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Державна служба 
працює на результат

УПРАВЛІННЯ. Затверджено проведення оцінювання підсум-
ків службової діяльності у 2018 році державних службовців, які 
обіймають посади державної служби категорії «А», призначен-
ня на посаду та звільнення яких здійснює уряд. Уперше в лис-
топаді проведуть оцінювання результатів діяльності держслуж-
бовців цієї категорії: держсекретаря КМУ і його заступників, 
держсекретарів міністерств, керівників ЦОВВ та їхніх заступ-
ників. Оцінювання має проходити з огляду на виконання Пла-
ну пріоритетних дій уряду на цей рік, повідомляє служба Міні-
стра Кабінету Міністрів. Підсумки проведеного оцінювання ви-
несуть на розгляд уряду. 

«У квітні цього року Кабмін затвердив типові завдання й 
ключові показники ефективності державних службовців, які 
обіймають посади керівників центральних органів виконавчої 
влади, на 2018 рік. Тепер час підбивати підсумки: держслуж-
бовцям фіналізувати звіти та готуватися до оціночних співбе-
сід», — зазначає  Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

1,8%
становило зростання  

індексу промислового виробництва  
за дев’ять місяців року порівняно  
з аналогічним торішнім періодом

«У цьому опалювальному 
сезоні ціна на газ  

не зростатиме. А наша 
програма субсидій дасть 

змогу захистити 
всіх, хто цього 

потребує».

Україна та ЄБРР започатковують  
нову стратегію взаємодії

ПРогРАми. Україна і 
Європейський банк рекон-
струкції та розвитку запо-
чатковують нову страте-
гію взаємодії, яка передба-
чає реалізацію тривалих і 
фінансово великих проек-
тів як на рівні приватного 
сектору, так і на рівні дер-
жавного управління. Відпо-
відних домовленостей вда-
лося досягти під час зустрі-
чі Прем’єр-міністра Воло-
димира Гройсмана з віце-
президентом ЄБРР Аленом 
Пію. 

Поважний гість предста-
вив нового регіонально-
го директора банку Маттео 
Патроне, який замінить на 
цій посаді Франсіса Маліжа. 
Він подякував Володимиро-
ві Гройсману за той рівень 
лідерства, який дає змогу 

нарощувати обсяги взаємо-
вигідної співпраці.

«Певно, в нас більше не-
має країн-партнерів, анало-
гічних Україні, — зазначив 
віце-президент ЄБРР. — 
Ми затвердили нову стра-
тегію діяльності з Україною, 
і один із ключових напрямів 
— активізація і збільшення 
нашої діяльності у приват-
ному й державному секто-
рах».

За словами Алена Пію, 
банк зацікавлений у проек-
тах альтернативної енерге-
тики, розвитку державних 
банків, повідомляє депар-
тамент інформації та кому-
нікацій з громадськістю Се-
кретаріату Кабінету Міні-
стрів. 

Саме тому дуже очіку-
ваними будуть законодав-

чі ініціативи, які стосуються 
законів про альтернативну 
енергетику, державні бан-
ки, концесії й діяльність біз-
нес-омбудсмена.

«Нинішні обсяги нашої 
співпраці, певно, не відпо-
відають нашому потенціа-
лу. Ви сказали про зміни до 
законодавства, і переваж-
но ми їх підтримуємо. Але 
це робочі процеси, — під-
креслив у відповідь Воло-
димир Гройсман. — Ми кон-
центруємося на вдоскона-
ленні законодавства і тих 
можливостях, які вже є. Це 
мають бути паралельні про-
цеси. Не можемо чекати на 
ухвалення законів та їх імп-
лементацію, бо на це мож-
на витратити роки. А еконо-
міка потребує поступу вже 
зараз».

Кроками в цьому напрямі, 
на думку співрозмовників, 
можуть стати процеси при-
ватизації зокрема великих 
об’єктів, активізація спів-
праці на рівні муніципаліте-
тів і в секторі інфраструк-
турних проектів. До кінця 
року ЄБРР планує підписа-
ти практичні домовленос-
ті з ПАТ «Укрзалізниця» та 
держпідприємством «Укр-
аерорух».

«Коли розмовляю з інвес-
торами і ми обговорюємо 
Україну, всі дискусії відбу-
ваються в позитивному клю-
чі», — сказав Ален Пію.

«Україна неодмінно зрос-
татиме, — запевнив співроз-
мовника Володимир Грой-
сман. — Думаю, наступного 
року нам вдасться збільши-
ти портфель проектів».

Авіагалузь демонструє 
зростання 

ПоКАЗНиКи. Україна стає серйозним гравцем на європейсько-
му ринку авіаперевезень. І в цьому контексті важливо посилити роль 
столичного аеропорту Бориспіль як регіонального хаба та опрацю-
вати спільно з міжнародними партнерами можливості розвитку регі-
ональних аеропортів. Такі напрями роботи окреслив Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман під час спеціальної урядової наради, присвя-
ченої ситуації в авіаційній галузі, підсумкам роботи за дев’ять міся-
ців року та перспективам на наступний рік. У транспортному сегмен-
ті саме галузь авіаперевезень демонструє стабільне зростання, що 
й підтверджують дані Державної служби статистики. До кінця року 
абсолютний показник пасажиропотоку очікують на рівні 20 мільйонів 
пасажирів. Від січня по вересень цього року галузь зросла на 15% 
порівняно з торішнім аналогічним періодом.

«Це вагомий крок уперед, і ми стали серйозним гравцем на рин-
ку авіаперевезень, — сказав Володимир Гройсман. — Нам потрібно 
посилювати це, відкривати для українців світ і робити його доступ-
ним. Це завдання, яке я поставив».

За словами глави уряду, нині третина авіаперевезень — транзит-
ні пасажири, які обирають Київ місцем пересадки. І це добрий знак 
для реалізації хабової стратегії. «Важливий і розвиток регіональних  
аеропортів. Одеса, Львів, Харків, Херсон — там так само зростає па-
сажиропотік, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент 
інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів. 

2-3

Не перелік успіхів, 
а реальний погляд 
на ситуацію

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Підбито підсумки роботи  
за дев’ять місяців та окреслено плани на майбутнє

Прем’єр-міністр, спростовуючи чутки  
про наступну хвилю здорожчання блакитного палива 
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Дорожнє будівництво — саме та галузь, зростанням  
якої чи не найбільше пишається уряд
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оголошення

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
18.09.2018                       м. Київ                                            № 488

Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги   
і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ  від 28 листопада 2017 року № 606

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
02 жовтня 2018 р. за № 1125/32577

Відповідно до статей 18, 66 Закону України «Про телекомунікації» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та ін-
форматизації,

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити такі, що додаються: 
1) Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 листопада 2018 року до 31 грудня 2018 року включно;
2) Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 січня 2019 року.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 

28 листопада 2017 року № 606 «Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втрати-
ло чинність, рішення НКРЗІ від 08 листопада 2016 року № 589», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2017 року за № 1523/31391.

3. Департаменту економічного аналізу разом з Департаментом правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рі-
шення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з 01 листопада 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
Голова НКРЗІ О. Животовський

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері зв’язку та інформатизації  
18 вересня 2018 року № 488
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
02 жовтня 2018 р. за № 1125/32577

ГРАНИЧНІ ТАРИФИ 
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 листопада 2018 року до 31 грудня 2018 року включно

Таблиця 1

Номер 
статті Позиція Види послуг

Граничний (максимальний) розмір оплати без ПДВ (грн)
для підприємств, установ,  

організацій
для  

фізичних 
осіб –  

підприємців

для  
населеннябюджетних інших

1 2 3 4 5 6 7
Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування (встановлення телефонного апарата)

1 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу
1 Основного телефонного апарата, підключеного до окре-

мої лінії1
100-00 100-00 100-00 70-00

2 Основного телефонного апарата, підключеного за спаре-
ною схемою1

100-00 100-00 100-00 70-00

3 Паралельного телефонного апарата у різних абонентів1, 2 100-00 100-00 100-00 70-00
4 Телефонного апарата односторонньої дії1, 3 100-00 100-00 100-00 58-31
5 Телефонного апарата колективного користування (у міс-

цях спільного користування в комунальній квартирі з кож-
ної сім’ї)1, 3

х х х 58-31

6 Вечірнього телефону1, 2, 3 х 100-00 100-00 58-31
7 Основного телефонного апарата терміном дії не більше 

трьох місяців1
53-30 53-30 53-30 23-31

8 Переключення основного телефону абонентів відомчих 
АТС на автоматичні телефонні станції телефонної мережі 
загального користування операторів телекомунікацій за за-
явою абонента

100-00 100-00 100-00 70-00

9 Переключення телефону абонентів місцевих телефонних 
мереж з ініціативи оператора телекомунікацій

безоплатно

10 Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії ді-
ючого телефону

100-00 100-00 100-00 х

2 11 Підключення з’єднувальної лінії екстрених служб 333-33 333-33 333-33 х
1 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб.
2 У разі відключення вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за зворотне включення не 
справляється.
3 У разі переключення телефону односторонньої дії, колективного та вечірнього телефонів на основний телефон абонент доплачує різни-
цю між діючими тарифами позицій 1, 2 та 4-6 статті 1

Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата
3 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

12 В одному будинку 75-00 75-00 75-00 60-00
13 В інший будинок 100-00 100-00 100-00 70-00

Переоформлення договору на користування телефоном
4 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

14 При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізова-
не приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора

х х х 30-00

15 При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні 
дії телефонної мережі іншого оператора

х х х 70-00

16 На члена сім’ї або на співвласника чи власника квартири за 
письмовою заявою абонента або в разі смерті абонента

х х х 30-00

17 На члена сім’ї або співвласника чи власника квартири, як-
що телефон було встановлено на пільгових умовах, у ра-
зі смерті абонента

х х х 30-00

18 При одержанні заявником телефонізованої квартири в 
спадщину

х х х 30-00

19 При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за 
поновлення попереднього договору після закінчення термі-
ну оренди плата з орендодавця не справляється)

х х х 30-00

20 Переоформлення квартирного телефону на службовий 100-00 100-00 100-00 х
21 Переоформлення службового телефону на квартирний х х х 30-00
22 На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що 

залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний 
основний телефонний апарат

30-00 30-00 30-00 х

23 Переоформлення телефону на нового власника за письмо-
вою згодою абонента, який мав відповідно до законодав-
ства додаткові права на користування та розпорядження 
телефонною лінією

х х х 30-00

Таблиця 2

Номер 
статті

По-
зи-
ція

Види  
послуг та плати

Для підприємств, установ, організацій Для 
фізичних осіб –  

підприємців
Для населення

бюджетних інших
без пого-

динної 
оплати  
місце-

вих роз-
мов

з пого-
динною
оплатою 
місцевих 
розмов

без  
погодин-

ної 
оплати  

місцевих 
розмов

з пого-
динною
оплатою 
місцевих 
розмов

без пого-
динної 
оплати 
місце-

вих  
розмов

з пого-
динною
оплатою 
місцевих 
розмов

без 
погодин-
ної опла-
ти місце-
вих роз-

мов

з пого-
динною
оплатою 
місцевих 
розмов

1 2 3 4 5 6 7 
4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 

Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць) 
1 абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів

1 За основний телефонний апарат, підклю-
чений до окремої лінії (при бронюванні 
номера телефону та лінії у магістрально-
му і розподільчому кабелі)1, 2

55-96 53-71 55-96 54-67 55-96 54-67 51-30 49-80

2 За кожну секунду розмови для всіх видів вклю-
чення телефону понад встановлений ліміт

х 0-00075 х 0-00075 х 0-00075 х 0-00075

3 За телефон колективного користування (з 
кожної родини комунальної квартири) 1, 2

х х х х х х 25-65 х 

4 За основний телефонний апарат, підклю-
чений за спареною схемою1, 2

44-77 42-97 44-77 43-74 44-77 43-74 41-04 39-84

5 За спарений телефон, встановлений у ко-
мунальній квартирі, з кожної родини1, 2

х х х х х х 20-52 х

6 За паралельні телефонні апарати, вста-
новлені у різних абонентів (з кожного 
абонента)1, 2, 3

33-58 х 33-58 х 33-58 х 30-78 х

7 За вечірній телефон1, 2, 3 х х 27-98 27-34 27-98 27-34 25-65 24-90
8 За телефон односторонньої дії1, 2 27-98 26-86 27-98 27-34 27-98 27-34 25-65 24-90

абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів
9 За основний телефонний апарат, підклю-

чений до окремої лінії (при бронюванні 
номера телефону та лінії у магістрально-
му і розподільчому кабелі) 1, 2

53-19 49-86 54-34 50-55 54-34 50-55 47-13 45-60

10 За кожну секунду розмови для всіх ви-
дів включення телефону понад встанов-
лений ліміт

х 0-00043 х 0-00043 х 0-00043 х 0-00043

11 За телефон колективного користування (з 
кожної родини комунальної квартири) 1, 2

х х х х х х 23-57 х 

12 За основний телефонний апарат, підклю-
чений за спареною схемою1, 2

42-55 39-89 43-47 40-44 43-47 40-44 37-70 36-48

13 За спарений телефон, встановлений у 
комунальній квартирі, з кожної родини-1, 2

х х х х х х 18-85 х 

14 За паралельні телефонні апарати, встановлені 
у різних абонентів (з кожного абонента)1, 2, 3

31-91 х 32-60 х 32-60 х 28-28 х

15 За вечірній телефон1, 2, 3 х х 27-17 25-28 27-17 25-28 23-57 22-80
16 За телефон односторонньої дії1, 2 26-60 24-93 27-17 25-28 27-17 25-28 23-57 22-80

1 У рахунок абонплати надається 10 000 нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов для всіх категорій споживачів при 
погодинній оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення.
2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб.
3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за період відключення не справ-
ляється

2 17 Плата за з’єднувальну лінію екстре-
них служб 

20-55 х 36-02 х 36-02 х х х 

3 18 За кожну секунду розмови з автоматизо-
ваних переговорних пунктів (АПП)

х х х 0-00166

Покілометрова плата (у розрахунку на рік)
4 19 За кожний кілометр фактичної довжи-

ни абонентської лінії від абонента до 
межі населеного пункту, якщо телефон 
установлений за межею населеного 
пункту і підключений до АТС цього на-
селеного пункту, незалежно від спосо-
бу підключення телефону1

32-30 32-30 32-30 8-38

1 Покілометрова плата сплачується додатково до абонентної плати за користування телефоном. За лінію, створену апаратурою ущільнен-
ня, покілометрова плата не справляється

Примітки:
1. Тарифи, установлені для бюджетних підприємств, установ, організацій, застосовуються на підставі довідки фінансових органів про 

повне фінансування підприємств, установ, організацій за рахунок бюджетних коштів. Цими тарифами користуються видавництва відповід-
но до Закону України «Про видавничу справу» та Українське національне інформаційне агентство України (Укрінформ) у частині, що сто-
сується виконання державного замовлення.

Державні та комунальні телерадіоорганізації, редакції державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих 
об’єднаннями  громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колекти-
вами, підприємства зв’язку, що їх розповсюджують, користуються послугами телефонного зв’язку за тарифами, установленими для бю-
джетних організацій, на підставі документів чи завірених в установленому законодавством порядку їх копій, що підтверджують фактичне 
здійснення відповідної діяльності.

2. Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче рівня собівартості відповідної послуги.
Директор Департаменту економічного аналізу А. Барабін

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері зв’язку та інформатизації  
18 вересня 2018 року № 488

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
02 жовтня 2018 р. за № 1126/32578

ГРАНИЧНІ ТАРИФИ 
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 січня 2019 року 

Таблиця 1

Номер 
статті

Пози-
ція

Види послуг Граничний (максимальний) розмір  
оплати без ПДВ (грн)

для підприємств, 
установ,  

організацій

для фізичних 
осіб –  

підприємців

для  
насе-
лення

бюджетних інших
1 2 3 4 5 6 7

Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування (встановлення телефонного апарата)
1 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

1 Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії1 100-00 100-00 100-00 70-00
2 Основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою1 100-00 100-00 100-00 70-00
3 Паралельного телефонного апарата у різних абонентів1, 2 100-00 100-00 100-00 70-00
4 Телефонного апарата односторонньої дії1, 3 100-00 100-00 100-00 58-31
5 Телефонного апарата колективного користування (у місцях спільного корис-

тування в комунальній квартирі з кожної сім’ї)1, 3
х х х 58-31

6 Вечірнього телефону1, 2, 3 х 100-00 100-00 58-31
7 Основного телефонного апарата терміном дії не більше трьох місяців1 53-30 53-30 53-30 23-31
8 Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні 

телефонні станції телефонної мережі загального користування операторів те-
лекомунікацій за заявою абонента

100-00 100-00 100-00 70-00

9 Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціативи 
оператора телекомунікацій

безоплатно

10 Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону 100-00 100-00 100-00 х
2 11 Підключення з’єднувальної лінії екстрених служб 333-33 333-33 333-33 х

1 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб.
2 У разі відключення вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за зворотне включення не 
справляється.
3 У разі переключення телефону односторонньої дії, колективного та вечірнього телефонів на основний телефон абонент доплачує різни-
цю між діючими тарифами позицій 1, 2 та 4-6 статті 1

Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата
3 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

12 В одному будинку 75-00 75-00 75-00 60-00
13 В інший будинок 100-00 100-00 100-00 70-00

Переоформлення договору на користування телефоном
4 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

14 При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщен-
ня в зоні дії телефонної мережі одного оператора

х х х 30-00

15 При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної 
мережі іншого оператора

х х х 70-00

16 На члена сім’ї або на співвласника чи власника квартири за письмовою зая-
вою абонента або в разі смерті абонента

х х х 30-00

17 На члена сім’ї або співвласника чи власника квартири, якщо телефон було 
встановлено на пільгових умовах, у разі смерті абонента

х х х 30-00

18 При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину х х х 30-00
19 При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попе-

реднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не 
справляється)

х х х 30-00

20 Переоформлення квартирного телефону на службовий 100-00 100-00 100-00 х
21 Переоформлення службового телефону на квартирний х х х 30-00
22 На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у теле-

фонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат
30-00 30-00 30-00 х

23 Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою або-
нента, який мав відповідно до законодавства додаткові права на користуван-
ня та розпорядження телефонною лінією

х х х 30-00

Таблиця 2

Номер 
статті

По-
зи-
ція

Види послуг та плати

Для підприємств, установ, організацій Для 
фізичних осіб –  

підприємців
Для населення

бюджетних інших
без пого-

динної 
оплати  
місце-

вих  
розмов

з пого-
динною
оплатою  
місцевих 
розмов

без пого-
динної 
оплати 
місце-

вих роз-
мов

з пого-
динною
оплатою 
місцевих 
розмов

без пого-
динної 
оплати  

місцевих 
розмов

з пого-
динною
оплатою 
місцевих 
розмов

без 
погодинної 

оплати  
місцевих 
розмов

з пого-
динною
оплатою 
місцевих 
розмов

1 2 3 4 5 6 7 
4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 

Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць) 
1 абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів

1 За основний телефонний апарат, під-
ключений до окремої лінії (при броню-
ванні номера телефону та лінії у магі-
стральному і розподільчому кабелі)1, 2

61-00 59-59 61-00 59-59 61-00 59-59 55-92 54-28

2 За кожну секунду розмови для всіх 
видів включення телефону понад 
встановлений ліміт

х 0-00075 х 0-00075 х 0-00075 х 0-00075

3 За телефон колективного користування (з 
кожної родини комунальної квартири) 1, 2

х х х х х х 27-96 х 

4 За основний телефонний апарат, під-
ключений за спареною схемою1, 2

48-80 47-67 48-80 47-67 48-80 47-67 44-74 43-42

5 За спарений телефон, встановлений у ко-
мунальній квартирі, з кожної родини1, 2

х х х х х х 22-37 х

6 За паралельні телефонні апара-
ти, встановлені у різних абонентів (з 
кожного абонента)1, 2, 3

36-60 х 36-60 х 36-60 х 33-55 х

7 За вечірній телефон1, 2, 3 х х 30-50 29-80 30-50 29-80 27-96 27-14
8 За телефон односторонньої дії1, 2 30-50 29-80 30-50 29-80 30-50 29-80 27-96 27-14

абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів
9 За основний телефонний апарат, під-

ключений до окремої лінії (при броню-
ванні номера телефону та лінії у магі-
стральному і розподільчому кабелі) 1, 2

61-00 59-59 61-00 59-59 61-00 59-59 55-92 54-28

10 За кожну секунду розмови для всіх 
видів включення телефону понад 
встановлений ліміт

х 0-00075 х 0-00075 х 0-00075 х 0-00075

11 За телефон колективного користу-
вання (з кожної родини комунальної 
квартири) 1, 2

х х х х х х 27-96 х

12 За основний телефонний апарат, 
підключений за спареною схемою1, 2

48-80 47-67 48-80 47-67 48-80 47-67 44-74 43-42

13 За спарений телефон, встановле-
ний у комунальній квартирі, з кож-
ної родини-1, 2

х х х х х
 

х 22-37 х

14 За паралельні телефонні апарати, 
встановлені у різних абонентів  
(з кожного абонента)1, 2, 3

36-60 х 36-60 х 36-60 х 33-55 х

15 За вечірній телефон1, 2, 3 х х 30-50 29-80 30-50 29-80 27-96 27-14
16 За телефон односторонньої дії1, 2 30-50 29-80 30-50 29-80 30-50 29-80 27-96 27-14

(Продовження на стор. 22)
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оголошення
1 У рахунок абонплати надається 10 000 нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов для всіх категорій споживачів 
при погодинній оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення.
2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб.
3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за період відключення не 
справляється.

2 17 Плата за з’єднувальну лінію екстре-
них служб 

20-55 х 36-02 х 36-02 х х х 

3 18 За кожну секунду розмови з авто-
матизованих переговорних пунк-
тів (АПП)

х х х 0-00166

Покілометрова плата (у розрахунку на рік)
4 19 За кожний кілометр фактичної до-

вжини абонентської лінії від або-
нента до межі населеного пункту, 
якщо телефон установлений за ме-
жею населеного пункту і підключе-
ний до АТС цього населеного пунк-
ту, незалежно від способу підклю-
чення телефону1

32-30
  

32-30 32-30 8-38

1 Покілометрова плата сплачується додатково до абонентної плати за користування телефоном. За лінію, створену апаратурою ущіль-
нення, покілометрова плата не справляється

Примітки:
1. Тарифи, установлені для бюджетних підприємств, установ, організацій, застосовуються на підставі довідки фінансових органів про 

повне фінансування підприємств, установ, організацій за рахунок бюджетних коштів. Цими тарифами користуються видавництва відповід-
но до Закону України «Про видавничу справу» та Українське національне інформаційне агентство України (Укрінформ) у частині, що сто-
сується виконання державного замовлення.

Державні та комунальні телерадіоорганізації, редакції державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих 
об’єднаннями  громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колекти-
вами, підприємства зв’язку, що їх розповсюджують, користуються послугами телефонного зв’язку за тарифами, установленими для бю-
джетних організацій, на підставі документів чи завірених в установленому законодавством порядку їх копій, що підтверджують фактичне 
здійснення відповідної діяльності.

2. Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче рівня собівартості відповідної послуги.
Директор Департаменту економічного аналізу А. Барабін

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

документи ✦ документи  ✦ документи  ✦ документи  ✦ документи  ✦ документи  ✦ документи ✦ документи ✦ документи ✦ документи ✦ документи ✦

Повістка про виклик при здійсненні 
спеціального досудового розслідування. 

Підозрюваний громадянин України Третяк 
Олександр Леонідович, 25.01.1951 р.н., відповід-
но до вимог ст.ст. 42, 133, 135, 290 КПК України 
викликається о 10 год. 30 хв. 29 жовтня 2018 ро-
ку до слідчого в ОВС ГСУ СБ України Боровсько-
го Г.С. у каб. 714 за адресою: м. Київ, вул. Воло-
димирська, 33, (тел. 044-256-96-71), для вру-
чення повідомлення про підозру, участі у допи-
ті як підозрюваний, оголошення про завершен-
ня досудового розслідування та отримання об-
винувального акта, та реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування в кримінальному проваджен-
ні № 22015000000000405 від 14.12.2015р. Поваж-
ні причини неприбуття на виклик передбачені у ст. 
138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик 
передбачені у ст. 139 КПК України. 

Слідчий в ОВС ГСУ СБ України Боровський Г.С.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
В провадженні Марківського районного суду 

Луганської області знаходиться кримінальне про-
вадження № 433/1869/17 стосовно Степіної Олени 
Сергіївни, обвинуваченої у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому 
здійснювалось спеціальне досудове розслідуван-
ня в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, 
Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає Степіну Олену Сергіївну в судове засідання, 
яке відбудеться 30 жовтня 2018 року о 13 годи-
ні 00 хвилин у залі судових засідань Марківсько-
го районного суду Луганської області за адресою 
(пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського 
району Луганської області, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у скла-
ді: головуючого судді Рукас О.В., суддів Дідорен-
ко А.Е., Шкирі В.М.

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

Номер лота: F91GL34920
Короткий опис активів (май-
на) в лоті

Право вимоги за кредитним договором 15.3/
СЖ-169.07.1 від 26.04.2007р., укладеним з фі-
зичною особою. Забезпечення: домоволодіння 
та земельна ділянка за адресою: Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, с. Лісники

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукці-
ону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону

09.11.2018

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale 

Детальна інформація що-
до лота

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-
at-rodovid-bank/40142-asset-sell-id-181884

Фрунзенський районний суд м. Харкова 
викликає Богдана Антона В’ячеславовича 
як відповідача по цивільній справі за позо-
вом Богдан Світлани Анатоліївни до Бог-
дана Антона В’ячеславовича, третя осо-
ба: Державна міграційна служба у Харків-
ській області, про визнання особи такою, 
що втратила право користування житло-
вим приміщенням та зняття її з реєстрації, 
яке відбудеться 01.11.2018 р. о 17.00 год. 
у приміщенні суду за адресою: м. Харків, 
б-р Б. Хмельницького, 32/38, каб. №18.

У випадку неявки відповідача в судове 
засідання без поважних причин та непові-
домлення суду про причини неявки, це по-
відомлення визнається належним повідо-
мленням і справу може бути розглянуто 
без відповідача в заочному порядку.

Суддя О.В. Горпинич
Краматорський міський суд 

Донецької області (84000, м. 
Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) 01.11.2018 р. о 09.30 год. 
розглядає цивільну справу за за-
явою Міністерства юстиції Укра-
їни Головного територіального 
управління юстиції у Донецькій 
області про вручення докумен-
тів Островській Ганні Василівні. 
Явка відповідачки в судове засі-
дання обов’язкова.

Суддя Нейло I. M.

Оголошення, яке було 
опубліковано в газеті «Уря-
довий кур’єр» від 18 жовтня 
2018 року (№ випуску 195 
(6311)) про втрату паспорта 
у вигляді ID-карти, виданого 
24 травня 2018 року на ім’я 
Удовиченка Станіслава Ста-
ніславовича —

вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Великоновосілківського районного суду Донецької області знахо-

диться кримінальне провадження №220/820/10 відносно Бухінніка Віктора Борисовича, 
12.08.1962 р.н., обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Украї-
ни, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Бухіннік Віктор Борисович, зареєстрований та проживає за адресою: 
Старомайорське, вул. Зоряна, буд. 2, Великоновосілківський район, Донецька область.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Великоновосілківський районний суд До-
нецької області викликає Бухінніка Віктора Борисовича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 31.10.2018 р. о 14.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область, 
Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя Якіши-
на О.М. У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого.

Повістка про виклик при здійсненні спеціального досудового 
розслідування

Підозрюваний громадянин України Міхальов Павло Олегович, 30.08.1975 
р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135, 290 КПК України викликається о 
10 год. 00 хв. 29 жовтня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ Укра-
їни Рекмета І.М. у каб. 714 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 
044-256-96-71), для вручення повідомлення про підозру, участі у допиті як під-
озрюваного, оголошення про завершення досудового та отримання обвину-
вального акта, та реєстру матеріалів досудового розслідування в криміналь-
ному провадженні № 22018000000000301 від 03.10.2018. Поважні причини не-
прибуття на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на 
виклик передбачені у ст. 139 КПК України. 

Слідчий в ОВС ГСУ СБ України Рекмет І.М.

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

 

(Закінчення. Початок на стор. 21)
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оголошення

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

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТОРГАХ (ЗУТ)
Дата: 25 жовтня 2018 року
Україна
Другий Проект з передачі електроенергії
Кредит №: 8462-UA
Назва Запрошення: Впровадження Балансуючого ринку. Лот 4: Цен-

три обробки даних 
Ідентифікаційний №.: UE/5, Lot 4
Україна отримала фінансування від Світового Банку на покриття ви-

трат за Другим Проектом з передачі електроенергії, та планується, що 
частина даного кредиту буде використана на здійснення платежів за 
контрактом «Апаратне та програмне забезпечення для Балансуючого 
ринку. Лот 4: Центри обробки даних» (Пакет UE/5 Lot 4).

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укр-
енерго» запрошує правомочних Учасників торгів надсилати запечата-
ні тендерні пропозиції на організацію Об’єктів:

Лот 4: Центри обробки даних
Торги будуть проходити відповідно до процедури Міжнародних Кон-

курсних Торгів, що визначена у Керівництві Світового Банку: Закупівлі 
Товарів, Робіт та Неконсультативних Послуг за кредитами та грантами 
МБРР та МАР Позичальниками Світового Банку, Січень 2011 (зі зміна-
ми Липень 2014) («Керівництво із закупівель»), та відкриті для всіх пра-
вомочних Учасників торгів, як зазначено у Керівництві із закупівель. Та-
кож, дивіться статті 1.6 та 1.7, що визначають політику Світового Бан-
ку з конфлікту інтересів. 

Зацікавлені правомочні Учасники мають змогу отримати додаткову 
інформацію від ДП «НЕК «Укренерго»

п. Лисих В.В.,
Начальник відділу організації міжнародних закупівель
procurement_office@ua.energy 
тел.: +38 044 238 30 14, +38 044 238 38 05
та вивчити тендерну документацію протягом робочого часу (09.00 

– 17.00 год. за київським часом) за адресою, зазначеною нижче. Пе-
редтендерна зустріч для потенційних учасників буде організована 20 
листопада 2018 року о 13.00 за київським (м. Київ). Для ознайомлен-
ня з об’єктами центрів обробки даних: Первинного (м. Київ) та Вторин-
ного (м. Вінниця) – Замовником заплановано їх відвідування. Попере-
дньо відвідування будуть організовані: 20 листопада 2018 року – Пер-
винний центр обробки даних (м. Київ); 19 листопада 2018 року – Вто-
ринний Центр обробки даних (м. Вінниця). Всі витрати, пов’язані з про-
веденням передтендерної зустрічі та відвідувань об’єктів, оплачують-
ся Учасниками торгів самостійно. Замовник не надаватиме транспорт.

Повний комплект документації для торгів англійською мовою може 
бути придбаний зацікавленими Учасниками за умови подачі письмо-
вої заяви та оплати грошового внеску у розмірі 100 (ста) доларів США, 
що не відшкодовується, або еквівалента у гривні (з урахуванням ПДВ 
та без урахування всіх банківських комісій, в тому числи банків корес-
пондентів, які повинен сплатити Учасник торгів при здійсненні плате-
жу; Учасник самостійно розраховує розмір всіх банківських комісій; у 
випадку отримання Замовником суми менш ніж 100 доларів США вона 
буде повернута платнику).

Платіж повинен бути перерахований на розрахунковий рахунок За-
мовника:

Для нерезидентів (USD):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25
Банк отримувача: АТ «Укрексімбанк», Україна, 03150, м. Київ,  

вул. Горького, 127
П/р 26002050066033
МФО 322313
SWIFT: EXBS UA UX
Назва банку-кореспондента:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK, USA
Номер рахунку банка-кореспондента: 04094227
SWIFT: BKTR US 33
Для резидентів України (UAH):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25
П/р 26008010066033
АТ «Укрексімбанк»
МФО 322313
Учасники повинні вказати призначення платежу: «Оплата Тендерної 

документації за Пакетом UE/5 Лот4 ППЕ-2 Лот2».
Документація буде надіслана кур’єрською службою.
Тендерні Пропозиції повинні бути доставлені за вказаною нижче 

адресою не пізніше 09.45 год. за київським часом 14 грудня 2018 ро-
ку. Електронна подача тендерних пропозицій не дозволяється. Тендер-
ні пропозиції, що надійшли із запізненням, будуть відхилені. Тендерні 
пропозиції будуть розкриті у присутності представників Учасників тор-
гів, які матимуть бажання бути присутніми, за адресою, зазначеною 
нижче, о 10.00 год. за київським часом 14 грудня 2018 р.

Всі тендерні пропозиції мають супроводжуватися забезпеченням 
тендерної пропозиції у розмірі 30 000,00 дол. США або у еквіваленті 
вільно конвертованої валюти.

Увага потенційних учасників звертається на (I) той факт, що вони 
будуть зобов’язані підтвердити в своїх Пропозиціях, що все програм-
не забезпечення або ліцензоване належним чином або було виробле-
но Учасником і (II) порушення цієї вимоги вважається шахрайством, яке 
може привести до визнання неправомочності присудження контрактів, 
які фінансуються Світовим банком. 

Державне підприємство «Національна енергетична компанія  
«Укренерго» 

Кому: пану Віктору Лисих
Вулиця: Симона Петлюри, 25

Номер кабінету: 450
Місто: Київ

Індекс: 01032
Країна: Україна

Телефон: +38 044 238 30 14, +38 044 238 38 05
Факс: +38 044 238 39 81

Адреса електронної пошти: procurement_office@ua.energy
Електронні адреси, які мають стояти в копії: Lyssykh.VV@ua.energy 
                gojnik.uv@ua.energy

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебу-

ває кримінальне провадження № 1-кп/243/496/2018; справа № 243/3340/18 за об-
винуваченням Карла Андрія Георгійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинувачено-
го Карла Андрія Георгійовича, 19.04.1977 року народження, останнє відоме заре-
єстроване місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Павлова, буд. 
26, кв. 8, у судове засідання з розгляду кримінального провадження за його об-
винуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судо-
вого провадження, яке відбудеться 5 листопада 2018 року о 09 год. 00 хв. у при-
міщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здій-
снюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо,  що з 1 листопада 2018 року ТОВ «ТриМоб» вносить 

зміни у тарифні плани «Інтернет S», «Інтернет М» та «Інтернет L» для 
неконтрактних абонентів мережі рухомого (мобільного) зв’язку ТОВ 
«ТриМоб».

Детальну інформацію про тарифи розміщено в місцях продажу по-
слуг ТОВ «ТриМоб» та на сайті: www.3mob.ua. Отримати інформацію 
можна також за телефоном Контакт-центру 0-800-50-11-88.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, 
Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Малєєвої Зінаїди Іванівни у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по даному кримінальному провадженню викликається до 
суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 315), для участі в роз-
гляді справи: Малєєва Зінаїда Іванівна, 08.09.1964 р.н. (зареєстрована та 
мешкає: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Калініна, 104), на 8 листопа-
да 2018 року о 09 годині 00 хвилин.

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л. А. Радченко

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебу-

ває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Мар-
ків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України та Якімчука Олександра Володими-
ровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого 
Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, у су-
дове засідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28,  
ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судо-
вого провадження, яке відбудеться 5 листопада 2018 року о 14 год. 00 хв. у при-
міщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здій-
снюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесено-
му в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22016150000000026 від 
28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра Валерійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича в судове за-
сідання на 5 листопада 2018 року о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться 
в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, кор-
пус 2.

Суддя О. В. Стадченко

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 766/5095/17 за обвинувачен-
ням Шестакова Костянтина Вікторовича, 24 січня 1976 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Суд викликає обвинуваченого Шестакова Костянтина Вікторовича в су-
дове засідання на 5 листопада 2018 року о 14 годині 00 хвилин, яке відбу-
деться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Лізингодавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Райффай-
зен Лізинг Аваль» (м. Київ, пр-т Степана Бандери, 9, корп. 6, офіс 6-201, 
ЄДРПОУ 34480657) в односторонньому порядку відмовляється від Дого-
ворів фінансового лізингу №LC5417-06/11 від 02.08.2011 р., №LC5432-
06/11 від 05.08.2011 р., №LC5829-09/11 від 04.11.2011 р., №LC6036-11/11 
від 16.02.2012 р., укладених з лізингоодержувачем Товариством з обме-
женою відповідальністю «ДПА» (м. Донецьк, вул. Новоросійська, 9, ЄД-
РПОУ 32123193) на підставі ч. 2 ст. 7 Закону України «Про фінансовий лі-
зинг» та п. 6.1. Договорів. ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» вимагає не-
гайно, у строк до 23.11.2018р., повернути предмети лізингу за наступною 
адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 9, корпус 6, офіс 6-201.

До Червонозаводського районного суду м. Харкова у справі 
№646/4608/18 за позовом Гриценка В. О. про відновлення прав на цін-
ні папери викликається держатель втраченого простого процентно-
го векселя №803505089213666, виданого Приватною фірмою «Ле-
вада-7», (м. Харків, провулок Роз’їзний, б. 72-А, ЄДРПОУ 30035949, 
31.03.2003), авальований, сума векселя 50 000,00 грн (зміни суми до 
векселя 1 500 000,00 грн, зі строком сплати не пізніше 31.03.2018), 
зобов’язані особи: авалісти Майдан А. О., Губеладзе М. К., місце плате-
жу: м. Харків, вул. Ю. Лениця, 72-А, ХОД АППБ «АВАЛЬ», 350589. Дер-
жателю векселя пропонується повідомити Червонозаводський район-
ний суд м. Харкова (м-н Героїв Небесної Сотні, 36, м. Харків, 61001, 
39 каб.) про свої права на вексель у тримісячний строк з дня публіка-
ції про виклик.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового проваджен-
ня викликає як обвинуваченого Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 
25/57, за матеріалами кримінального провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/23/18, 
на підставі обвинувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч.ч. 2, 
3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до судового засідання, яке відбу-
деться 2 листопада 2018 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського міського су-
ду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області – судді Юрченко 
С.О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/12967/17 стосовно Ва-
силевського Вадима Володимировича, 21.02.1966 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Василев-
ський B.В. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв-л Якіра, буд. 3, кв. 150.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Василевського Вадима Володимировича в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 5 листопада 2018 року о 12 год. 00 хв. у залі Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Юрченко C. О., 
суддів Скрипник С. М., Попової О. М.

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

ді Половинка В.О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 426/9779/18 стосовно Кравцової Наталії Валеріївни, 20.04.1979 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачена Кравцова Н.В. зареєстрована за адресою: м. Лу-
ганськ, квартал Героїв Сталінграда, 11/195.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд 
Луганської області викликає Кравцову Наталію Валеріївну в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 3 листопада 2018 року о 12.00 год. у залі 
Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50- річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді  
Половинки В. О., суддів Юрченко С. О., Попова О .М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-

мінальне провадження № 310/108/17 стосовно Кичигіна Олексія Миколайовича, 
19.04.1977 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в 
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Кичигін Олексій Миколайович, заре-
єстрований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ялтинська, буд. 50, 
кв. 38, фактично мешкає в м. Ровеньки Антрацитівського району Луганської області.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Кичигіна Олексія Миколайовича в судове засідання, яке відбудеть-
ся 2 листопада 2018 року на 10.00 годину в залі судових засідань Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Половинки В. О., 
суддів Осіпенко Л. М., Скрипника С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Козлова 
Максима Вадимовича як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/9773/18 за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Козлова Максима Вадимовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 1 листопада 2018 року о 10.00 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Половинка В. О., Осіпенко Л. M.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Сидоро-
ва Дмитра Сергійовича як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/18451/18 за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Сидорова Дмитра Сергійовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України на 2 листопада 2018 року о 09.40 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Скрипник С. М., Половинка В. О.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.»  
повідомляє про втрату бланків суворої звітності полісів  

ОСЦПВ у кількості 10 штук:

AM 4438971 
AM 4551050 
AM 4551048 
AM 4551072
AM 4547333

AM 4547362 
AM 4547363 
AM 4547364 
AM 4547365 
AM 4023936

Просимо вважати їх недійсними.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя перебуває кри-
мінальна справа № 263/12163/18 відносно Дешка Олександра Григоровича за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дешко Олександр Григорович, 31.10.1966 року народження, 
уродженець міста Моспине Донецької області, який зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Донецьк, вул. П’ятницького, б. 58, викликається для учас-
ті в розгляді справи, що відбудеться 02.11.2018 року о 10.00 годині в приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, б. 31, каб. 10, 28.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Д. В. Киян
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БАЛЬНІ ТАНЦІ. ХIV Міжна
родний фестивальконкурс 
бального танцю на Кубок Хар
ківського міського голови зі
брав у Палаці спорту майже 
півтори тисячі спортсменів із 
різних країн. Особливість цьо
го спортивного заходу — тра
диційні командні змагання іно
земних учасників. Упродовж 
дня танцювальні дуети змага
лися за головний приз у різ
них вікових категоріях. Увечері 
відбулися святковий галакон
церт та змагання танцюваль
них команд із Білорусі, Ізраїлю, 
Польщі і України. Перемогу 
здобула українська команда.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 +5  +10
Житомирська 0  +5 +5  +10
Чернігівська 0  +5 +4  +9
Сумська 0  +5 +3  +8
Закарпатська +1  +6 +10  +15
Рівненська 0  +5 +5  +10
Львівська 0  +5 +6  +11
Івано-Франківська +1  +6 +7  +12
Волинська 0  +5 +5  +10
Хмельницька 0  +5 +6  +11
Чернівецька +1  +6 +7  +12
Тернопільська 0  +5 +6  +11
Вінницька +1  +6 +7  +12

Oбласть Нiч День

Черкаська 0  +5 +5  +10
Кіровоградська 0  +5 +5  +10
Полтавська 0  +5 +4  +9
Дніпропетровська 0  +5 +5  +10
Одеська +2  +7 +10  +15
Миколаївська +2  +7 +10  +15
Херсонська +1  +6 +10  +15
Запорізька 0  +5 +10  +15
Харківська 0  +5 +4  +9
Донецька 0  +5 +5  +10
Луганська 0  +5 +4  +9
Крим +3  +8 +10  +15
Київ +3  +5 +7    +9

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

5..10
0..5

4..9
0..5

5..10
0..5

10..15
2..7

6..11
0..5

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

 Ф
от

о 
на

да
в 

ав
то

р

Школяр створив 
систему контролю 
якості повітря

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ. На Міжнародному конкурсі нау
кових проектів INSPO2018, що недавно відбувся в Туреччи
ні, не пасли задніх юні пред
ставники України, які вибо
роли там дві медалі та спеці
альну нагороду. Один із при
зерів — учень 10 класу Марі
упольського технічного ліцею 
Артем Агванян повернувся до 
приморського міста із бронзо
вою медаллю та спеціальною 
відзнакою. Саме так автори
тетне журі оцінило створену 
десятикласником інтерак
тивну систему моніторин
гу якості повітря на базі 
контролера NodeMCU. 
Цей пристрій дає змо
гу аналізувати стан 
атмосфери і виводити 
отримані дані у вигля
ді інтерактивних гра
фіків в інтернет. Спеці
альна нагорода дає пра
во юному науковцеві наступ
ного року взяти участь у фі
налі Міжнародного конкурсу 
наукових проектів у Мексиці. 
Водночас це запрошення для 
участі у Міжнародній виставці 
ExpoCiencias Nacional2019. 

А непроста екологічна ситу
ація у Маріуполі, де густо дим
лять відразу два металургійні 
комбінати, дає поштовх для 
чергових сучасних винахо
дів, що у майбутньому сприя
тимуть поліпшенню стану до
вкілля міста. 

Артем Агванян, учень 
10 класу Маріупольського 
технічного ліцею, 
повернувся додому 
з Міжнародного конкурсу 
наукових проектів 
INSPO-2018 із бронзовою 
медаллю та спеціальною 
відзнакою

Скільки років Миколаєву? 
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

СПАДЩИНА. У Центральній 
міській бібліотеці ім. М. Л. Кро
пивницького відбулося друге 
засідання громадського фо
руму «Сторінками історії Ми
колаєва». Форум створено 
для привернення уваги гро
мадськості до історичного 
спадку Миколаєва, вивчення 
ролі місць, подій, людей в іс
торії міста. Організаторами 
форуму виступила група ми

колаївських істориків і кра
єзнавців. Другу зустріч у ме
жах громадського форуму бу
ло присвячено встановленню 
точного віку Миколаєва, опри
люднено маловідомі факти з 
історії його заснування.

Наступного року місто від
значатиме 230річчя, проте іс
нують інші точки зору. Дехто 
навіть пов’язує початок відлі
ку історії міста з 1399 роком 
та пов’язує з особою великого 
князя литовського Вітовта. Іс
нує багато міфів про заснуван

ня міста. На форумі відбулося 
жваве обговорення питання, 
звідки бере початок Миколаїв, 
— зі стародавнього городища, 
яке виникло на території Дико
го саду, з давнього поселен
ня Вітовка (нині Корабельний 
район) чи козацьких поселень 
1789—1790 років.

У дискусії взяли участь кан
дидат історичних наук заступ
ник директора з наукової ро
боти миколаївського обласно
го краєзнавчого музею «Ста
рофлотські казарми» Вале

рій Чернявський, доктор іс
торичних наук завідувач ка
федри історії Чорноморсько
го національного універси
тету ім. П. Могили Юрій Кот
ляр, голова Миколаївської 
міської громадської організа
ції «Вітовське українське то
вариство» Віктор Мних, член 
правління організації Георгій 
Савченко, краєзнавець Юрій 
Шевченко. Усі ці версії мають 
право на існування і їх дослі
джуватимуть історики та кра
єзнавці.
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Міцна сув’язь із материзною
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

НАШОГО ЦВІТУ ПО ВСЬО-
МУ СВІТУ. Цікавий захід від
бувся в Тернополі. Тут зустріли
ся представники двох громад
ських організацій, які мають од
накову назву «Українська ро
дина»: українська — з Терно
поля і турецька — з Анталії. З 
інтернету тернополянка Ірина 
Найдух дізналася, що «Україн
ська родина» є далеко від Тер
нополя. Була приємно здиво
вана, тож захотіла налагодити 

контакти. Майже 25 років то
му кандидат педагогічних на
ук Ірина Найдух створила в рід
ному місті доброчинну органі
зацію, мета якої — соціальний 
захист, моральна й матеріаль
на підтримка, духовний і патрі
отичний розвиток. До її складу 
входять дітисироти та їхні опі
куни, багатодітні сім’ї, самотні 
люди похилого віку, особи з об
меженими можливостями. За 
роки діяльності «Українська ро
дина» допомогла тисячам ма
лозахищених людей, а також 
школам, медичним закладам.

Саме в той час жителька 
тодішнього Кіровограда (нині 
Кропивницький) Віта Михай
лова поїхала до родички в Ту
реччину, у Стамбулі познайо
милася і одружилася з Тари
ком. Згодом пара переїхала 
до Анталії. Тут відкрили влас
ну крамницю, зайнялися бу
дівництвом.

А 2008 року українці Анта
лії вирішили згуртуватися в 
громаду, яку назвали «Укра
їнська родина». Ця громад
ська організація надає різно
бічну допомогу співвітчизни

кам, втілює чимало проектів. 
Торік 1 грудня в Анталії від
крили Український центр, де 
облаштували бібліотеку. Діє 
тут суботня українська шко
ла. Влітку діти безплатно від
почивали в таборі, який ство
рили за програмою Пласту. 
Тож вивчали українські зви
чаї, історію, здобували май
стерність у встановленні на
метів, вирушали в походи.

Як каже Віта Михайлова, 
маємо па м’я тати все, по в’я
зане з Україною, і в’язати міц
ну сув’язь із Батьківщиною. 

ФОТОФАКТ
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