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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 12 жовтня 2018 року
USD 2798.4519 EUR 3239.2081 RUB 4.1910 / AU 336122.06 AG 4022.77 PT 229473.06 PD 300833.58

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:   «Ніхто не має 
 сумніву, що РФ намагалася 

і намагатиметься 
скористатися ситуацією 

на Закарпатті. Це створює 
фундаментальну 

небезпеку для 
України, Угорщини й 

усієї Європи».

Уряд шукає успішних  
і креативних 

КАДРИ. Кабінет Міністрів оголосив конкурсний відбір на поса-
ди незалежних членів наглядової ради ДП «Адміністрація мор-
ських портів України». Конкурсний відбір проводить Комітет з при-
значень керівників для особливо важливих для економіки України 
підприємств. 

«Головним критерієм у відборі незалежних членів наглядової ра-
ди, як завжди, буде успішність їхнього попереднього управлінсько-
го досвіду у великих компаніях чи організаціях. Зокрема, зростан-
ня фінансових показників тих підприємств та організацій, де вони 
працювали, або успішно реалізовані проекти: трансформація ком-
паній, приватизація, реструктуризація тощо. Ми шукаємо фахів-
ців, які допомагатимуть менеджменту компанії, зможуть розроби-
ти стратегію успішного розвитку для ДП «Адміністрація морських 
портів України», нададуть високопрофесійну експертизу, якої під-
приємству, можливо, не вистачало», — зазначив Міністр Кабіне-
ту Міністрів, член Комітету з призначень керівників для особливо 
важливих для економіки України підприємств Олександр Саєнко.

30%
території країни, за даними віце-прем’єр-

міністра — міністра регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, 

потребують гуманітарного розмінування

НАЩАДКИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА. Вітаємо з Днем захисника 
України всіх, хто за покликом душі обстоює незалежність 
держави!

Міністр закордонних справ про спроби Кремля 
дестабілізувати ситуацію на територіях, які в Москві 
помилково вважають зонами свого впливу

4-5

ЗА КРОК ДО ТОМОСА

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

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .

для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

14 вересня 
стартувала 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Історичний день не у вимірі року чи десятиліття. Історичний день у вимірі 1030-річчя хрещення 
нашої землі і нашої країни України-Руси. Довгих 332 роки Україна та українська церква чекали 
автокефалію. І рішення Вселенського патріархату про надання автокефалії українській церкві  
є завершенням формування незалежності нашої країни, переконаний предстоятель Української 
православної церкви Київського патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет 2
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

ДОКУМЕНТИ
оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦

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

Шановні вантажовідправники, вантажоодержувачі та експедитори!
Відповідно до рішень, прийнятих правлінням ПАТ «Укрзалізниця» 05.10.2018, та пунктів 

3.2 та 3.3 «Договору про надання послуг», вводяться в дію оновлені ставки плати за використан-
ня власних вагонів перевізника ПАТ «Укрзалізниця», плати за користування вагонами перевізни-
ка ПАТ «Укрзалізниця» за межами України та коефіцієнти порожнього пробігу.

Крім того, звертаємо увагу, що Правлінням ПАТ «Укрзалізниця» прийнято рішення про засто-
сування Тдод у формулах пункту 3.2 договору.

Ставка плати за використання  власних вагонів Перевізника (Спл) та плати  
за користування вагонами Перевізника за межами України

№ Тип вагонів
Ставки без 
ПДВ, (Спл) 
грн/добу

1 2 3
Ставки плати за використання вагонів Перевізника  по території України

1 Обкотишовоз 1005

2

Напіввагон, вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нуме-
рацією в інтервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 
9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 
9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 9639000-9639998, 
що починається на 969 та хопер-напіввагон умовного типу 5982

819

3 Думпкар, хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, спеціалізований вагон 
для проїзду бригад супроводження з нумера цією на «1» 1308

4 Цементовоз 823
5 Мінераловоз 1061
6 Зерновоз,вагон для перевезення муки умовного типу 972 1055
7 Автомобілевоз 1046

8 Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа 
умовних типів 915, 968, 969 616

9 Платформа фітингова 456
10 Платформа-лісовоз 673
11 Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970 823

12 Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960, рефриже-
раторні вагони-термоси умовного типу 800 та 5800 1024

Ставки плати за користування вагонами Перевізника  за межами України
1 Обкотишовоз 1005

2

Напіввагон, вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нуме-
рацією в інтервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 
9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 
9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 9639000-9639998, 
що починається на 969 та хопер-напіввагон умовного типу 5982

819

3 Думпкар, хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, спеціалізований вагон для 
проїзду бригад супроводження з нумерацією на «1» 1308

4 Цементовоз 823
5 Мінераловоз 1061
6 Зерновоз, вагон для перевезення муки умовного типу 972 1055
7 Автомобілевоз 1046

8 Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа 
умовних типів 915, 968, 969 616

9 Платформа фітингова 456
10 Платформа-лісовоз 673
11 Цистерна,переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970 823

12 Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960, рефриже-
раторні вагони-термоси умовного типу 800 та 5800 1024

На всі послуги та плати нараховується податок на додану вартість відповідно до норм Податко-
вого Кодексу України
Тдод зазначене в пункті 3.2.1. Договору відповдіно до рішення правління  
ПАТ «Укр залізниця» від 21.06.2018 - застосовуєтья
Зміна ставок плат проводиться відповідно до пункту 3.2.1. та 3.3. Розділу 3  
Договору 

Коефіцієнти порожнього пробігу до навантаженого (Кпп)
Тип рухомого складу Скорочена назва типу  

рухомого складу
Кпп

розрахунковий
Напіввагон (ПВ)

0,58Напіввагон глуходонний (Глд)
Криті (Кр)

0,66Криті (Крф)
Криті (Кр138)
Універсальні платформи (Пл) 0,74
Транспортери (Трн) 1,61
Цистерни (Цс) 0,69Цистерни (Цс8)
Рефрижераторні секції (Рф) 1,12
Зерновози (Зрв) 0,88
Фітингові платформи (Фтг) 0,02
Думпкари (Дмк) 1,17
Мінераловози (Мнв) 0,99
Цементовози (Цмв) 0,69
Обкотишовози (Окв) 0,78
Інші* (Пр)

1,01Термоса (Трм)
Автомобілевози (Стк)
*хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, платформи переобладнані та модернізовані умовних типів 915, 968, 
969, цистерни переобладнані та моедернізовані умовних типів 932 та 5970, інші переобладнані вагони умов-
них типів 917,960.

На всі послуги та плати нараховується податок на додану варість відповідно до норм Податко-
вого Кодексу України
Зміна коефіцієнтів проводиться відповідно пункту 3.2.1 Розділу 3 Договору

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 12 жовтня 2018 року «Про невідкладні 

заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні 
та Сході України, у Чорному та Азовському морях  

і Керченській протоці»
Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2018 

року «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході Украї-
ни, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці» (додається, таємно, без підпунк-
тів «б», «г», «ґ», «е» підпункту 1, підпунктів «а», «в», «г» підпункту 2, підпункту «в» підпунк-
ту 3, підпункту 5 пункту 1, підпунктів 1 – 3 пункту 2, пунктів 3 – 7, підпункту 3 пункту 8 – не-
таємно).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введе-
ного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
м. Київ  Президент України П. ПОРОШЕНКО
12 жовтня 2018 року 
№ 320/2018

Введено в дію 
Указом Пре зидента України  

від 12 жовтня 2018 року № 320/2018
РІШЕННЯ 

Ради національної безпеки і оборони України  
від 12 жовтня 2018 року 

Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України,  
у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці

Розглянувши загрози національній безпеці на Півдні та Сході України, в акваторії Чорно-
го та Азовського морів і Керченській протоці, що зумовлені агресивними діями Російської 
Федерації, Рада національної безпеки і оборони України констатувала наявність умов, що 
можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, 
морської блокади узбережжя України, які виникли через:

зловживання з боку Російської Федерації положеннями міжнародних договорів щодо 
співробітництва в акваторії Азовського моря і Керченській протоці, прагнення до повного до-
мінування в Чорноморському регіоні, нав’язування власних умов розподілу морської аквато-
рії та обмеження портової діяльності й рибного промислу України;

створення Росією наступального військового угруповання поблизу кордонів України;
активізацію діяльності спеціальних служб Російської Федерації проти України;
незаконну господарську діяльність російської сторони з розвідки та видобутку корис-

них копалин на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі на шельфах Чорно-
го і Азовського морів, браконьєрський вилов морепродуктів у територіальному морі та у ви-
ключній (морській) економічній зоні України.

З метою захисту національних інтересів, відсічі збройній агресії з боку Російської Феде-
рації, зміцнення бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, інших військових 
формувань та правоохоронних органів України, стабілізації соціально-економічної ситуації 
на Півдні та Сході України Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:
1) невідкладно:
а) ухвалити рішення щодо створення та врегулювання порядку функціонування міжві-

домчого координаційного органу з метою узагальнення правової позиції держави з питання 
підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її між-
народно-правової відповідальності за збройну агресію проти України;

підпункт «б» – таємно;
в) забезпечити здійснення оцінки впливу на довкілля, прийняття відповідного висно-

вку за фактом забруднення навколишнього природного середовища на півночі тимчасо-
во окупованої території Автономної Республіки Крим і відповідного порушення екологічних 
прав громадян України та можливої причетності до цього заводу «Кримський титан», опри-
люднення актуальної екологічної інформації та вжиття заходів для запобігання шкідливому 
впливу на здоров’я і майно громадян, а також надання їм належної правової допомоги щодо 
відшкодування заподіяної шкоди у порядку, передбаченому законом;

підпункт «г» – таємно;
підпункт «ґ» – таємно;
д) разом з Донецькою, Запорізькою, Миколаївською, Одеською та Херсонською облас-

ними державними адміністраціями за участю Служби безпеки України розробити механізм 
взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування і суб’єктами 
господарювання, які здійснюють рибогосподарську діяльність у внутрішніх водних об’єктах 
України, внутрішніх морських водах і територіальному морі, континентальному шельфі, ви-
ключній (морській) економічній зоні України та відкритому морі, з метою зниження ризиків 
виникнення кризових ситуацій, зумовлених агресивними діями Російської Федерації;

підпункт «е» – таємно;
2) забезпечити у місячний строк:
підпункт «а» – таємно;
б) затвердження стратегії інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим;
підпункт «в» – таємно;
підпункт «г» – таємно;
3) ухвалити у місячний строк рішення щодо:
а) внесення до Верховної Ради України проектів законів України про внутрішні води, те-

риторіальне море та прилеглу зону України із визначенням координат серединної лінії, про 
внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону, зокрема сто-
совно визначення порядку та способів залучення підрозділів Збройних Сил України, інших 
військових формувань та правоохоронних органів України до виконання завдань з посилен-
ня охорони (прикриття) державного кордону і суверенних прав України в її виключній (мор-
ській) економічній зоні;

б) затвердження державної цільової програми створення державної інтегрованої інфор-
маційної системи висвітлення надводної та підводної обстановки в акваторії Чорного і Азов-
ського морів та басейнах річок Дніпро і Дунай, забезпечення фінансування заходів щодо її 
функціонування у необхідних обсягах у 2019 році;

підпункт «в» – таємно;
4) проаналізувати стан реалізації заходів, передбачених розпорядженням Кабінету Міні-

стрів України від 11 листопада 2015 року № 1179 «Про схвалення Концепції Державної ці-
льової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на 
період до 2020 року», та визначити їх актуальність;

підпункт 5 – таємно;
6) забезпечувати відповідно до обов’язків України як прибережної держави, визначе-

них Конвенцією Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, інформування в 
установленому порядку про небезпеку судноплавства в територіальному морі та внутрішніх 
водах України у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці, зумовлену тимчасовою 
окупацією частини території України та агресивними діями Російської Федерації;

7) забезпечити безумовне виконання рішення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України», уведеного в дію 
Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287, в частині затвердження Морської 
доктрини України, передбачивши, зокрема, заходи щодо формування інтегрованої морської 
політики на основі відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною та Європей-
ським Союзом, розвитку торговельного судноплавства, портової інфраструктури, суднобу-
дування і судноремонту, приморської рекреаційної діяльності, освоєння природних ресурсів 
Чорного та Азовського морів, охорони та відтворення їх екосистеми;

8) проаналізувати у місячний строк наслідки створення Російською Федерацією умов, 
що ускладнили провадження Україною економічної діяльності в Чорному та Азовському мо-
рях і Керченській протоці, та за результатами проведеного аналізу вжити заходів щодо ста-
білізації соціально-економічної ситуації, активізації господарської діяльності та сприяння за-
лученню інвестицій.

2. Міністерству закордонних справ України:
підпункт 1 – таємно;
підпункт 2 – таємно;
підпункт 3 – таємно;
4) оприлюднити у встановленому порядку, повідомивши Секретаріат Організації 

Об’єднаних Націй та Російську Федерацію, визначені координати серединної лінії в Азов-
ському морі, Керченській протоці та Чорному морі, яка до укладення двосторонньої уго-
ди є лінією розмежування, тобто лінією державного кордону між українськими і російськи-
ми внутрішніми водами.

3. Таємно.
4. Таємно.
5. Таємно.
6. Таємно.
7. Таємно.
8. Міністерству інфраструктури України з урахуванням кризової ситуації, що склалася в 

Азовському морі та Керченській протоці внаслідок агресивних дій Російської Федерації, її не-
гативного впливу на соціально-економічну ситуацію в Донецькій, Запорізькій та Херсонській 
областях України, підготувати у місячний строк плани заходів щодо:

1) розвитку спроможностей морських портів України в Азовському морі, передбачивши, 
зокрема, здійснення робіт із днопоглиблення;

2) реагування на проблеми у лоцманському обслуговуванні українських та інших суден 
під час їх проходу через Керченську протоку до/з морських портів України в Азовському 
морі;

підпункт 3 – таємно.
9. Міністерству екології та природних ресурсів України разом з Міністерством з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України вжити заходів що-
до запровадження із залученням міжнародних організацій моніторингу стану навколишньо-

го природного середовища та додержання вимог екологічної безпеки на тимчасово окупова-
них територіях України, в Чорному та Азовському морях.

10. Створити відповідно до статті 14 Закону України «Про Раду національної безпеки і 
оборони України» робочу ситуативну групу щодо захисту національних інтересів України у 
Чорному та Азовському морях і Керченській протоці з метою моніторингу загроз національ-
ній безпеці та підготовки відповідних пропозицій.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у місячний строк на за-
твердження Президентові України проект Положення про робочу ситуативну групу щодо за-
хисту національних інтересів України у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ТУРЧИНОВ

НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

18.09.2018                                            Київ                                                 № 1044

Про внесення змін до постанови НКРЕКП  
від 28 грудня 2017 року № 1512 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок елек-
тричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулюван-
ня у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 грудня 2017 року № 1512 
«Про встановлення тарифу на передачу електричної енергії ДП «НЕК «Укренерго» 
на 2018 рік» такі зміни:

1) у пункті 1: 
в абзаці першому цифри «4,894» замінити цифрами «4,969»;
абзац п’ятий викласти в такій редакції: 
«IV квартал — 5,406 коп./кВт·год (без ПДВ)»;
2) додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається.
2. Департаменту ліцензійного контролю здійснити контроль за цільовим вико-

ристанням коштів, передбачених на збільшення фонду оплати праці відповідно до 
встановленої структури тарифу на передачу електричної енергії.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 жовтня 2018 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні — газе-
ті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП О. Кривенко
Додаток  

до постанови НКРЕКП 28.12.2017 № 1512 
(у редакції постанови НКРЕКП від 18.09.2018 № 1044)

Структура тарифу на передачу електричної енергії 
Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

СТАТТІ ВИТРАТ Одиниця  
виміру

2018 рік у тому числі
І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ВИРОБНИЧА 
СОБІВАРТІСТЬ тис. грн 2 451 528 538 862 596 510 621 755 694 401

1.1 Послуги вироб-
ничого характеру

тис. грн 131 077 10 090 39 811 54 127 27 049

1.2 Витрати на  
охорону праці та 
техніку безпеки

тис. грн 4 901 495 947 1 747 1 712

1.3 Сировина та до-
поміжні мате-
ріали

тис. грн 81 055 20 537 20 961 20 059 19 498

1.4 Паливо зі сто-
рони

тис. грн 50 337 9 636 14 278 15 113 11 310

1.5 Енергія зі сто-
рони

тис. грн 42 576 17 292 6 143 5 013 14 128

1.6 Витрати на опла-
ту праці

тис. грн 1 102 492 235 070 257 736 267 281 342 405

1.7 Нарахування на 
заробітну плату

тис. грн 242 548 51 715 56 702 58 802 75 329

1.8 Амортизація тис. грн 677 323 165 141 168 866 169 719 173 597
1.9 Інші витрати тис. грн 119 219 28 886 31 066 29 894 29 373

2 АДМІНІСТРАТИВНІ 
ВИТРАТИ тис. грн. 436 735 96 841 101 292 107 629 130 973

2.1 Матеріальні  
витрати

тис. грн 35 499 9 833 8 522 8 126 9 018

2.2 Витрати на опла-
ту праці

тис. грн 302 697 63 093 69 899 75 623 94 082

2.3 Нарахування на 
заробітну плату

тис. грн 66 593 13 880 15 378 16 637 20 698

2.4 Амортизація тис. грн 9 714 2 428 2 428 2 429 2 429
2.5 Інші витрати тис. грн 22 232 7 607 5 065 4 814 4 746

3
ІНШІ 
ОПЕРАЦІЙНІ 
ВИТРАТИ

тис. грн 187 189 79 317 83 253 11 613 13 006

3.1 На дослідження 
та розробки 

тис. грн 9 616 2 550 2 497 2 062 2 507

3.2 Інші тис. грн 39 646 8 854 10 742 9 551 10 499
3.3 Витрати на  

утримання Держ-
енергонагляду

тис. грн 137 927 67 913 70 014 0 0

4 УСЬОГО ВИТРАТ тис. грн 3 075 452 715 020 781 055 740 997 838 380
4.1 Матеріальні  

витрати
тис. грн 345 445 67 883 90 662 104 185 82 715

4.2 Витрати на опла-
ту праці

тис. грн 1 405 189 298 163 327 635 342 904 436 487

4.3 Нарахування на 
заробітну плату

тис. грн 309 141 65 595 72 080 75 439 96 027

4.4 Амортизація тис. грн 687 037 167 569 171 294 172 148 176 026
4.5 Інші витрати тис. грн 328 640 115 810 119 384 46 321 47 125

5 Фінансові 
витрати тис. грн 628 533 136 784 162 621 144 619 184 509

6 Коригування 
витрат* тис. грн. -598 148 -149 538 -149 538 -149 536 -149 536

7 УСЬОГО ВИТРАТ тис. грн 3 105 837 702 266 794 138 736 080 873 353

8 Витрати з 
прибутку на: тис. грн 2 533 738 359 256 805 739 544 498 824 245

8.1 Прибуток тис. грн 2 077 665 294 590 660 706 446 488 675 881
8.1.1 у т. ч. капітальні 

інвестиції
тис. грн 636 852 115 261 140 084 213 254 168 253

8.1.2 у т. ч. витрати на 
погашення кре-
дитів

тис. грн 1 421 218 173 766 515 830 228 349 503 273

8.1.3 у т. ч. дольовий 
внесок до гро-
мадських енер-
гетичних  
організацій

тис. грн 4 732 1 222 1 144 1 222 1 144

8.1.4 у т. ч. інші  
витрати

тис. грн 14 863 4 341 3 648 3 663 3 211

8.2 Податок на  
прибуток

тис. грн 456 073 64 666 145 033 98 010 148 364

9
Реалізація 
(товарний 
відпуск)

тис. грн 5 639 575 1 061 522 1 599 877 1 280 578 1 697 598

10 Надходження  
в мережу

млн 
кВт·год

113 500 29 500 25 000 27 600 31 400

11 Тариф  
на передачу 
електроенергії

коп./
кВт·год

4,969 3,598 6,400 4,640 5,406

12 Довідково:  
витрати  
на ремонт 

тис. грн 237 159 29 908 74 518 89 157 43 576

* Коригування витрат у сумі 364 853,76 тис. грн (без ПДВ) відповідно до постанови НКРЕКП 
від 27 квітня 2017 року № 600 (із змінами) та у сумі 233 294,0 тис. грн (без ПДВ) відповідно до 
пункту 2 постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1431.

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики  
А. Гудаченко

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Янукови-
ча Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 09 год. 00 хв. — 19 жовтня 2018 р.,   
22 жовтня 2018 р., 23 жовтня 2018 р., 24 жовтня 2018 р., 25 жовтня 2018 р.,  
26 жовтня 2018 р., 29 жовтня 2018 р., 30 жовтня 2018 р., 31 жовтня 2018 р.,  
у кримінальному провадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федорови-
ча у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 
27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, суддя Дев’ятко В.В.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138  

КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішен-

ня;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-

ші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 

відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-

ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна 

загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення 

до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника - статтею 324 КПК України, потерпілого - статтею 325 КПК 
України,цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників - стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача, представника уповнова-
женого органу з питань пробації і експерта — статтею 327  КПК України.

Додатково роз’яснюємо обвинуваченому Януковичу Віктору Федоровичу пра-
во брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет»  
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології – 2 (2 ст.).
Асистент кафедри ортопедичної стоматології і ортодонтії – 2 (2 ст.).
Професор кафедри внутрішніх та професійних хвороб – 1 (1 ст.).
Асистент кафедри хірургічних хвороб №2 – 1 (1 ст.).
Асистент кафедри інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології – 1 (1 ст.).
Старший викладач кафедри профілактичної і соціальної медицини, мікробіології та епіде-

міології – 2 (2 ст.).
Асистент кафедри хірургічних хвороб №1 – 2 (2 ст.).
Асистент кафедри акушерства і гінекології – 2 (1,5 ст.).
Професор кафедри неврології, психіатрії, рефлексо- і мануальної терапії, ЛФК та спортив-

ної медицини – 1 (0,5 ст.).
Асистент кафедри патологічної анатомії, гістології та судової медицини – 1 (1 ст.).
Асистент кафедри профілактичної і соціальної медицини, мікробіології та епідеміології – 

1 (1 ст.).
Доцент кафедри профілактичної і соціальної медицини, мікробіології та епідеміології –  

1 (1 ст.).
Професор кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін Харківського ін-

ституту медицини та біомедичних наук ПВНЗ «Київський медичний університет» – 1 (1 ст.).
Доцент кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін Харківського інсти-

туту медицини та біомедичних наук ПВНЗ «Київський медичний університет» – 1 (0,75 ст.).
Асистент кафедри терапевтичної стоматології – 1 (1 ст.).
Асистент кафедри фармакології, патофізіології, клінічної фармакології і фармації, техно-

логії ліків – 1 (1 ст.).
Асистент кафедри фармацевтичної та біологічної хімії, фармакогнозії – 1 (1 ст.).
Асистент кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини – 1 (1 ст.).
Бажане знання англійської мови!
Термін подачі документів – місяць з дня опублікування оголошення.
Детальну інформацію можна отримати за телефоном: 044 238 68 57,
e-mail: hr@kmu.edu.ua
Довідки за адресою: 01004, м. Київ, вул. Л.Толстого, 9 (відділ кадрів), телефон (044)238-

68-57, e-mail: hr@kmu.edu.ua

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні під-
готовчого судового провадження викликає як обвинуваченого Кор-
мушкіна Ігоря Валерійовича, 11.12.1979 року народження, заре-
єстрованого за адресою: м. Луганськ, квартал Южний, буд. 6-а,  
кв. 102, за матеріалами кримінального провадження № 433/1172/18, 
1-кп/425/346/18, на підставі обвинувального акта відносно Кормуш-
кіна Ігоря Валерійовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинуваченому Кормушкіну І.В. необхідно прибути до підготов-
чого судового засідання, яке відбудеться 24 жовтня 2018 року о 08 
год. 50 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважаєть-
ся повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неяв-
ки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Ю. Ю. Кобзар

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 
25 серпня 2018 року прийнято до провадження обвинувальний 
акт, внесений до ЄРДР за № 2201613000000149 відносно Касья-
нова Андрія Геннадійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Касьянов Андрій Ген-
надійович у підготовче судове засідання, яке відбудеться 25 жов-
тня 2018 року об 11 годині 45 хвилин у приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 
30, смт Біловодськ Луганської області, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду перед-
бачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 
323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

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

ті – судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кримінальне 
провадження № 426/7886/18 стосовно Задираки Неллі Акопівни, 
24.08.1949 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачена Задирака Н. А., зареєстрована за адресою: Луган-
ська область, м. Рубіжне, проспект Переможців (Кірова), 23/10.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Задираку Неллі Акопів-
ну в підготовче судове засідання, яке відбудеться 24 жовтня 2018 
року о 12.00 год. у залі Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (го-
ловуючий суддя Ковальов В. М.) знаходиться кримінальне прова-
дження №1-кп/414/153/2018 (ЄУН 423/1163/18) за обвинуваченням 
Григоренка Ігоря Вікторовича, 8 червня 1967 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Григоренко Ігор Вікторович викликається Кремін-
ським районним судом Луганської області в підготовче судове засі-
дання у зазначеному кримінальному провадженні, яке відбудеться 24 
жовтня 2018 року о 15 годині 00 хвилин у залі судових засідань Кре-
мінського районного суду Луганської області за адресою: пл. Красна, 
5, м. Кремінна Луганської області.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений вважаєть-
ся повідомленим про дату, час та місце розгляду справи належним 
чином. У разі неявки обвинуваченого кримінальне провадження бу-
де розглядатися за його відсутності в порядку спеціального судово-
го провадження.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/2696/18 стосовно Вереща-
ги Дмитра Олександровича, 15.02.1980 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Верещага Д. О., зареє-
стрований за адресою: Луганська область, Антрацитівський 
район, смт Малимиколаївка, кв-л Сиволапа, 9/13.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Верещагу Дмитра 
Олександровича в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 24 жовтня 2018 року об 11.00 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

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

ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Пілавова 
Арістотеля Юрійовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/7657/17 за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Пілавова Арістотеля Юрійовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 22 жовтня 2018 року о 14.10 
годині. У разі неявки обвинуваченого до суду оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

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

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

ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Тіщенко 
Олену Сергіївну як обвинувачену в судове засідан-
ня по кримінальній справі № 426/11855/17-к за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Тіщенко Олени Сергіївни за ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 437 КК України на 22 жов-
тня 2018 року о 12.40 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватися за відсутності 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

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

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження №1-
кп/761/1287/2018 (справа №761/5858/18) по обвинува-
ченню Чопея Василя Євгеновича, Гладунського Михай-
ла Васильовича, Післярюка Ігоря Павловича, Бурди Юрія 
Олексійовича, Гладунської Любові Михайлівни за ч. 5  
ст. 191 КК України.

Повідомляємо, що судом призначено підготовче судо-
ве засідання на підставі обвинувального акта у вищеза-
значеному кримінальному провадженні, за яким висуну-
те обвинувачення: Чопею Василю Євгеновичу, Гладун-
ському Михайлу Васильовичу, Післярюку Ігорю Павло-
вичу, Бурді Юрію Олексійовичу, Гладунській Любові Ми-
хайлівні у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у відкритому судо-
вому засіданні, що відбудеться о 09 годині 30 хвилин 22 
жовтня 2018 року в приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва, у залі судових засідань №1.

Суддя В. В. Бугіль

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Язєва Сергія Олексійовича, 
20.11.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР 
Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 45 хви-
лин 24 жовтня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.)

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомлений з його 
змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Шаповаленка Віктора Вікторо-
вича, 12.04.1956 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Героїв Сталінграда, 53,  
кв. 62, м. Севастополь, АР Крим), у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1  
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться о 10 год. 30 хв. 24 жовтня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.)

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомлений з його 
змістом.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/941/2018 за обвинуваченням Блаженка 
Павла Євгеновича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно 
з Єдиним державним реєстром досудових розсліду-
вань за № 22017000000000291 від 03.08.2017 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 25.10.2018 ро-
ку об 11 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №508. У разі неявки 
обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Хардіна О. П.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Німетулаєва Сейтумера, 10.06.1952 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: 75560, вул. Петровського, 162, смт Новоолексі-
ївка, Генічеський р-н, Херсонська обл.), у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 110 КК України в судове засідання, яке відбудеть-
ся 23 жовтня 2018 року о 13 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Літов-
ченка Геннадія Івановича, 08.02.1955 року народження (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Саки, вул. Радянська, 33/71), у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 22.10.2018 року о 09 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, зал № 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Охтирський міськрайонний суд Сумської області відповідно до ч. 9 
ст. 74 ЦПК України викликає Малиша Андрія Олександровича, зареє-
строване місце проживання: вул. Перемоги, 17, кв. 41. м. Охтирка, Сум-
ська область, місцезнаходження якого невідоме, у судове засідання, 
яке відбудеться 21 листопада 2018 року о 08 годині 30 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: вул. Ярославського, 2, м. Охтирка Сумської 
області, як відповідача по цивільній справі № 583/2367/18, проваджен-
ня № 2/583/771/18 за позовом Малиш Юлії Михайлівни до Малиша Ан-
дрія Олександровича, третя особа: Охтирський міський сектор Держав-
ної міграційної служби України, про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування житлом. У разі неявки Малиша Андрія Олексан-
дровича справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Ковальова О. О.

З 22.10.2018 р. ПрАТ «Датагруп» впроваджує нові тарифи (тариф-
ні плани) на послуги з доступу до мережі Інтернет за технологіями 
WiMAX та Wipll для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фі-
зичних осіб в межах України, а також розширює територію дії тарифів 
(тарифних планів) на послуги з доступу до мережі Інтернет за техноло-
гією xPON для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців у с. Весняне, 
с. Сапетня, с. Тернувате Миколаївської області, за наявності технічної 
можливості надання послуги. Детальну інформацію про нові тарифи та 
умови їх застосування розміщено на сайті: www.datagroup.ua. Отрима-
ти додаткову інформацію можна також за номером телефону Контакт-
центру 0 800 211 000.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: F91GL34506, F91GL34507
Короткий опис акти-
вів (майна) в лотах:

1.Право вимоги за кредитним договором 
№22.1/211-КЛТ-05 від 04.10.2005 р., укладеним 
з юр.особою. Забезпечення: приміщення та об-
ладнання в Київській обл., с/рада Новопетрів-
ська; готова продукція.
2. Право вимоги за кредитним договором 
№79.1/17-КЛВ-08 від 28.03.2008 р., укладеним з 
юр.особою. Забезпечення: виробничі приміщен-
ня в м.Кобеляки та с.Кишеньки (Полтавська обл.); 
вантажні автомобілі; промислове обладнання

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону: www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 
31.10.2018
Час проведення від-
критих торгів (аук-
ціону)/електронного 
аукціону

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

Детальна інформа-
ція щодо лота

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-
at-rodovid-bank/40047-asset-sell-id-181210

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Гафарова 
Едіпа Саїдовича, 09.05.1952 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Гражданська, 153), у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 22 жовтня 2018 року об 11 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова! 
При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу. Підго-
товче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
пр. Маяковського, 5-В, каб. 3, під головуванням судді Лобанова В. А. У разі 
неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. 
Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Бікезіна Дмитра Ва-
лентиновича до Куссаковської Лариси Анатоліївни, Матросової Марини Олексан-
дрівни про встановлення правочинів нікчемними, застосування наслідків недій-
сності правочинів, скасування державної реєстрації права власності на житловий 
будинок і земельну ділянку, визнання права власності на житловий будинок та зе-
мельну ділянку в порядку спадкування за законом.

Відповідачка по справі – Матросова Марина Олександрівна, викликається до 
каб. № 15 суду на 19.10.2018 року о 14 годині 00 хвилин для участі в розгляді спра-
ви по суті. У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута в її відсутність за на-
явними доказами.

Суддя Ткачов О.М.Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області 
викликає в судове засідання, призначене на 26 жовтня 2018 ро-
ку о 10.00 год., Кушніра Євгена Олександровича, 08.04.1989 ро-
ку народження, який обвинувачується у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Остан-
нє відоме місце проживання: місто Олександрія Кіровоградської 
області, вулиця 2-го Українського фронту, 32. Судове засідання 
відбудеться в приміщенні Олександрійського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Олександрія Кіровоградської області, вул. Г. Со-
кальського, 76.

Суддя Орловський В. В.

Приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округу Київської 

області Іванчишина Л. Г., бульвар Олександрійський, 145, м. Біла Церква, Київська 

область, 09117, тел./факс (04563) 6-10-39, повідомляє про відкриття спадщини 

на майно після померлої 25.08.2018 року ГУДКОВОЇ ЛАРИСИ ВОЛОДИМИРІВНИ, 

03.02.1959 р.н. Спадкоємці померлої викликаються до приватного нотаріуса для 

з’ясування повного кола спадкоємців.

Втрачений договір купівлі-продажу на житло 

за адресою: м. Харків, вул. Новий Побут, буд. 41, 

кв. 9, на ім’я Кузьменка Володимира Івановича 

вважати недійсним.

Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Оранта-Січ» 

повідомляє про ліквідацію Київської філії 
з 01.10.2018 р. 

З усіх питань звертатися за телефоном 
(0612) 95-15-01.

Втрачені дублікати свідоцтва про право власності 
для прогулянкових суден та Свідоцтва про право 

плавання (судновий патент) на судно «SEA RAY 245 DA», 
№ SERR2330A606, зареєстроване під номером 

«СИНЯЯ БЕЛКА» (BLUE SQUIRREL), 
судновласник Лисенко О. О., вважати недійсними.

Втрачений судновий квиток на мале судно типу 
«Дніпро», бортовий номер УОД-4029-К, 

рік побудови 1980, власник судна — 
Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія, 

вважати недійсним.
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Oбласть Нiч День

Київська +2    +7 +14  +19
Житомирська +2    +7 +14  +19
Чернігівська +1    +6 +14  +19
Сумська +1    +6 +14  +19
Закарпатська +4    +9 +17  +22
Рівненська +2    +7 +14  +19
Львівська +2    +7 +15  +20
Івано-Франківська +2    +7 +14  +19
Волинська +2    +7 +15  +20
Хмельницька +2    +7 +14  +19
Чернівецька +2    +7 +14  +19
Тернопільська +2    +7 +14  +19
Вінницька +2    +7 +15  +20

Oбласть Нiч День

Черкаська +1    +6 +14  +19
Кіровоградська +2    +7 +14  +19
Полтавська +1    +6 +14  +19
Дніпропетровська +2    +7 +14  +19
Одеська +2    +7 +17  +22
Миколаївська +2    +7 +16  +21
Херсонська +2    +7 +16  +21
Запорізька +2    +7 +16  +21
Харківська +2    +7 +14  +19
Донецька +2    +7 +15  +20
Луганська +2    +7 +14  +19
Крим +6  +11 +15  +20
Київ +4    +6 +16  +18
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Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 17 жовтня 2018 року
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Подивитися фільм безплатно
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

КІНО. У Херсонській об-
ласті започатковано проект 
«Відкрий всі кольори життя 
через світ кіно». Проект пе-
редбачає долучення до су-
часного кіномистецтва тих 
верств населення області, 
які через певні обставин не 
мають змоги бути активними 
учасниками суспільного жит-

тя, — люди похилого віку, з 
обмеженими можливостями, 
діти. Мета проекту — надати 
їм духовне й естетичне задо-
волення через відкриття для 
себе найкращих українських 
художніх творів. Здійснюють 
проект ГО «Фестиваль «Кі-
нокімерія» спільно з КП «Кі-
новідеопрокат» Херсонської 
обласної ради за підтрим-
ки Українського культурно-
го фонду, Херсонської обл-

держадміністрації та облас-
ної ради. 

За словами директора 
КП «Кіновідеопрокат» Євге-
на Максимова, нині в райо-
нах області немає кінообслу-
говування населення, зокре-
ма дітей та дорослих. Адже кі-
нотеатри є тільки в обласно-
му центрі та місті Нова Кахов-
ка. Він розповів, що протягом 
жовтня-листопада буде орга-
нізовано безкоштовні покази 

українських фільмів з виїздом 
на місця й у кіноконцертному 
залі «Ювілейний». 

«Досі в Україні не було про-
ектів такого масштабу, які 
охоплювали б цю категорію 
глядачів, — зазначив Євген 
Максимов. — Херсонщина 
стала першою. Проведення 
таких заходів сприятиме під-
вищенню уваги до цих верств 
населення і дасть змогу уріз-
номанітнити їхнє життя». 

Урок мужності до Дня захисника України
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр»

ЗІ СВЯТОМ! У Слов’янську 
місцеві педагоги і школя-
рі провели урок мужності, 
присвячений Дню захисни-
ка України. Учні трьох шкіл 
підготували святкову про-
граму для бійців, які викону-
ють завдання в межах опе-
рації Об’єднаних сил. У гос-
ті запросили представників 

військової частини 3035 На-
ціональної гвардії України та 
Слов’янського об’єднаного 
міського військового комісарі-
ату. Під час зустрічі з військо-
вослужбовцями присутні вша-
нували пам’ять загиблих зем-
ляків — учасників АТО, серед 
яких випускники цих шкіл. 

А військові, висловивши 
вдячність школярам і вчите-
лям, розповіли, як старовин-
не храмове свято козаків за-

кономірно стало загальнона-
ціональним після початку під-
ступної воєнної агресії сусідів 
і подальшої гібридної війни. 

«Це свято особливе, адже 
в ньому поєдналися мужність 
і непохитність воїнів і молитви 
наших матерів, дружин і дітей. 
Щоразу, коли над нашою кра-
їною нависала небезпека, всі 
вкотре згадували про цей день 
і людей, які зі зброєю в руках 
ставали на захист від загарб-

ників», — каже молодший лей-
тенант Сергій Молотков. 

А оскільки військові пере-
ймаються безпекою жите-
лів краю не тільки на передо-
вій, а й у тилу, гвардійці під 
час спілкування зі школярами 
вкотре нагадали їм про мінну 
небезпеку і порядок правиль-
них дій у разі виявлення ви-
бухонебезпечних предметів у 
місті й за його межами на міс-
цях минулих боїв. 
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Вагон пам’яті курсує 
в харківському метро

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

НЕСКОРЕНІ. Ні в години пік, ні в будь-яку іншу пору в цьому 
вагоні метрополітену немає штовханини й гамору. Люди, що сю-
ди заходять, ніби за мовчазною командою стишують голоси та 
забувають про буденний поспіх. Їхні очі, думки і серця прикуті 
до світлин імпровізованої виставки. У вагоні пам’яті розміщено 
близько 200 фотографій жителів Харківщини, які загинули, за-
хищаючи незалежність України. На стінах пересувної виставки 
— інформаційні плакати, присвячені подіям АТО та ООС.

Протягом 9 місяців з ініціативи волонтерів та громадських ді-
ячів збирали матеріал для створення виставки. Фотокартки на-
дали родичі й товариші по службі загиблих воїнів. 

Ідею громадськості про створення вагона пам’яті підтримала 
Харківська обласна держадміністрація. За словами заступни-
ка голови ХОДА Михайла Черняка, кошти для реалізації цього 
проекту було надано з обласного бюджету. 

«Тепер надаємо кошти для проведення з’їзду матерів і вдів 
воїнів АТО і ООС, які зберуться з усієї держави в Харківській 
області. Передбачено гроші на реконструкцію скверу Захисни-
ків України, де з’явиться пам’ятник усім воїнам», — розповів 
заступник керівника області.

Солдатські шеврони 
стають музейними експонатами

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

РАРИТЕТИ. Директор По-
паснянського краєзнавчого 
музею Яна Проскурова ве-
де в зал, де прапори й гіль-
зи, осколки снарядів і карти-
ни на сірих полотнах, знімки 
та списки. «22 липня 2014 ро-
ку Збройні сили України уві-
йшли в Попасну, визволив-
ши її від незаконних збройних 
формувань. Операція почала-
ся у п’ятницю, а у вівторок над 
районною державною адмі-
ністрацією солдат батальйо-
ну оперативного призначен-
ня «Донбас» встановив укра-
їнський прапор, який тепер у 
нашому музеї», — розповідає 
Яна Проскурова.

Експозицію прикрашають 
інші прапори військових фор-
мувань, які й тепер захища-
ють місто і район: батальйону 
«Вінниця», Національної гвар-
дії України, 24-ї окремої меха-
нізованої Бердичівської заліз-
ної бригади ім. князя Данила 
Галицького, 54-ї окремої меха-
нізованої бригади. Про кожен 
із прапорів Яна Проскурова 
може розповісти цілу історію, 
назвати, хто за яких обставин 
передав експонат у музей.

Є тут і стенд із шевронами 
військовослужбовців, які за-
хищають місто й район з 2014 
року, і навіть плащ-намет, по-
дарований одним із бійців (йо-
го можна використовувати як 
ноші для транспортування по-
ранених).

«Скорботним золотим тис-
ненням назавжди вписані в 
літопис нашого рідного міс-
та імена військовослужбов-
ців, які загинули під час ви-
зволення та захисту Попас-
ної», — підкреслює дирек-
тор музею. Цим бійцям при-
свячено окремий стенд із фо-
то та біографіями. Серед них 
19-річний попаснянець Єв-
ген Петров, солдат, заступ-
ник командира бойової ма-
шини — навідник-оператор 
17-ї окремої танкової брига-
ди. Загинув 29 серпня 2014 
року в бою в селі Красносіль-
ське, коли українська колона 
намагалася прорватися з Іло-
вайського котла.

Ретельно колекціонує ко-
лектив музею факти й речі, 
які розповідають про АТО та 
її учасників, записує усні істо-
рії та працює над створенням 
колекції документів про учас-
ників і свідків подій на сході 
України.

Буде пам’ятник гетьманові Сагайдачному
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ДАТА. Завтра у Трахте-
мирові Канівського райо-
ну на Черкащині відбу-
деться урочисте відкрит-
тя пам’ятного знака геть-
манові Петру Конашевичу-
Сагайдачному і його коза-

кам. У День захисника Укра-
їни цей захід приурочать до 
400-річчя перемоги над мос-
ковитами. 

У ніч на Покрову 1618 ро-
ку козаки Сагайдачного, які 
перед цим збройно здобули 
кілька міст, проломили Ост-
рожні ворота Москви і по-
чали ламати Арбатські. Піс-

ля цього ворог попросив 
перемир’я. 

Підсумком спільного поль-
сько-козацького переможно-
го походу стало підписання 
Деулінського договору, згід-
но з яким Москва відмов-
лялася від окупованих нею 
українських Чернігова із Сі-
верщиною та від ще майже 

трьох десятків великих міст і 
земель навколо них.

Постановою Верховної Ра-
ди України від 8 лютого 2018 
року 400-річчя походу геть-
мана Петра Конашевича-Са-
гайдачного на Москву внесе-
но до переліку пам’ятних дат і 
ювілеїв, що маємо відзначати 
на державному рівні.

Виставка пам’яті і шани у вагоні Харківського метрополітену

Директор  
Попаснянського 

краєзнавчого музею 
Яна Проскурова збирає 

свідчення про історію АТО


