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«Урядовий кур’єр»

Навіть абсолютно здоро-
ва людина у певні мо-

менти  життя може зіткну-
тися з фізичними обмежен-
нями: малеча, батьки з не-
мовлятами на візках, лю-
ди з тимчасовими травма-
ми тощо. Саме в такий час 
розуміємо, що повсякден-
не життя й побут стають 
занадто складними, а ву-
лиці, транспорт, громад-
ські та інші місця й закла-
ди фактично не пристосо-
вані для відвідин у такому 
стані. Та є серед нас ті, ко-
му цю непристосованість і 
бар’єрність доводиться до-
лати день у день — це осо-
би з інвалідністю.

Їхні долі складаються по-
різному. Хтось починає ак-
тивно шкодувати себе, за-
чиняється в чотирьох сті-
нах домівки і лише вима-
гає допомоги від  близь-
ких, держави, суспільства. 
А хтось не здається, шукає 
спосіб реалізуватися, бути 
корисним і навіть стає при-
кладом для інших. Серед 
них чимало відомих митців, 
підприємців, навіть дер-
жавних діячів і спортсменів.

Тож напередодні Міжна-
родного дня інвалідів Мі-
ністерство соціальної по-
літики презентува-
ло інформаційно-со-
ціальну кампанію «Я 
можу». 

Сприймаймо кожного 
таким, яким він є
Я МОЖУ. Для сильних духом і охочих бути корисними 
інвалідність ніколи не стане вироком

Віце-прем’єр-міністр про підвищення мінімалки  
до 4200 грн у державному бюджеті на 2019 рік

Голодомор досі  
має таємниці  

ПАМ’ЯТЬ. До суботи у столиці триває Міжнародний форум до 
85-х роковин цього геноциду. «Україна пам’ятає, світ визнає». 
У межах зібрання проходить науковий симпозіум, відбуваються 
мистецькі акції, меморіальне засідання Верховної Ради та дер-
жавні заходи за участю Президента України й керівників інших 
держав. Прибули зарубіжні вчені-дослідники Голодомору, пред-
ставники освітніх, музейних, культурних установ, керівники уря-
дів і парламентів, лідери міжнародних організацій.

 «Ці дні віддаємо трагічним споминам про жахливі події в Укра-
їні 1932—1933 років. Це була спланована політична акція, прав-
ду про яку світ довідався порівняно нещодавно. Але ми хочемо, 
щоб міжнародне співтовариство знало: Україна, попри всі пере-
житі трагедії, стає сильнішою і бореться, стримує російську агре-
сію, захищає свій суверенітет і територіальну цілісність. Ми захи-
щаємо від путінської навали весь західний світ. Саме тому буде-
мо ще більше поглиблювати наші дослідження історичної прав-
ди, які пов’язані з геноцидом українського народу», — сказав із 
трибуни форуму віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко. 

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

2 млрд дол. 
траншу Міжнародного валютного 

фонду очікує отримати Україна відразу 
після ухвалення й підписання нового 

держбюджету 

«Разом із підвищенням із 
січня  мінімальна зарплата 

за останні три роки 
зросте фактично втричі. 

Це послідовна політика 
Президента, уряду  

й парламенту».

Дніпро позбувається нагадувань 
про тоталітарний режим 

АКТУАЛЬНО. За доручен-
ням Президента Петра Поро-
шенка у проекті бюджету на на-
ступний рік передбачено фінан-
сування програми з проекту-
вання та будівництва міжнарод-
ного аеропорту у Дніпрі. Про це 
глава держави повідомив під 
час зустрічі з міським головою 
Борисом Філатовим. Сприяли 
цьому плідні переговори з ке-
рівництвом провідних лоукосте-
рів Ryanаir і Wizz Air. Ці компанії 
забезпечать недорогі, надійні, 
високоякісні перевезення як до 
країн Європи і навіть США, так і 
на внутрішньому ринку. 

Завдяки роботі нового аеро-
порту очікується збільшення 
пасажиропотоку за три роки на 
3—5 мільйонів осіб. «Це озна-
чає, що жителі Дніпра і, можли-
во, Запоріжжя чи Кривого Рогу 
матимуть змогу подорожувати 

до 10—15 аеропортів Європи», 
— констатував Президент.

Він очікує на активну участь 
міської громади в реалізації 
цього проекту, зокрема з юри-
дичного боку, з урегулювання 
земельних питань, пошуку ін-
весторів тощо. 

Петро Порошенко вніс на 
розгляд Верховної Ради зако-
нопроект «Про внесення змі-
ни до статті 133 Конституції 
України (щодо перейменуван-
ня Дніпропетровської облас-
ті)». Документ передбачає пе-
рейменування Дніпропетров-
ської області на Дніпровську, 
повідомляє департамент прес-
служби АП.

«Декомунізацію слід завер-
шити. На карті України не може 
бути місця для Петровського. 
Мало того, що він один з очіль-
ників комуністичної диктатури, 

а ще й співорганізатор та ви-
конавець Голодомору, геноци-
ду українського народу. Проце-
дура зміни назви області перед-
бачає поправки до Конститу-
ції. Аналіз засвідчує, що за Дні-
провську область проголосує 
понад три сотні депутатів. По-
трібен не піар, а результат, тоб-
то остаточне завершення де-
комунізації. Дніпропетровська 
область стане Дніпровською, а 
місце Петровського — на сміт-
нику історії. Керуючись цією ло-
гікою, подав до Верховної Ради 
законопроект щодо перейме-
нування Дніпропетровської об-
ласті на Дніпровську», — аргу-
ментував свою позицію глава 
держави.

Це стане ще одним кроком 
до викорінення символіки ко-
муністичного тоталітарного ре-
жиму. 
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Великі можливості галузевої 
співпраці  

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Група по-
слів держав-членів ЄС, які опі-
куються питаннями «Східного 
партнерства», схвально оцінила 
процес реформ в Україні. Такої 
думки вони дійшли під час зу-
стрічі з віце-прем’єр-міністром 
з питань європейської та євро-
атлантичної інтеграції Іванною 
Климпуш-Цинцадзе. 

«Попри війну та безпекові ви-
клики, Україна демонструє зна-
чний прогрес у здійсненні ре-
форм. Маю надію, що виборчий 
період не вплине на їхній темп», 
— підкреслив посол з особли-
вих доручень з питань «Східно-
го партнерства» федерально-
го міністерства Європи, інтегра-
ції та закордонних справ Австрії 
Томас Бухсбаум.

«Я вдячна за високу оцінку 
нашої роботи і переконана, що 
більший успіх ще попереду. Ми 

віримо в те, що робимо, і нині це 
спільний результат злагодженої 
роботи Президента, уряду, пар-
ламенту, бізнесу й громадян-
ського суспільства», — додала 
Іванна Климпуш-Цинцадзе. 

Сторони обговорили майбут-
ні формати співпраці у межах 
«Східного партнерства», процес 
імплементації Угоди про асоціа-
цію Україна — ЄС, питання під-
готовки до засідання Ради асо-
ціації, гендерну політику України, 
секторальну співпрацю України з 
Європейським Союзом, зокре-
ма інтеграцію в енергетичний та 
цифровий ринок ЄС, поглиблен-
ня співпраці в галузях митниці, 
юстиції, свободи та безпеки; оці-
нили стан реалізації 20 ключових 
завдань до 2020 року й поділи-
лися планами щодо відзначення 
10-ї річниці заснування ініціативи 
ЄС «Східне партнерство».

Іванна Климпуш-Цинцадзе 
зазначила, що 10-річчя «Схід-
ного партнерства» — своєрід-
ний шанс надати новий імпульс 
цій ініціативі. «Маючи позитив-
ний досвід формату «міністер-
ства ЄС+3» з питань торгівлі, 
на майбутнє можемо застосу-
вати його і в інших сферах на-
шої співпраці, зокрема це сто-
сується цифрового ринку, енер-
гетики, митної сфери», — до-
дала вона, наголосивши, що 
Україна зацікавлена в подаль-
шій активізації багатосторон-
нього діалогу з усіма учасни-
ками «Східного партнерства». 
«Неформальні ради ЄС з галу-
зевої співпраці — це додаткова 
платформа для ефективного ді-
алогу між нами, і такий формат 
був би позитивним для усіх сто-
рін», — цитує слова урядовця  
служба віце-прем’єр-міністра. 

Юлія Ресенчук, дівчина, яка творить революцію у нашій свідомості щодо людей  
з інвалідністю 
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ДОКУМЕНТИ
Державна наукова установа «Книжкова палата 
України імені Івана Федорова» (за згодою).
Протягом 2019 року;

5) тематичної екскурсії для студентів закладів вищої освіти.
Держкомтелерадіо, державне підприємство  
«Державне спеціалізоване видавництво  
художньої літератури «Дніпро» (за згодою).
Перше півріччя 2019 року.

2. Забезпечити підготовку і видання книги «Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро»  до 100-річ-
чя з дня його заснування».

Мінкультури, Держкомтелерадіо, Український  
інститут книги (за згодою), державне підприєм-
ство «Державне спеціалізоване видавництво  
художньої літератури «Дніпро» (за згодою).
Грудень 2018 р. — 2019 рік.

3. Сприяти висвітленню у засобах масової інформації  заходів, присвячених 100-річчю з дня заснування державного підприєм-
ства «Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро».

МІП, ПАТ «НСТУ» (за згодою), газета  
«Голос України» (за згодою).
Грудень 2018 р. — 2019 рік.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 14 листопада 2018 р. № 854-р 

Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних  
та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН   

від 2 березня 2016 р. № 2270, від 30 листопада 2016 р. № 2321, від 2 червня 2017 р.  
№ 2356, від 5 серпня 2017 р. № 2371,  від 11 вересня 2017 р. № 2375  

та від 22 грудня 2017 р. № 2397 щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки
1. У зв’язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюцій від 2 березня 2016 р. № 2270, від 30 листопада 2016 р. № 2321, від 2 червня 2017 р. 

№ 2356, від 5 серпня 2017 р. № 2371, від 11 вересня 2017 р. № 2375 та від 22 грудня 2017 р. № 2397 щодо Корейської Народно-Демократичної 
Республіки відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і обо-
рони України пропозиції щодо застосування таких персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (далі — санкції):

1) блокування активів (замороження, накладення арешту, зупинення видаткових операцій на рахунках): коштів, фінансових та економіч-
них ресурсів, які розміщені на території України та прямо або опосередковано перебувають у власності або під контролем фізичних осіб, за-
значених у додатку 1, та юридичних осіб, зазначених у додатку 2, а також фізичних осіб, які діють від їх імені або за їх дорученням, чи юри-
дичних осіб, які контролюються ними або перебувають у їх власності, у тому числі заборона надання громадянами України або будь-якими 
фізичними чи юридичними особами на території України коштів, фінансових та економічних ресурсів фізичним чи юридичним особам, за-
значеним у додатках 1 і 2, або в інтересах зазначених осіб та осіб, які діють за їх дорученням.

Зазначена санкція не буде застосовуватися щодо коштів, фінансових та економічних ресурсів у разі, коли за рішенням компетентних 
державних органів України такі кошти, фінансові та економічні ресурси:

необхідні для покриття основних витрат, включаючи оплату продуктів харчування, оренду житла або іпотечного кредиту, ліків та ме-
дичного лікування, податків, страхових внесків чи комунальних послуг, або виключно для оплати в розумних межах послуг та відшкоду-
вання витрат, пов’язаних з наданням юридичних послуг, або сплатою зборів чи платою за обслуговування відповідно до законів України у 
зв’язку із звичайним зберіганням або підтриманням суми коштів, інших фінансових та економічних ресурсів, які заблоковано згідно з цим 
підпунктом, після того, як Комітетові Ради Безпеки ООН, утвореного резолюцією Ради Безпеки ООН від 14 жовтня 2006 р. № 1718 (далі — 
Комітет), через Міністерство закордонних справ буде надіслано повідомлення про намір надати доступ до таких коштів, інших фінансових 
чи економічних ресурсів, та за відсутності негативного рішення Комітету протягом п’яти робочих днів з дати надходження повідомлення;

необхідні для покриття надзвичайних витрат за умови надсилання Комітетові через Міністерство закордонних справ повідомлення про 
прийняття такого рішення та його схвалення Комітетом;

є предметом стягнення згідно із судовим, адміністративним або арбітражним рішенням. У цьому разі такі кошти, інші фінансові та 
економічні ресурси можуть використовуватися для виконання такого рішення за умови, що рішення про таке стягнення прийнято до  
14 жовтня 2006 р. та не спрямовано на задоволення інтересів фізичних та юридичних осіб, зазначених у додатках 1 і 2, та Комітетові пові-
домлено про це через Міністерство закордонних справ;

2) закриття представництв зазначених у додатку 2 юридичних осіб та заборона таким юридичним особам, а також фізичним та юридич-
ним особам, які прямо або опосередковано діють в їх інтересах або від їх імені, брати участь у спільних підприємствах, а також якщо особа, 
яка представляє таке підприємство, є громадянином Корейської Народно-Демократичної Республіки, то вона повинна бути видворена з те-
риторії України з метою її репатріації до зазначеної Республіки згідно з нормами національного та міжнародного права;

3) заборона в’їзду на територію України або транзиту через її територію фізичним особам, зазначеним у додатку 1, а також особам, які 
діють від їх імені або за їх дорученням.

Зазначена санкція не застосовується у разі, коли:
Комітет у кожному окремому випадку прийме рішення про те, що така поїздка є гуманітарною необхідністю, у тому числі для виконан-

ня релігійних обов’язків;
Комітет зробить висновок, що звільнення від дії зазначеної санкції будь-яким чином сприятиме досягненню цілей резолюцій Ради Без-

пеки ООН від 14 жовтня 2006 р. № 1718, від 12 червня 2009 р. № 1874, від 22 січня  2013 р. № 2087, від 7 березня 2013 р. № 2094, від 2 бе-
резня 2016 р. № 2270, від 30 листопада 2016 р. № 2321, від 2 червня 2017 р. № 2356, від 5 серпня 2017 р. № 2371, від 11 вересня 2017 р.  
№ 2375 та від 22 грудня 2017 р. № 2397.

Застосування зазначеної санкції не повинно мати наслідком відмову у в’їзді на територію України громадянам України;
4) судна, зазначені у додатку 3, визначаються як економічні ресурси та підпадають під дію такої санкції, як блокування активів.
За умови наявності у компетентних державних органів України інформації про кількість, назви або реєстрові номери суден, зазначених 

у додатку 3, відповідні державні органи повинні надавати таку інформацію Комітетові (через Міністерство закордонних справ) разом з ін-
формацією про вжиті заходи.

2. Міністерству закордонних справ доводити до відома відповідних державних органів України інформацію про рішення Комітету, необ-
хідні для виконання цього розпорядження, та інформувати про будь-які зміни в застосуванні санкцій в частині включення та виключення 
фізичних та юридичних осіб із списків осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції), запроваджені резолюціями Ради Без-
пеки ООН, зазначеними у підпункті 3 пункту 1 цього розпорядження.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Міністерству оборони, Міністерству вну-
трішніх справ, Міністерству інфраструктури, Державній фіскальній службі, Державній службі фінансового моніторингу, Службі безпеки, 
Державній службі експортного контролю, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній міграцій-
ній службі, Національній поліції, Державній авіаційній службі, Державному космічному агентству, Державній інспекції ядерного регулюван-
ня, державному підприємству «Адміністрація морських портів України», Національному банку, Національній комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державному концерну «Укро-
боронпром» в межах своїх повноважень здійснювати заходи, передбачені цим розпорядженням.

4. Винести у місячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції, визначені цим розпорядженням.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Із додатками до урядового розпорядження можна ознайомитися на сайті «УК»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 14 листопада 2018 р. № 856-р 

Київ

Про перерозподіл та розподіл деяких видатків державного бюджету,  
передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік 

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 
передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання у 
сумі 115 351,9 тис. гривень шляхом:

1) зменшення їх обсягу за бюджетною програмою 2311410 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам»;
2) збільшення їх обсягу за бюджетною програмою 2311460 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування 

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» на суму 78 615,3 тис. гривень;
3) збільшення їх обсягу за бюджетною програмою 2301360 «Лікування громадян України за кордоном» на суму 36 500 тис. гривень;
4) збільшення їх обсягу за бюджетною програмою 2301410 «Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження 

та популяризація історії медицини» на суму 236,6 тис. гривень (у тому числі на комунальні послуги та енергоносії — 236,6 тис. гривень).
2. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України затвердити розподіл у 2018 році обсягу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, визначеного у підпункті 
2 пункту 1 цього розпорядження, згідно з додатком 1.

3. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України та статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 
2018 рік» здійснити у 2018 році розподіл нерозподілених видатків медичної субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на 
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, за бюджетною програмою 
2311410 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» згідно з додатком 2.

4. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу та розподілу видатків, передбачених пунктами 1 і 2 цього розпорядження, 

з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.
5. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:
1) розподілити у тижневий строк обсяг видатків медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачених додат-

ком 2, насамперед на оплату праці з нарахуваннями, на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та на лі-
кування хворих на цукровий та нецукровий діабет між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами 
та бюджетами об’єднаних територіальних громад.

Здійснити розподіл видатків, пов’язаних із медичним обслуговуванням внутрішньо переміщених осіб, на оплату праці з нарахуваннями 
працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу внутрішньо переміщеним особам;

2) вжити заходів для недопущення до кінця року утворення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуваннями 
працівникам закладів охорони здоров’я.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 1 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 14 листопада 2018 р. № 856-р
РОЗПОДІЛ 

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів  
для лікування окремих захворювань

(тис. гривень)

Код бюджету Найменування місцевого бюджету адміністративно- 
територіальної одиниці

Обсяг медичної субвенції  
(загальний фонд)

02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 7 611,3
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 8 400
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 10 000
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 2 500
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 5 613
10100000000 Обласний бюджет Київської області 3 308,7
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 1 927
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 4 500
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 2 513,2
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 5 000
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 1 201,5
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 3 450
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 2 250
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 5 000
26000000000 Міський бюджет міста Києва 15 340,6
________
Усього 78 615,3

Додаток 2 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 14 листопада 2018 р. № 856-р

РОЗПОДІЛ 
нерозподілених видатків медичної субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово 

не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, за бюджетною програмою 2311410 
«Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам»

(тис. гривень)

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно- 
територіальної одиниці

Обсяг субвенції (загальний фонд)
зменшення  

обсягу  
(видатки 

 споживання)

збільшення  
обсягу (видатки 

споживання)

з них видатки, пов’язані  
із медичним обслуговуванням 
внутрішньо переміщених осіб  

(видатки споживання)
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 24 262,2 1 193,6
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 15 070,3 379,6
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 57 654,4 9 348,2
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 97 947,8 68 315,6
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 18 874,8 898,5
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 17 869,6 462,3
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 32 926,2 6 986
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 20 009 444,8
10100000000 Обласний бюджет Київської області 33 430,5 8 371,4
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 15 016,6 826
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 45 838 35 459,4
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 37 861,3 1 383
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 17 955,2 1 075,6
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 40 081,1 5 316,9
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 24 175,6 3 156,7
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 16 660,3 401,7
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 17 784,7 1 397
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 15 360,6 262,3
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 55 996,1 16 031,9
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 17 113,9 1 804,6
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 19 543,9 813,9
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 19 546,1 1 405,8
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 13 141,3 297,5
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 16 348,1 1 036,7
26000000000 Міський бюджет міста Києва 62 916,1 21 099,5

Нерозподілені видатки медичної субвенції для те-
риторій Донецької та Луганської областей, на яких 
органи державної влади тимчасово не здійсню-
ють або здійснюють не в повному обсязі свої по-
вноваження

753 383,7

________
Усього 753 383,7 753 383,7 188 168,5

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

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

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) 

наступних активів, що обліковуються на балансі АКБ «НОВИЙ».
F03GL37413 Дебіторська заборгованість по нарахованим дохо-

дам (комісіям) за розрахункове касове обслуговування, 635 пози-
цій; Дебіторська заборгованість, 9 позицій

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: www.prozorro.sale. Умови продажу:

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/190822/index.
php?lang=ua

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аук-
ціону 10.12.2018 р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу права вимоги   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БАНК БОГУСЛАВ» 

Номер лота: F121GL37442
Коротка назва лота/номер кредитного договору: Право вимоги за кредитними договорами  

№15/01-КР-25/2012
Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів  
(аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 14.12.2018
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/

електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті: 
http://www.prozorro.sale  

Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення аукціону, розмі-
щене на веб-сайті Фонду: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/219-at-bank-bohuslav/40575-asset-sell-id-184959

Підготовче судове засідання по криміналь-
ному провадженню відносно Луценка Олексан-
дра Олександровича, обвинуваченого у вчиненні 
кримінальних правопорушень (злочинів), перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, від-
будеться о 14-00 год. 03 грудня 2018 року в при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область,  
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 207.

До суду  як обвинувачений на 03 грудня 2018 
року о 14-00 год. викликається Луценко Олек-
сандр Олександрович.  

Суддя Троценко Т.А.
Шевченківський районний суд м. Чернівці ви-

кликає Дяволюка Олега Зіновійовича, 04.07.1969 
року народження, зареєстрованого: місто Горлів-
ка, вулиця Матросова, буд. 105, квартира 49 До-
нецької області. Останнє відоме фактичне міс-
цезнаходження: м. Горлівка Донецької області, 
як обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 22017260000000027 від 13.05.2017 р. за  
ст. 258-3 ч. 1 КК України. Судове засідання відбу-
деться 28 листопада 2018 року о 14.00 годині за 
адресою: 58001, м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 
4, кабінет №11. З моменту опублікування повістки 
про виклик обвинуваченого Дяволюка Олега Зінові-
йовича в засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження він вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

 Суддя Слободян Г.М.

Свідоцтво про право власності на не-
рухоме житло, а саме: квартира, від 
04.06.2008 р. №42232, серія та номер 
бланку САС№167235, яка знаходиться за 
адресою: м. Макіївка, вулиця Токарева, 
буд. 24, кв. 16, видане Управлінням по об-
ліку, розподілу та приватизації житла Ма-
кіївської міської ради, на підставі наказу 
управління від 04.06.2008 р. № 1298 ви-
дане в.о.начальника управління О.П. Ку-
дряшова, на ім’я Гольник Андрій Станіс-
лавович, 

вважати недійсним 
в зв’язку з втратою.

Свідоцтво про право власності на не-

рухоме майно, а саме: квартира, від 

10.11.1993 р. №18720, яка знаходиться за 

адресою: м. Донецьк, вулиця Челюскін-

ців, буд. 121, кв. 89, видане Фондом ко-

мунального майна, на підставі розпоря-

дження від 10.11.1993 р. № 18720, вида-

не директором фонду Н.П. Рассоха на ім’я 

Федотов Микола Якимович, Федотова Зі-

наїда Юхимівна, 

вважати недійсним в зв’язку з втра-

тою.

Києво-Святошинський районний суд Київської області викликає обвинуваченого 
Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 р.н., уродженця с. Гвардійське Сім-
феропольського району, АР Крим, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Кримських партизанів, 5, кв. 97, останнє відоме фактичне місце проживання 
за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 99, кв. 97, у судове засідання в кримінальному 
провадженні № 369/3820/17 за обвинуваченням Радика Івана Львовича у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, та Дьяченка Геннадія Володи-
мировича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке призначено 
на 17 годину 27 листопада 2018 року в приміщенні Києво-Святошинського районного 
суду Київської області за адресою: 03170, м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

Явка до суду обов’язкова у зв’язку з необхідністю розглянути клопотання про об-
рання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Дьяченка Г.В. до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Ю.С. Бурбела
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016050000000399 
від 19 квітня 2016 року (справа № 1-кп/243/92/2018) 
за обвинуваченням Мінченко Яни Олександрівни за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нувачену Мінченко Яну Олександрівну, яка прожи-
ває за адресою: вул. Столяревського, б. 28, кв. 25,  
м. Горлівка Донецької області, у судове засідання, 
яке відбудеться 3 грудня 2018 року о 10 год. 00 хв. у 
залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не при-
була за викликом у судове засідання, суд відкладає 
судовий розгляд, призначає дату нового засідання і 
вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду. 
Суд також має право постановити ухвалу про привід 
обвинуваченої та/або ухвалу про накладення на неї 
грошового стягнення в порядку, передбаченому гла-
вами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне 
судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області перебуває кримінальне провадження за обви-
нуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олексан-
дрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якім-
чука Олександра Володимировича 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 ви-
кликає обвинуваченого Якімчука Олександра Володими-
ровича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме заре-
єстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлів-
ський, 79, у судове засідання з розгляду кримінального про-
вадження 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 поряд-
ку спеціального судового провадження, яке відбудеться 10 
грудня 2018 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий 
розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за 
його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22016050000000276 
від 09.12.2016 року (справа № 1-кп/243/451/2018) за 
обвинуваченням Приходька Івана Сергійовича за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 1 ст. 110 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Приходька Івана Сергійовича, 25.10.1970 
року народження, який зареєстрований за адресою: 
м. Донецьк, вул. Краснозорінська, буд. 92, кв. 37, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 5 груд-
ня 2018 року о 13 год. 10 хв. у залі судового засідан-
ня №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22014080000000061 
від 18.07.2014 року (справа № 1-кп/243/86/2018) за 
обвинуваченням Новікова Володимира Миколайови-
ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Новікова Володимира Миколайовича, 
04.09.1974 року народження, останнє місце прожи-
вання та реєстрації якого: м. Запоріжжя, вул. Косміч-
на, буд. 124, кв. 15, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 5 грудня 2018 року о 13 год. 40 хв. у 
залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької об-
ласті, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження №233/2955/18 за обвинувачен-
ням Рибальченка Г. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Рибальченко Григорій Олексан-
дрович, 24.07.1961 року народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, 
вул. Токарева, 12/15, викликається до суду на 13 годину 10 хвилин 6 грудня 2018 року (корп. № 1, 
каб. №12) для участі в підготовчому судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обви-
нуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,  
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження №233/2985/18 за обвинуваченням Лисяка A. M. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Лисяк Артем Миколайович, 07.11.1984 року народження, за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, Червоногвардійський район, мікрорайон Калінін-
ський, 13/78, викликається до суду на 15 годину 00 хвилин 5 грудня 2018 року (корп. № 1, каб. №12), для 
участі в підготовчому судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошен-
ня його в міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Загублене свідоцтво 
про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової 
інформації збірника наукових праць 
«Література в контексті культури» 

КВ № 6955 від 11.02.2003 р. 
вважати недійсним.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, Донецька область, м. Добропіл-
ля, вул. Банкова, буд. 39«А») розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Коломєє-
ця Святослава Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-
5 КК України.

Обвинувачений Коломєєць Святослав Вікторович, 27.11.1984 р.н., останнє місце реєстрації яко-
го: м. Донецьк, проспект Ленінський, 13/31, викликається на 7 грудня 2018 року о 14 годині 00 хви-
лин до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі в розгляді кримінального 
провадження.

Суддя Мацишин Л. С.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької 
області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження №233/558/17 за обвинува-
ченням Астахової С. В. за ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинувачена Астахова Світлана Володимирів-
на, 08.11.1960 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Целено-
градська, буд. 43, викликається до суду на 09 годину 00 хвилин 7 грудня 2018 року (корп. № 1,  
каб. №12) для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченою та ого-
лошення її в міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Втрачені документи 
на човен «Казанка 5м3», випуск 1990 
року, номер реєстрації «КРЕ-1501к», 

двигун – MERKURI-60 кс 
на ім’я Вакуленка Сергія 

Володимировича, 
вважати недійсними. 

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

області – судді Половинки В.О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/10812/18 стосовно Сулицько-
го Дмитра Еріковича, 28.03.1967 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 1 ст. 258-5 КК України. Обвинувачений Сулицький Д. Е. за-
реєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Анрі Барбюса, 
22/50.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Сулицького Дми-
тра Еріковича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
11 грудня 2018 року о 14.30 год. у залі Сватівського район-
ного 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 Осіпенко Л. М., Скрип-
ника С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області — судді Половинки В. О. знаходиться спе-
ціальне кримінальне провадження № 426/2128/18 сто-
совно Плєшакової Ірини Юріївни, 30.04.1987 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Обвинувачена Плє-
шакова І. Ю. зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, місто Сватове, провулок Котляревського, 25.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Плє-
шакову Ірину Юріївну в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 13 грудня 2018 року об 11.00 год. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Суддя Половинка В. О.

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

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Александрова Олек-
сандра Володимировича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/9895/18 за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні стосов-
но Александрова Олександра Володимировича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 11 грудня 2018 року об 11.10 го-
дині.

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

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

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 1 грудня 2018 року ПАТ «Укртелеком» змінює 

умови тарифних планів «Домашній Безлімітний», 
«Домашній Базовий», «Спільний Базовий», «Smart 
Basic», «Інтернет-телефон Безлімітний» та «Інтер-
нет-телефон Базовий» на послуги фіксованого те-
лефонного зв’язку для абонентів (фізичних осіб). 
До вищезазначених тарифних планів включено або 
збільшено кількість нетарифікованих хвилин для 
розмов з абонентами мереж рухомого (мобільного) 
зв’язку України за автоматичним зв’язком без зміни 
щомісячної плати за тарифний план.

Детальну інформацію можна отримати на сайті: 
www.ukrtelecom.ua у розділі «Телефонний зв’язок» 
та/або за телефоном контакт-центру 0 800 506 800 
(дзвінки безкоштовні в межах України з номерів 
українських операторів).

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

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Віхтаря Валерія Ми-
хайловича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/4978/16-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Віхтаря Ва-
лерія Михайловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 7 груд-
ня 2018 року о 10.40 годині.

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

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

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Бубнова Олексія Петровича, який мешкає за адресою: 
Луганська обл., м. Антрацит, вул. Миру, 20, кв. 3, як обвину-
ваченого в судове засідання по кримінальному проваджен-
ню ЄУН № 431/1948/18, провадження № 1-кп/431/181/18 за 
обвинуваченням за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 29 листопада 2018 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Ми-
ру, 38-«а».

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Старобільсько-
го районного суду Луганської області за адресою: м. Старо-
більськ Луганської області, вул. Миру, 38-А (головуючий суд-
дя Олійник С. В., судді: Воронкін О. А., Логвіненко Т. Г.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає як обвинуваченого Андрєєнка Анатолія Олександрови-
ча, 01.05.1962 року народження, уродженця м. Антрацит 
Луганської області, громадянина України, зареєстровано-
го за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Ленін-
градська, буд. 24, за обвинуваченням у скоєнні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 
о 09 годині 00 хвилин 29 листопада 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
Старобільського районного суду Луганської області за адре-
сою: м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А  
(головуючий суддя Колядов В. Ю.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської 
області повідомляє, що в приміщенні суду за адре-
сою: вул. Молодіжна, 10, м. Калуш, Івано-Франків-
ська обл., 77300, суддя Якимів Р. В., о 10.30 год. 27 
листопада 2018 р. відбудеться розгляд заяви проце-
суального керівника в кримінальному провадженні – 
прокурора Калуської місцевої прокуратури про ви-
правлення описки у вироку Калуського міськрайон-
ного суду від 16.10.2018 р. у кримінальному прова-
дженні про обвинувачення Дмитріва Романа Ігорови-
ча за ч. 5 ст. 191 КК України, яка розглядається в спе-
ціальному судовому провадженні.

На судове засідання як обвинувачений виклика-
ється Дмитрів Роман Ігорович, 29.07.1984 року на-
родження, уродженець та житель с. Пійло Калусько-
го р-ну.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Тіщен-
ка Сергія Володимировича, 07.04.1978 року народження, 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Тіщенко С. В. (зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, 108а/110) 
викликається на 04.12.2018 року об 11.00 год. до суду,  
каб. № 7, для участі в розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Мигалевич В. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Ци-
бульник Ірини Олександрівни, 02.01.1957 року народжен-
ня, за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Цибульник І. О. 
(зареєстрована за адресою: Донецька обл., м. Донецьк,  
вул. Качури, 19) викликається на 04.12.2018 року о 10.00 
год. до суду, каб. № 7, для участі в розгляді справи по суті, 
головуючий суддя Мигалевич В. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченої (in absentia), яка 
переховується від органів слідства та суду з метою ухилен-
ня від кримінальної відповідальності (спеціальне судове про-
вадження) та оголошена в міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачена вважається належним чином озна-
йомленою з її змістом.

У провадженні Красноармійського міськрайонного суду 
Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 
20) знаходиться кримінальне провадження відносно обви-
нуваченого Ісаєва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області від 4 грудня 2017 року справу було призначе-
но до судового розгляду на підставі обвинувального акта у 
кримінальному провадженні відносно обвинуваченого Іса-
єва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
проводиться в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Ісаєв А. А., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, Мар’їнський р-н, с. Дачне,  
вул. Южна, 2, останнє відоме місце реєстрації: Донецька 
область, м. Ясинувата, вулиця Машинобудівників, буд. 13,  
кв. 8, викликається 10 грудня 2018 р. о 09 годині 00 хвилин 
до суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ДІЯЛЬНОСТІ  

ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

Директор Державного бюро розслідувань Труба 

Роман Михайлович, який діє на підставі Указу Пре-

зидента України «Про призначення Р. Труби Дирек-

тором Державного бюро розслідувань» від 22 листо-

пада 2017 року №386, повідомляє про початок діяль-

ності Державного бюро розслідувань з 27 листопада 

2018 року як центрального органу виконавчої влади, 

що здійснює правоохоронну діяльність з метою за-

побігання, виявлення, припинення, розкриття та роз-

слідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Повістка про виклик
Підозрювана Кольгофер Оксана Вікторівна, 19.03.1974 р.н., зареєстрована за адресою: 

м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, буд. 43/1, кв. 4, відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 
КПК України повторно викликається о 10 год. 00 хв. 26, 27 та 28 листопада 2018 року до 
старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Денисюка Олександра Миколайовича за адресою: 
м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33 (тел. 044-256-96-77), для вручення особисто повідо-
млення про підозру та проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 12015240010001906 від 14.04.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Фролову Вадиму Вікторовичу, 24.10.1970 р.н., громадянину України, уродженцю м. Луганськ, зареєстро-

ваному за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, с. Красна Талівка, вул. Промениста, буд. 15, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 28.11.2018 р. о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управлін-
ня (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого Кузьменка О. В., для відкриття та надання досту-
пу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 22017130000000148 від 27.06.2017.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День

Київська -2 -7 1 -4
Житомирська -2 -7 2 -3
Чернігівська -2 -7 1 -4
Сумська -2 -7 1 -4
Закарпатська 0 5 5 10
Рівненська -2 -7 0 5
Львівська 0 -5 2 7
Івано-Франківська -2 -7 1 6
Волинська -2 -7 1 6
Хмельницька -4 -9 2 -3
Чернівецька -2 -7 -2 3
Тернопільська -2 -7 -1 4
Вінницька -5 -10 0 -5

Oбласть Нiч День

Черкаська -4 -9 0 -5
Кіровоградська -4 -9 0 -5
Полтавська -4 -9 0 -5
Дніпропетровська -5 -10 0 -5
Одеська -1 -6 0 5
Миколаївська -1 -6 -1 4
Херсонська -2 -7 -1 4
Запорізька -2 -7 0 5
Харківська -7 -12 2 -3
Донецька -5 -10 2 -3
Луганська -7 -12 2 -3
Крим 0 -5 2 7
Київ -3 -5 0 -2

Укргiдрометцентр
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мінлива 
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дощ сніг

Надрукували книжки для незрячих читачів
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Наприкінці лис-
топада до 30 центральних 
міських і районних бібліотек 
Львівщини надійдуть книж-
ки для дітей, які не бачать. 
Це стало можливим завдяки 

впровадженню мікропроекту 
«Книга, яку читають незрячі». 
300 таких книжок шрифтом 
Брайля надрукував Фонд реа-
білітації незрячих за підтрим-
ки департаменту соціально-
го захисту населення облас-
ної держадміністрації. Надру-
кували, за інформацією прес-

служби ОДА, по десять на-
йменувань рельєфнокрапко-
вих книжок, озвучили їх. Кож-
на книжечка має вшитий диск 
з аудіоверсією. 

В усіх бібліотеках Львівщи-
ни подбають про куточки для 
незрячих читачів. А це озна-
чає, що тепер таким хлопчи-

кам і дівчаткам не доведеть-
ся шукати деінде спеціалізо-
ваних закладів, а вони мати-
муть змогу завітати до кни-
гозбірні за місцем проживан-
ня. Нагадаю, що досі в облас-
ті для тих, хто не бачить, дія-
ла лише одна бібліотека у міс-
ті Львові.

Із трактором на постаменті
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. У селі Ворожба 
Лебединського району на Сум-
щині відкрили краєзнавчий му-
зей, біля якого на постамен-
ті встановили трактор «Універ-
сал», якому майже 90 років. 
Техніку до музейної експозиції 
доправив місцевий механіза-
тор Микола Кушняренко, яко-
му випала честь бути останнім, 
хто сидів за його кермом.

За словами місцевих жите-
лів, музейний трактор — тру-
дяга. На ньому працювали не 
тільки батьки нинішніх селян, а 
й їхні діди і навіть прадіди. Тож 
неможливо перелічити, скіль-
ки землі він обробив. Старожи-
ли пригадують, як у роки Дру-
гої світової війни переховували 
техніку в різних місцях, навіть у 
ставку. А коли нацистів вигна-
ли із села, дістали з водойми, 
висушили і поставили у стрій. 

Водночас у селі відкрили 
перші дві зали краєзнавчого 
музею, кошти на який збира-
ли гуртом, залучивши спон-

сорів. Усього вдалося надба-
ти 250 тисяч гривень. Із часом 
відкриють ще дві зали, в яких 
зібрано експонати про історію 

села, хліборобські традиції. 
Окремий розділ буде присвя-
чено бджільництву, яким сла-
виться ворожбянська округа.

Ф
от

о 
пр

ес
-с

лу
ж

би
 Ч

ер
ка

сь
ко

го
 м

іс
ьк

ви
ко

нк
ом

у
Ф

от
о 

з 
са

йт
у 

so
ra

da
.g

ov
.u

a

Бережімо Сіверський 
Донець змолоду!

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

РІЧКА ДИТИНСТВА І ЮНОСТІ. У Слов’янську завершився 
регіональний творчий конкурс «Сіверський Донець очима мо-
лоді». Цього року відгукнулися понад 700 учасників (майже 400 
— із Донеччини, а наймолодшому 4 роки), які запропонували 
цікаві наукові розробки та самобутні зразки творчих робіт: ма-
люнки, фото, відеоролики, агітаційні плакати, вірші, оповідання 
і казки, вироби із природних матеріалів. Зрозуміло, у всіх різно-
манітних виявах творчості провідне місце займає тема охорони 
і збереження природи загалом, а конкретно — головної водної 
артерії Донбасу Сіверського Дінця. 

 Під час церемонії нагородження переможці в номінаціях 
«Наукові роботи», «Літературна творчість», «Образотворче 
мистецтво», «Відеофільми» тощо отримали почесні грамоти та 
цінні подарунки. А спільною перемогою стало те, що всі разом 
юні учасники конкурсу посприяли вихованню у представни-
ків молодшого покоління активної громадянської позиції щодо 
охорони природи, зокрема водних ресурсів. Своєю творчістю 
вони допомогли усвідомити важливість річки свого дитинства 
і юності Сіверського Дінця для Донбасу і всього сходу України. 

Захід організовано завдяки зусиллям працівників Сіверсько-
Донецького басейнового управління водних ресурсів, активіс-
тів громадської організації «Сіверський Донець — відроджен-
ня» та фахівців департаменту екології і природних ресурсів До-
нецької обласної державної адміністрації. До участі у конкурсі 
зазвичай запрошують творчих дітей і молодь Донецької, Луган-
ської та Харківської областей.

У зв’язку з передплатною кампанією на наступний 
рік наші читачі дедалі частіше запитують: яким буде 
«Урядовий кур’єр» 2019-го? Це буде газета чи офіцій-
ний бюлетень? Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 
2019 році й у майбутньому виходитиме як газета, а 
не як офіційний бюлетень.

Підстава для цього — Закон України «Про внесен-
ня змін до деяких законів України щодо забезпечен-
ня офіційної публікації законів України та інших норма-
тивно-правових актів», який набув чинності 21 жовтня цього року. 

Тож наше видання буде і надалі щоденним загальнодержавним дру-
кованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

Під чарівні звуки сямісена
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ОБМІН КУЛЬТУРАМИ. 
Міська влада Черкас втілює 
проект обміну музичними 
культурами України та Япо-
нії. У межах співпраці з По-
сольством Японії в Україні 
до Черкас завітав з концер-
том музикант Оно Кейшьо, 
який виконує рок-музику на 
традиційному японському ін-
струменті сямісен під аком-
панемент рояля.

Як розповів другий се-
кретар Посольства Японії в 
Україні Хошіно Юічі, Черка-
си — перше місто в Украї-
ні, куди приїхав виконавець. 
Незабаром Оно Кейшьо ви-
ступатиме в Києві. Почесний 
гість подякував керівництву 
міста і всім краянам, які за-
вітали на концерт, за гостин-
не прийняття і приязну ат-

мосферу. Він висловив спо-
дівання, що часточка япон-
ської культури та мистецтва 
залишиться в серцях при-
сутніх.

Наприкінці травня Черка-
си відвідав Хошіно Юічі. Під 
час зустрічі з міським голо-
вою та його заступниками 
він відзначив надзвичайну 
красу Черкас, багато зеле-
них насаджень, порівнявши 
їх з рідним містом, яке на-
зивають лісовою столицею 
Японії.

Міський голова висло-
вив подяку Посольству Япо-
нії в Україні за надану мож-
ливість Черкасам взяти 
участь у проекті «Висаджен-
ня сакур». Завдяки цьо-
му з’явилася ще одна не-
повторність, яка символі-
зує дружбу між японським 
та українським народами, — 
алея сакур.

Пісні, говірки та весільний обряд Луганщини
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

КУЛЬТУРНІ СКАРБИ. До 
переліку об’єктів культур-
ної спадщини Луганської об-
ласті увійшли автентичні піс-
ні села Цілуйкове Білокура-
кинської об’єднаної тери-
торіальної громади, особ-
ливості говірки жителів се-
лища Борівське Сєверодо-

нецької міськради, весіль-
ний обряд випікання різки 
сім’ї Костенків-Кушнарьових 
та казки й небилиці сім’ї Ве-
рецунів Троїцького району, 
новопсковський куліш, пав-
лівський капусняк з рибою 
Білокуракинського району 
тощо. 

«Луганщина не перестає 
дивувати різноманітністю та 
багатогранністю збережених 

культурних скарбів, — каже 
начальник обласного управ-
ління культури, національнос-
тей та релігій Аліна Адамчук. 
— Ми зробимо все можливе, 
щоб про її унікальність дізна-
лися не тільки в Україні, а й за 
її межами». 

Вона зазначила, що при 
управлінні створено облас-
ну комісію з формування 
об’єктів нематеріальної куль-

турної спадщини. Вона за-
кликала всіх жителів облас-
ті повідомляти обласну комі-
сію про особливі традиції їхніх 
місцевостей. «Ми після роз-
гляду вноситимемо їх до Все-
українського реєстру немате-
ріальної культурної спадщи-
ни. Це дасть змогу зберег-
ти наші звичаї для майбутніх 
поколінь», — наголосила на-
чальник управління.

Оно Кейшьо продемонстрував чарівне звучання 
улюбленого японського народного інструмента

Раритетний експонат пам’ятає тих предків нинішніх селян, які на ньому працювали
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