеція

Близький схід/Північна африка
1 Алжир 12 Ліван 
2 Афганістан 13 Лівія
3 Бахрейн 14 Марокко
4 Єгипет 15 Об’єднані Арабські Емірати
5 Ємен 16 Оман
6 Західна Сахара 17 Палестина
7 Йорданія 18 Саудівська Аравія
8 Ірак 19 Сирійська Арабська Республіка 
9 Іран 20 Судан

10 Катар 21 Туніс

11 Кувейт 22 Туреччина
східна азія

1 Корейська  
Народно- 
Демократична  
Республіка

3 Тайвань

2 Монголія
Південна та Південно-східна азія

1 Бангладеш 10 Малайзія
2 Бруней-Даруссалам 11 Мальдіви 
3 Бутан 12 Непал
4 В’єтнам 13 Пакистан 
5 Дієго-Гарсія 14 Сінгапур
6 Індія 15 Таїланд
7 Індонезія 16 Філіппіни
8 Камбоджа 17 Шрі-Ланка

9
Лаоська Народна Демо-
кратична  
Республіка

18 М’янма (Бірма)

центральна  та Південна америка, кариби
1 Американські  

Віргінські Острови
26 Куба

2 Ангілья 27 Кюрасао
3 Антигуа і Барбуда 28 Мартініка
4 Аргентина 29 Мексика
5 Аруба 30 Монтсеррат
6 Багамські острови 31 Нікарагуа
7 Барбадос 32 Острови Теркс і Кайкос (Брит.)
8 Беліз 33 Панама
9 Бермудські острови 34 Парагвай
10 Болівія 35 Перу
11 Бразилія 36 Пуерто-Рико
12 Британські Віргінські 

острови
37 Сальвадор

13 Венесуела 38 Сен-Мартен
14 Гайана 39 Сен-П’єр і Мікелон
15 Гваделупа 40 Сент-Вінсент і Гренадіни
16 Гватемала 41 Сент-Кітс і Невіс
17 Французька Гвіана 42 Сент-Люсія
18 Гондурас 43 Суринам
19 Гренада 44 Тринідад і Тобаго
20 Домініка 45 Уругвай

21 Домініканська  
Республіка 46 Фолклендські (Мальвінські) Острови

22 Еквадор 47 Французькі Антильські Острови
23 Кайманові Острови 

(Брит.)
48 Чилі

24 Колумбія 49 Ямайка
25 Коста-Рика

океанія та інші регіони африки
1 Американське Самоа 44 Мозамбік
2 Ангола 45 Намібія
3 Антарктика 46 Науру
4 Бенін 47 Нігер
5 Ботсвана 48 Нігерія
6 Буркіна-Фасо 49 Ніуе
7 Бурунді 50 Нова Зеландія
8 Вануату 51 Нова Каледонія
9 Габон 52 Норфолк (Австрал.)
10 Гаїті 53 Острів Кука
11 Гамбія 54 Острів Пасхи
12 Гана 55 Острів Різдва (Австрал.)
13 Гвінея 56 Острів Святої Єлени (Брит.)
14 Гвінея-Бісау 57 Острови Бонайре, Сінт-Естатіус, Саба
15 Гуам 58 Палау
16 Джибуті 59 Папуа – Нова Гвінея
17 Екваторіальна Гвінея 60 Південний Судан
18 Еритрея 61 Південно-Африканська Республіка
19 Ефіопія 62 Піткерн (Брит.)
20 Демократична  

Республіка Конго
63 Реюньйон

21 Замбія 64 Руанда
22 Західне Самоа 65 Сайпан
23 Зімбабве 66 Сан-Томе і Принсіпі
24 Кабо-Верде 67 Свазіленд
25 Камерун 68 Сейшельські острови
26 Кенія 69 Сенегал
27 Кірибаті 70 Соломонові Острови
28 Кокосові (Кілінг)  

Острови
71 Сомалі

29 Коморські Острови 72 Сьєрра-Леоне
30 Конго 73 Токелау (Юніон)
31 Кот-д’Івуар 74 Танзанія
32 Лесото 75 Тимор – Лешті (Демократична Республіка)
33 Ліберія 76 Того
34 Маврикій 77 Тонга
35 Мавританія 78 Тувалу
36 Мадагаскар 79 Уганда
37 Майотта 80 Уолліс і Футуна (острови)
38 Макао (Аоминь) 81 Федеративні Штати Мікронезії
39 Малаві 82 Фіджі (острови)
40 Малі 83 Французька Полінезія
41 Маріанські острови 84 Центральноафриканська Республіка
42 Маршаллові Острови 85 Чад
43 Мідвей (атол)

1 Оплата проводиться в національній валюті України. Розмір оплати визначається із за-
стосуванням курсу гривні до іноземної валюти, що встановлюється Національним бан-
ком України, на дату надання послуги.
2 Вартість пересилання посилки до іноземних держав визначається шляхом додаван-
ня до фіксованого тарифу за посилку (графа 4 позиції 6 статті 6) тарифу за кілограм її 
фактичної ваги (графа 5 або 6 позиції 6 статті 6).
3 Тарифи застосовуються згідно з розподілом іноземних держав та територій за тариф-
ними зонами.

Примітки:
1. Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче собівартос-

ті відповідної послуги.
2. У Граничних тарифах ураховано вартість бланків, які використовуються при на-

данні універсальних послуг поштового зв’язку.
3. Відповідно до пункту 79 Правил надання послуг поштового зв’язку, затвердже-

них постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270 (із зміна-
ми), у межах України безоплатно пересилаються:

прості листи масою до 20 грамів і поштові картки, відправниками та адресатами 
яких є військовослужбовці строкової служби;

посилки з одягом військовослужбовців строкової служби, що відправляються в 
установленому порядку військовими частинами;

секограми (крім тих, що перевозяться авіатранспортом).
Оплата послуг з пересилання у межах України простих листів масою до 20 грамів 

та поштових карток, відправниками та адресатами яких є військовослужбовці стро-
кової служби, а також посилок з одягом військовослужбовців строкової служби здій-
снюється за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, передбачених на утримання 
відповідних бюджетних установ.

Вартість пересилання простих листів масою до 20 грамів та поштових карток, від-
правниками та адресатами яких є військовослужбовці строкової служби, відповідно 
до пункту 15 розділу IV Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги по-
штового зв’язку, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23 травня 2017 року № 260, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2017 року за № 759/30627, 
становить 4,80 грн (без ПДВ).

директор департаменту
економічного аналізу                                          а. Барабін
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ОГОлОшеННя

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +10  +15 +19  +24
Житомирська +10  +15 +19  +24
Чернігівська +10  +15 +21  +26
Сумська +10  +15 +21  +26
Закарпатська +9  +14 +22  +27
Рівненська +9  +14 +19  +24
Львівська +9  +14 +19  +24
Івано-Франківська +9  +14 +19  +24
Волинська +9  +14 +21  +26
Хмельницька +9  +14 +18  +23
Чернівецька +9  +14 +18  +23
Тернопільська +9  +14 +19  +24
Вінницька +9  +14 +16  +21

Oбласть Нiч День

Черкаська +10  +15 +16  +21
Кіровоградська +10  +15 +15  +20
Полтавська +10  +15 +17  +22
Дніпропетровська +11  +16 +18  +23
Одеська +12  +17 +19  +24
Миколаївська +10  +15 +18  +23
Херсонська +10  +15 +19  +24
Запорізька +10  +15 +19  +24
Харківська +10  +15 +21  +26
Донецька +10  +15 +21  +26
Луганська +10  +15 +21  +26
Крим +12  +17 +19  +24
Київ +12  +14 +21  +23

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

19..24
10..15

21..26
10..15

16..21
10..15

19..24
12..17

19..24
9..14

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Полон-
ського Дмитра Анатолійовича, 02.08.1981 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Кечкеметська, 
100-А, кв. 7), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
в судове засідання, яке відбудеться 29 вересня 2018 року о 17 год. 10 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
під головуванням судді Зубця Ю.Г. (зал судового засідання № 5, каб. 29).

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

На землі героїв кімерійських 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТКА АРХЕОЛОГІ Ї. 
У Миколаєві на території па
м’ят ки археології місцевого 
значення відкрили історико
археологічний комплекс «Ди
кий сад» і з цієї нагоди вла
штували святкову програму 
«Герої земель кімерійських». 
Глядачам продемонстрували 
поєдинки кімерійських воїнів, 
римських гладіаторів, монго
лів і литовських лицарів, укра
їнських козаків.

За словами Кирила Гор
бенка, керівника розкопок, 
2018 рік став знаковим для 
пам’ятки археології. «Дикий 
сад» відомий у наукових ко
лах вже понад 90 років, — 
зазначив археолог. — А для 
мене це вже 24й сезон ро
боти тут. Нарешті в останні 
два роки депутати міської ра
ди передбачили фінансуван
ня на дослідження, нам вда
лося розчистити територію 
від відвалів, зафіксувати нові 
об’єкти».

На думку науковця, но
вим поштовхом до зростан
ня інтересу громади до роз
копок стали масові заходи з 
нагоди Дня археолога, прове
дені торік і цього року на те
риторії городища. Протягом 

двох тижнів тут розмістили 
інформаційні таблички, впо
рядкували прилеглу терито
рію. Фактично створили му
зей просто неба. На півтора 
гектарах території городища 
«Дикий сад» можна оглянути 
20 археологічних об’єктів, ді
знатися, як жили давні люди, 
чим вони займалися. Мож
на, пройшовши десять кроків 

сходами, потрапити у бронзо
ву добу — кінець ХІІІ століття 
до нашої ери. 

У майбутньому «Дикий 
сад» стане серцем міста, що 
приваблюватиме туристів.

Презентацію організова
но за підтримки Миколаїв
ської обласної державної ад
міністрації. Її очільник Олек
сій Савченко зазначив, що не 

можна забувати свої історич
ні корені. «За рік чи 10 років 
на цьому місці відбуватимуть
ся різні події. Треба підтрима
ти ініціативу для залучення 
туристів до Миколаєва». 

На згадку про святковий 
захід асоціація реконструкто
рів Миколаївщини подарува
ла голові облдержадміністра
ції копію лицарського меча. 

У Маріуполі визначали найкращі книжки 
місцевих авторів 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ЧИТАНКА. У Міському са
ду прифронтового Маріупо
ля відбувся підсумковий етап 
ІХ фестивалю «Книга і пре
са Маріуполя», організова
ний Центральною бібліоте
кою імені Володимира Коро
ленка. Цього року в творчому 
заході взяли участь 46 місце
вих авторів окремих книжок, 
а ще 126 поетів і прозаїків за
пропонували свої твори у ко

лективних збірниках. Цікаво, 
що наймолодшому з маріу
польських літераторів 24 ро
ки, а найстаршому — 90. А 
своєрідною принадою цікаво
го дійства стала участь у ньо
му літераторів з Німеччини та 
Іспанії — представників одно
го з найстаріших у Маріуполі 
міжнародного літературного 
клубу «Моряна». 

На традиційний відкритий 
міський конкурс «Найкраща 
книжка року — 2018» в 11 но
мінаціях було запропонова

но понад 50 книжок, найкра
щі з яких визначало автори
тетне журі. У номінації «Муза 
молодих» переможцем ста
ла талановита поетеса і про
заїк член Національної спіл
ки письменників України Ка
терина КарабєнФортун із 
книжкою короткої прози «По
піл життів». До цієї збірки уві
йшли вісім оповідань, у кож
ному з яких ідеться про дра
матичні події на сході України 
і зокрема у прифронтовому 
Приазов’ї. Як зазначає крити

ка, всі зібрані тут оповідання 
відповідають промовистій на
зві одного з творів про резо
нансну трагедію у житлово
му мікрорайоні приморсько
го міста Східний — «Східний 
біль». Той біль, який вже по
над чотири роки відчуває мо
лода письменниця, який во
на пропустила крізь себе і йо
го дещицею поділилася з чи
тачами у творах про реалії ни
нішнього буття людей свого 
міста і краю в умовах підступ
ної гібридної війни. 

Довів коня до загибелі
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ЗАХИСТ ТВАРИН. Незвичайну за характером справу роз
глядатимуть в одному із судів на Закарпатті. Міжгірський 
відділ Хустської місцевої прокуратури скерував до суду об
винувальний акт щодо жителя цього району через жорсто
ке поводження з конем, яке призвело до загибелі тварини. 
Цей злочин передбачено ч. 1 ст. 299 Кримінального кодек
су України.

Досудове розслідування встановило, що житель Міжгір’я, 
який перевозив конем цегляні блоки, щосили бив коня 
дерев’яною палицею. Кінь, який перебував у запряжці і не міг 
утекти, упав на передні ноги. Згодом спробувавши звестися на 
ноги, скотився в рів, де наштрикнувся на товсту гілку. Травму
вавшись, загинув на місці. За жорстоке поводження з конем, 
що призвело до його загибелі, обвинуваченому загрожує по
карання у вигляді арешту до шести місяців або обмеження во
лі терміном до трьох років.

Ця нечувана жорстокість могла б залишитися без покаран
ня, якби небайдужий перехожий не зафіксував жорстоке по
биття тварини на свій гаджет і не розмістив відео в соціаль
ній мережі. Дикістю перейнялися правоохоронці, які й довели 
справу до суду. 

До слова, це вже не перший випадок, коли через соціаль
ні мережі вдається покарати мучителів тварин. Недавно схо
жа ситуація трапилася на Рахівщині, де власник коня кількасот 
метрів тягнув його за собою на мотузці трактором, завдавши 
тварині численних ран. Тоді обійшлося запевненнями винуват
ця, що наруги над конем більше не вчинятиме.

Пам’ятник побратимові Кобзаря
Згодом він став одним із най
відоміших учених у Російській 
імперії та Європі.

Територію пам’ятки 
впорядкували 
за два тижні

Герої різних епох зустрілися в «Дикому саду»
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ом На відкритті комплексу 

відбулися театралізовані 
історичні вистави
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