
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 30 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ  №226 (6342)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 4 6

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 29 листопада 2018 року
USD 2826.9049 EUR 3189.8795 RUB 4.2228 / AU 342960.10 AG 4035.41 PT 238308.08 PD 323115.23

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:
«Наші моряки — 

військовополонені 
і перебувають під 

захистом Женевської 
конвенції 1949 року.  

 І на них жодним 
чином не 

поширюється 
російське право».

Столиця почує «Армію»
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА. Державна військова радіостанція 

«Армія FM», яка перебуває у підпорядкуванні Міністерства оборо-
ни, отримала ліцензію на мовлення в трьох великих містах — Киє-
ві, Вінниці та Житомирі. Рішення про видачу ліцензій ухвалено на 
засіданні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. 
«Уперше державна військова радіостанція почне працювати у ве-
ликих регіонах України», — зазначив член Нацради Сергій Костин-
ський під час розгляду цього питання. 

У Києві радіостанція «Армія FM» працюватиме на хвилі 94,6 FM, 
повідомляє УНІАН. Загалом ця радіостанція розпочала роботу в 
тестовому режимі 1 березня 2016 року. Веде мовлення в інтерне-
ті й через супутник, у деяких містах — в FM-діапазоні. Це перша 
радіо станція, яку організувало і підтримує Міністерство оборони. 

На сьогодні військове радіо працює в 12 населених пунктах на 
підконтрольній території Донецької та Луганської областей — Вол-
новасі, Гірнику, Костянтинівці, Краматорську, Новоайдарі, Ново-
тошківському, Маріуполі, Очеретиному, Покровську, Слов’янську, 
Станиці Луганській, Щасті.

14,827 млрд грн
прибутку отримали платоспроможні 

банки за 10 місяців 2018 року.  
Це всемеро перевищує торішній 
показник за аналогічний період

ПОВЗУЧА АНЕКСІЯ. Агресор перекрив Керченську протоку. 
Українські порти в акваторії Азовського моря фактично 
опинилися у блокаді

Міністр закордонних справ про доведення до світової 
спільноти чіткої юридичної позиції України щодо агресії 
РФ у Керченській протоці 

4 5
АГРОПЕРСПЕКТИВА

В Урядовому контактному центрі розповіли, 
як сприяють громадянам, котрі звертаються 
на урядову «гарячу лінію» з  проханням 
допомогти розв’язати проблему стосовно 
реєстрації речових прав на нерухоме майно

ВІДКРИТІСТЬ

Самоврядні професійні організації, які 
виробляють стандарти якості продукції 
і зобов’язуються їх дотримуватися, — 
прогресивний напрям, що давно діє  
в Європі, — мають розвиватися і в нас

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
fa

ce
bo

ok
.c

om
/m

ar
po

rt
.o

ffp
ag

e

2

3
Кораблі стоять у портах, на рейдах, біля протоки, деякі повертаються назад  

Росія прагне 
економічно задушити 
нашу країну

Реформи мають тривати попри особливий 
правовий режим
АКТУАЛЬНО. Чернігівщина стала першою областю, де побував Президент від моменту 
запровадження воєнного стану 

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Під час представлення нового 
голови Чернігівської облдерж-

адміністрації Олександра Мисни-
ка місцевій громадськості Петро 
Порошенко поставив йому завдан-
ня з розвитку області та продо-
вження започаткованих реформ. 

Чернігівщина залишаєть-
ся одним з лідерів створення 
об’єднаних територіальних гро-
мад. Президент підкреслив, що 
слід знайти можливість зако-

нодавчо забезпечити проведен-
ня чергових виборів в об’єднаних 
громадах попри особливий право-
вий режим. «Як воєнний стан не 
може пересунути президентські 

вибори, так і нам потрібно зроби-
ти все можливе, щоб провести ви-
бори в об’єднаних територі-
альних громадах», — зазна-
чив він.
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ДОКУМЕНТИ
Стрітенська»;
у позиції «Мангушська 1423955100 смт Мангуш» графу викласти в такій редакції:
«Мангушська 
Комишуватська 
Мелекінська 
Стародубівська 
Урзуфська
Ялтинська»;
у позиції «Мар’їнська 1423310100 м. Мар’їнка» графу викласти в такій редакції:
«Мар’їнська 
Зорянська
Єлизаветівська
Катеринівська 
Костянтинівська
Красногорівська 
Максимільянівська 
Новомихайлівська»;
у позиції «Нікольська 1421755100 смт Нікольське» графу викласти в такій ре-

дакції:
«Нікольська 
Боївська 
Зеленоярська
Новокраснівська
Республіканська
Темрюцька (Старченківська)
Тополинська»;
у позиції «Миколаївська 1424210800 м. Миколаївка» графу викласти в такій ре-

дакції:
«Миколаївська 
Малинівська
Рай-Олександрівська 
Райгородоцька»;
у позиції «Очеретинська 1425555900 смт Очеретине» графу викласти в такій ре-

дакції:
«Очеретинська
Верхньоторецька
Желаннівська
Красногорівська 
Новобахмутівська
Новоселівська Перша 
Олександропільська (Розівська)
Орлівська
Первомайська 
Пісківська
Соловйовська»;
у позиції «Добропільська 1411500000 м. Добропілля» графу викласти в такій ре-

дакції:
«Добропільська 
Ганнівська 
Білицька
Святогорівська
Світлівська»;
у позиції «Костянтинівська 1412600000 м. Костянтинівка» графу викласти в та-

кій редакції:
«Костянтинівська
Віролюбівська 
Іванопільська 
Новодмитрівська
Марківська
Предтечинська
Миколаївська»;
у позиції «Маріупольська 1412300000 м. Маріуполь» графу викласти в такій ре-

дакції:
«Маріупольська 
Старо-Кримська 
Покровська
Бердянська»;
у позиції «Мирноградська 1411300000 м. Мирноград» графу викласти в такій ре-

дакції:
«Мирноградська 
Гродівська
Іванівська 
Малинівська (Улянівська)
Миролюбівська
Новоекономічна
Новоолександрівська»;
у позиції «Покровська 1413200000 м. Покровськ» графу викласти в такій редакції:
«Покровська 
Гришинська 
Лисівська
Першотравнева
Шевченківська 
Рівненська
Родинська»;
2) виключити такі позиції:

«Костянтино-
пільська

1421282701 с. Костянтино піль Костянтинопільська 
Андріївська
Багатирська 
Новоєлизаветівська
Роздольненська 
Срібненська 

Великоново-
сілківський  
район»;

«Білицька 1411570300 м. Білицьке Білицька 
Світлівська 
Шилівська

м. Добропілля»;

3) доповнити перелік такими позиціями: 
«Старомлинівська 1421285201 с. Старомлинівка Старомлинівська

Керменчицька
Краснополянська
Євгенівська
Новопетриківська

Великоново-
сілківський 
район

Криворізька 1422084401 с. Криворіжжя Криворізька
Добропільська
Шилівська

Добропільсь-
кий район

Кальчицька 1421782201 с. Кальчик Кальчицька
Зорянська
Касянівська
Малоянисольська

Нікольський 
район

Удачненська 1422756300 смт Удачне Удачненська
Новотроїцька
Сергіївська
Піщанська
Срібненська
Новоєлизаветівська

Покровський 
район

Сартанська 1412365300 смт Сартана Сартанська
Талаківська
Лебединська
Широкинська
Павлопільська
Комінтернівська
Чермалицька

м. Маріуполь

Селидівська 1413800000 м. Селидове Селидівська
Цукуринська
Українська
Петрівська

м. Селидове

Новогродівська 1413600000 м. Новогродівка Новогродівська
Миколаївська
Михайлівська
Галицинівська

м. Новогро-
дівка

Авдіївська 1410200000 м. Авдіївка Авдіївська м. Авдіївка».

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

27.11.2018 Київ  № 1541
Про внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 28 грудня 2017 року № 1512 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної 
енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

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

1) у пункті 1: 
в абзаці першому цифри «4,969» замінити цифрами «4,779»;
абзац п’ятий замінити чотирма новими абзацами такого змісту: 
«IV квартал — 4,721 коп./кВт·год (без ПДВ):
з 01 жовтня 2018 року по 31 жовтня 2018 року (включно) — 5,406 коп./кВт·год 

(без ПДВ);
з 01 листопада 2018 року по 30 листопада 2018 року (включно) — 5,406 коп./кВт·год 

(без ПДВ);
з 01 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року (включно) — 3,450 коп./кВт·год 

(без ПДВ).»;
2) додаток викласти в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2018 року, але не раніше дня, наступного 

за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП О. Кривенко

Додаток  
до постанови НКРЕКП 28.12.2017 № 1512 

(у редакції постанови НКРЕКП від 27.11.2018 № 1541)
Структура тарифу на передачу електричної енергії Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

СТАТТІ ВИТРАТ Одиниця 
виміру 2018 рік

у тому числі

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.

у тому числі
з 01.10.2018 

по 
31.10.2018

з 01.11.2018 
по 

30.11.2018

з 01.12.2018 
по 

31.12.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ тис. грн 2 451 528 538 862 596 510 621 755 694 401 223 358 227 783 243 260

1.1 Послуги виробничого характеру тис. грн 131 077 10 090 39 811 54 127 27 049 8 700 8 873 9 476
1.2 Витрати на охорону праці та техніку безпеки тис. грн 4 901 495 947 1 747 1 712 551 562 599
1.3 Сировина та допоміжні матеріали тис. грн 81 055 20 537 20 961 20 059 19 498 6 272 6 396 6 830
1.4 Паливо зі сторони тис. грн 50 337 9 636 14 278 15 113 11 310 3 638 3 710 3 962
1.5 Енергія зі сторони тис. грн 42 576 17 292 6 143 5 013 14 128 4 544 4 634 4 950
1.6 Витрати на оплату праці тис. грн 1 102 492 235 070 257 736 267 281 342 405 110 137 112 318 119 950
1.7 Нарахування на заробітну плату тис. грн 242 548 51 715 56 702 58 802 75 329 24 230 24 710 26 389
1.8 Амортизація тис. грн 677 323 165 141 168 866 169 719 173 597 55 839 56 944 60 814
1.9 Інші витрати тис. грн 119 219 28 886 31 066 29 894 29 373 9 447 9 636 10 290
2 АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ тис. грн. 436 735 96 841 101 292 107 629 130 973 42 129 42 962 45 882

2.1 Матеріальні витрати тис. грн 35 499 9 833 8 522 8 126 9 018 2 901 2 958 3 159
2.2 Витрати на оплату праці тис. грн 302 697 63 093 69 899 75 623 94 082 30 262 30 861 32 959
2.3 Нарахування на заробітну плату тис. грн 66 593 13 880 15 378 16 637 20 698 6 658 6 789 7 251
2.4 Амортизація тис. грн 9 714 2 428 2 428 2 429 2 429 781 797 851
2.5 Інші витрати тис. грн 22 232 7 607 5 065 4 814 4 746 1 527 1 557 1 662
3 ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ тис. грн 187 189 79 317 83 253 11 613 13 006 4 183 4 266 4 557

3.1 На дослідження та розробки тис. грн 9 616 2 550 2 497 2 062 2 507 806 822 879
3.2 Інші тис. грн 39 646 8 854 10 742 9 551 10 499 3 377 3 444 3 678
3.3 Витрати на утримання Держенергонагляду тис. грн 137 927 67 913 70 014 0 0 0 0 0
4 УСЬОГО ВИТРАТ тис. грн 3 075 452 715 020 781 055 740 997 838 380 269 670 275 011 293 699

4.1 Матеріальні витрати тис. грн 345 445 67 883 90 662 104 185 82 715 26 606 27 133 28 976
4.2 Витрати на оплату праці тис. грн 1 405 189 298 163 327 635 342 904 436 487 140 399 143 179 152 909
4.3 Нарахування на заробітну плату тис. грн 309 141 65 595 72 080 75 439 96 027 30 888 31 499 33 640
4.4 Амортизація тис. грн 687 037 167 569 171 294 172 148 176 026 56 620 57 741 61 665
4.5 Інші витрати тис. грн 328 640 115 810 119 384 46 321 47 125 15 157 15 459 16 509
5 Фінансові витрати тис. грн 628 533 136 784 162 621 144 619 184 509 59 348 60 524 64 637
6 Коригування витрат* тис. грн. -813 320 -149 538 -149 538 -149 536 -364 708 -48 099 -49 052 -267 557
7 УСЬОГО ВИТРАТ тис. грн 2 890 665 702 266 794 138 736 080 658 181 280 919 286 483 90 779
8 Витрати з прибутку на: тис. грн 2 533 738 359 256 805 739 544 498 824 245 265 124 270 373 288 748

8.1 Прибуток тис. грн 2 077 665 294 590 660 706 446 488 675 881 217 402 221 706 236 773
8.1.1 у т. ч. капітальні інвестиції тис. грн 636 852 115 261 140 084 213 254 168 253 54 120 55 191 58 942
8.1.2 у т. ч. витрати на погашення кредитів тис. грн 1 421 218 173 766 515 830 228 349 503 273 161 881 165 087 176 305
8.1.3 у т. ч. дольовий внесок до громадських енергетичних організацій тис. грн 4 732 1 222 1 144 1 222 1 144 368 375 401
8.1.4 у т. ч. інші витрати тис. грн 14 863 4 341 3 648 3 663 3 211 1 033 1 053 1 125
8.2 Податок на прибуток тис. грн 456 073 64 666 145 033 98 010 148 364 47 722 48 667 51 975
9 Реалізація (товарний відпуск) тис. грн 5 424 403 1 061 522 1 599 877 1 280 5781 482 426 546 043 556 856 379 527
10 Надходження в мережу млн кВт·год 113 500 29 500 25 000 27 600 31 400 10 100 10 300 11 000
11 Тариф на передачу електроенергії коп./кВт·год 4,779 3,598 6,400 4,640 4,721 5,406 5,406 3,450
12 Довідково: витрати на ремонт тис. грн 237 159 29 908 74 518 89 157 43 576 14 016 14 294 15 266

* Коригування витрат у сумах: 
1) -364 853,76 тис. грн (без ПДВ) відповідно до постанови НКРЕКП від 27 квітня 2017 року № 600 (із змінами), враховано рівними частинами протягом 2018 року; 
2) -233 294,0 тис. грн (без ПДВ) відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1431, враховано рівними частинами протягом 2018 року; 
3) -215 172,10 тис. грн (без ПДВ) відповідно до підпункту 1 пункту 3 постанови НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 945, враховано у грудні 2018 року.

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики А. Гудаченко

НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 жовтня 2018 р. № 863-р 
Київ

Про передачу державних підприємств, установ 
та організацій до сфери управління Державної служби  

морського та річкового транспорту 
1. Передати цілісні майнові комплекси державних підприємств, установ та 

організацій за переліком згідно з додатком із сфери управління Міністерства 
інфраструктури до сфери управління Державної служби морського та річково-
го транспорту.

2. Внести у додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 берез-
ня 2011 р. № 265 «Питання управління Міністерством інфраструктури об’єктами дер-
жавної власності» зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 24 жовтня 2018 р. № 863-р

ПЕРЕЛІК 
державних підприємств, установ та організацій, що передаються до сфери 

управління Державної служби морського та річкового транспорту 

Код згідно з ЄДРПОУ Найменування державних підприємств, 
установ та організацій

21720000 Державна установа «Держгідрографія» 
25958804 Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків 
30058275 Державне підприємство «Класифікаційне товариство 

«Регістр судноплавства України» 

Оголошення  
про проведення повторного конкурсу на зайняття трьох вакантних посад  

керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань
Відповідно до рішення Комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, першого за-

ступника та заступника Директора Державного бюро розслідувань, директорів територіальних органів та керівників підрозділів цен-
трального апарату Державного бюро розслідувань, працівників підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань 
від 21 листопада 2018 року (протокол №71), керуючись пунктом 7 частини восьмої статті 11 Закону України «Про Державне бюро роз-
слідувань» оголошується повторний конкурс на зайняття таких вакантних посад керівників підрозділів центрального апарату Держав-
ного бюро розслідувань (відповідно до кваліфікаційних вимог і критеріїв професійної придатності, наданих Конкурсній комісії Дирек-
тором Державного бюро розслідувань Трубою Р. М. листом від 16 липня 2018 р.): 

—  Завідувача сектору інформаційно-аналітичних систем та технологій, забезпечення діяльності та доступу до баз даних і реєстрів 
Відділу організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення Державного бюро розслідувань;

—  Завідувача сектору по роботі з публічними заходами Управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій Держав-
ного бюро розслідувань;

—  Начальника відділу міжнародно-правового співробітництва Управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій 
Державного бюро розслідувань.

Строки проведення конкурсу.
Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються до 21.12.2018 року включно.

Докладна інформація щодо проведення конкурсу розміщена на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України:  
http://www.kmu.gov.ua/ 

УТОЧНЕННЯ
В опублікованій постанові №991 від 21 листопада 2018 року «Про приєднан-

ня до Протоколу 1998 року до Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 
року з поправками 2003, 2004, 2006, 2008, 2012, 2013 та 2014 років до нього» 
(«УК» №225 від 29 листопада 2018 р.) у назві постанови та у тексті слід читат и 
«П ротоколу 1988 року».

01128110 Державне підприємство «Державний проектно-
вишукувальний та науково-дослідний інститут морського 
транспорту «ЧорноморНДІпроект» 

01126996 Державне підприємство «Науково-дослідний проектно-
конструкторський інститут морського флоту України з 
дослідним виробництвом» 

38017026 Казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна 
служба»

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 24 жовтня 2018 р. № 863-р

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток 1 до розпорядження Кабінету  

Міністрів України від 21 березня 2011 р. № 265
Виключити такі позиції:
у розділі «Одеська область»:

«1128110 Державне підприємство «Державний проектно-
вишукувальний та науково-дослідний інститут морського 
транспорту «ЧорноморНДІпроект» м. Одеса, просп. 
Шевченка, 12»;

«1126996 Державне підприємство «Науково-дослідний 
проектно-конструкторський інститут морського 
флоту України з дослідним виробництвом» м. Одеса, 
вул. Ланжеронівська, 15а»;

у розділі «м. Київ»: 
«21720000 Державна установа «Держгідрографія» 

вул. Електриків, 26»;
«25958804 Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків 

вул. Фрунзе, 104»;
«30058275 Державне підприємство «Класифікаційне товариство 

«Регістр судноплавства України» вул. Сагайдачного, 10».



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ДОКУМЕНТИ

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

НОВІКОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ, ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛ-КОФІ», код за ЄДРПОУ 
40325513, місцезнаходження: 04214, м. Київ, вул. Північна, будинок 6, 
літера А1, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 3 січня 2019 року о 09 год. 30 хв. за адресою: 04214, 
м. Київ, вул. Північна, будинок 6, літера А1.

Перелік питань, що виносяться на голосування  
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Про звільнення Новікова Євгена Володимировича з посади дирек-
тора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛ-КОФІ».

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

НОВІКОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ, ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКО-УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 
37949399, місцезнаходження: 04214, м. Київ, вул. Північна, будинок 6, 
літера А1, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 3 січня 2019 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 04214, 
м. Київ, вул. Північна, будинок 6, літера А1.

Перелік питань, що виносяться на голосування  
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Про звільнення Новікова Євгена Володимировича з посади дирек-
тора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКО-УКРА-
ЇНА».

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України Пі-
саришена Олександра Володимировича, 11.01.1983 року народження, який зареєстро-
ваний за адресою: місто Брянка Луганської області, вулиця Ювілейна, 6/2, у судові за-
сідання, які проводитимуться в порядку спеціального судового провадження та відбу-
дуться 10 січня 2019 року о 17 год. 00 хв. та 7 березня 2019 року о 09 год. 45 хв. у залі 
судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. 
Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Пісаришена О. В. у судові засідання, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Т. Багрій

У провадженні Красногвардійського районного су-
ду м. Дніпропетровська перебуває кримінальна спра-
ва № 426/1211/17 (провадження № 1-кп/204/288/18) 
за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедикто-
вича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, Патрушева Ан-
дрія Олександровича, 8 грудня 1967 р.н., у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 437 КК України, Гурєєва Олек-
сандра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Обвинувачені: Плотницький Ігор Венедиктович, 
Патрушев Андрій Олександрович, Гурєєв Олександр 
Васильович викликаються в судове засідання на 3 
грудня 2018 року о 15.30 годині в приміщення Крас-
ногвардійського районного суду м. Дніпропетров-
ська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, 
каб. № 23. Справа розглядається під головуванням 
судді Білик І.А.

Після опублікування оголошення про виклик в 
пресі обвинувачені вважаються повідомленими про 
дату, час і місце розгляду справи. Наслідки непри-
буття обвинувачених до суду передбачені ст.ст. 139, 
323 КПК України.

У провадженні Рівненського міського суду Рівнен-
ської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна,1) перебуває 
кримінальне провадження №12014120000000196 (номер 
провадження 1-кп/329/17, справа №569/1031/17) про об-
винувачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК 
України. 

Суддя Рівненського міського суду Рівненської об-
ласті Сидорук Є. І. викликає обвинуваченого Сича Іва-
на Олексійовича, 08.02.1960 р.н., громадянина України, 
уродженця с. Кисоричі Рокитнівського району Рівнен-
ської області, без визначеного місця реєстрації та про-
живання, остання реєстрація за адресою: Рівненська об-
ласть, Рокитнівський район, вул. Радянська, 18-А, у су-
дові засідання, які визначені судом та призначені до су-
дового розгляду на такі дати: 5 грудня 2018 року о 09 
год. 00 хв., 12 грудня 2018 року об 11 год. 00 хв., 20 груд-
ня 2018 року о 10 год. 00 хв. та відбудуться в приміщен-
ні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) 
у залі судового засідання №21.

Якщо обвинувачений не прибуде за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає 
дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення 
його прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про на-
кладення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11, 12 КПК України, та здійснити 
спеціальне судове розслідування.

Приморський районний суд м. Маріуполя Доне-
цької області викликає відповідачів: Муринця Олек-
сандра Олександровича, 31.10.1937 р.н., Мурінець 
Тамару Михайлівну, 13.01.1936 р.н., які зареєстро-
вані за адресою: м. Маріуполь, пров. Дніпропетров-
ський, буд. 11, у справі за позовом Харламова Сер-
гія Вікторовича до Муринця Олександра Олександро-
вича та Мурінець Тамари Михайлівни про звернення 
стягнення за договором позики, у судове засідання, 
яке відбудеться 03.12.2018 року о 09.00 годині в при-
міщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівель-
ників, 52-а, каб. 33.

Суддя Д’яченко Д.О.

23 листопада 2018 року  

Загальними зборами учасників  

Товариства з обмеженою відповідальністю  

«БІЗНЕС ЦЕНТР «СТУДЕНТСЬКИЙ» 

(код ЄДРПОУ 35437288) прийнято рішення про 

зменшення статутного капіталу товариства.

Письмові вимоги кредиторів товариства проси-

мо надсилати за адресою його місцезнаходження, 

а саме: 04050, м. Київ, вул. Студентська, буд. 6.

Ставищенська селищна рада повідомляє про 

взяття на облік безхазяйного майна в селищі Ста-

вище Ставищенського району Київської області по 

вулиці Покровська, 71. Для довідок звертатися до 

Ставищенської селищної ради за адресою: 09400, 

Київська область, смт Ставище, вул. Цимбала Сер-

гія, 44, або за телефоном (04564)5-28-48.

Державне агентство резерву України оголошує 
аукціон з реалізації форм та люльок хлібопекар-
ських, хліборізок, мішків паперових.

Аукціон відбудеться 21 грудня 2018 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за прове-

дення аукціону: Горошко І.Я. (235-17-42), Топко Т. В. 
(234-15-66).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

Згідно з наказом МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
№ 560 від 07.11.2018 р. Державне підприємство «Шахтоуправління «Південнодон-
баське №1» (ЄДРПОУ 34032208) реорганізовується шляхом приєднання до Державно-
го підприємства «Національна вугільна компанія» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Богда-
на Хмельницького, 4, код ЄДРПОУ 42164388). Кредитори можуть заявити свої вимо-
ги протягом двох місяців після оприлюднення інформації про реорганізацію підприєм-
ства. Письмові вимоги надсилати за адресою: 85670, Донецька область, м. Вугледар,  
вул. Магістральна, 4. За довідками звертатися по телефону: 067-621-98-08.

Старобільський районний суд викликає як обвинуваченого Крупицького Анатолія Федоровича, 02.05.1973 року народження, уроджен-
ця с. Калюс Новоушинського району Хмельницької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: вул. Щорса, 2, с. Минь-
ківці, Дунаєвецький район, Хмельницька область, за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, у судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 45 хвилин 5 грудня 2018 року. Явка до суду обов’язкова. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Старобільського районного 
суду Луганської області за адресою: м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А, головуючий суддя Воронкін О.А. Відповідно до  
п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 листопада 2018 р. № 902-р 
Київ

Про внесення змін до перспективного плану  
формування територій громад  

Львівської області
Внести до перспективного плану формування територій громад Львівської 

області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 лис-
топада 2015 р. № 1158 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 92, ст. 129; 2017 
р., № 61, ст. 1880), зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 21 листопада 2018 р. № 902-р
ЗМІНИ, 

що вносяться до перспективного плану формування  
територій громад Львівської області

1. Графічну частину (карта Львівської області) викласти у такій редакції:
«

».
2. У переліку спроможних територіальних громад Львівської області:
1) у позиції «Турківська 4625510100 м. Турка» графу «Назви територіаль-

них громад, що входять до складу спроможної територіальної громади» ви-
класти у такій редакції:

«Турківська
Вовченська
Завадівська
Ільницька
Ісаївська
Лімнянська
Присліпська
Розлуцька
Хащівська
Шум’яцька
Явірська
Ясеницька»;

2) доповнити перелік спроможних територіальних громад такими позиціями:

«Буська 4620610100 м. Буськ Буська Буський  
район

Боложинівська
Гумниська
Заводська
Кізлівська
Купченська
Милятинська
Новосілківська
Побужанська
Соколянська
Топорівська
Чанизька
Яблунівська

Красненська 4620655300 смт Красне Красненська —»—
Андріївська
Балучинська
Задвірська
Куткірська
Полтв’янська
Сторонибабська
Утішківська

Олеська 4620655600 смт Олесько Олеська —»—
Кутівська
Ожидівська
Переволочнян-
ська
Соколівська
Тур’янська

Золочівська 4621810100 м. Золочів Золочівська Золочів-
ський районБілокамінська

Вороняцька
Гончарівська
Єлиховицька
Княжівська
Колтівська
Підгородненська
Підлипецька
Почапівська
Руда- 
Колтівська
Сасівська
Скварявська
Струтинська
Ясеновецька

Глинянська 4621810200 м. Глиняни Глинянська —»—
Великополюхів-
ська
Заставнянська
Куровицька
Перегноївська

Підгайчиківська
Словітська

Поморянська 4621855600 смт  
Поморяни

Поморянська —»—

Бібщанська
Жуківська
Коропецька
Полянська
Ремезівцівська
Сновицька
Шпиколоська

Червоненська 4621888001 с. Червоне Червоненська —»—
Бортківська
Великовільша-
ницька
Гологірська
Новосілківська

Сокальська 4624810100 м. Сокаль Сокальська Сокальський 
районБоб’ятинська

Варязька
Волицька
Жвирківська
Княжівська
Лучицька
Опільська
Перв’ятицька
Переспівська
Поторицька
Савчинська
Свитазівська
Скоморохівська
Смиківська
Стенятинська
Тартаківська
Телязька
Тудорковичівська
Хоробрівська

Белзька 4624810300 м. Белз Белзька Сокальський 
районВанівська

Домашівська
Жужелянська
Карівська
Корчівська
Мурованська
Угнівська
Хлівчанська

Великомостів-
ська

4624810600 м. Великі 
Мости

Великомостівська —»—
Бутинська
Двірцівська
Реклинецька

Сілецька 4611870400 м. Соснівка Соснівська —»—
Волсвинська
Межирічанська
Сілецька

Львівська 4610100000 м. Львів Львівська м. Львів

Винниківська
Брюховицька
Рудненська

Червоноградська 4611800000 м. Червоно-
град

Червоноград-
ська

м. Червоно-
град».

Гірницька
Острівська

«
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Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С. О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/9479/17 стосовно 
Подоброго Віталія Віталійовича, 31.01.1978 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Подобрий В.В. зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, кв-л Волкова, буд. 20-а,  
кв. 105.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Подоброго В. В. у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 11 грудня 2018 року о 12 год. 00 хв. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С. О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/10632/17 стосовно 
Майбороди Олександра Олександровича, 23.04.1971 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Майборода О. О. зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, с. Олександрівськ, пров. 
Кооперативний, буд. 1-а.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Майбороду О. О. в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 11 грудня 2018 року о 12 год. 30 хв. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С. О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/17404/16-к стосов-
но Кошкалди Наталії Борисівни, 11.11.1970 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Кошкалда Н. Б. зареєстрована за 
адресою: м. Луганськ, проїзд 2-й Онєжський, 14 Б.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Кошкалду Н. Б. у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 12 грудня 2018 року о 12 год. 00 хв. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Юрченко С. О., суддів Скрипника С. М., 
Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С. О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/12966/17 стосовно 
Луганського Олександра Сергійовича, 01.12.1983 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Луганський О. С. зареєстрова-
ний за адресою: м. Луганськ, вул. Учбова, буд. 22-а,  
кв. 71.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Луганського О. С. у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 4 грудня 2018 року о 12 год. 00 хв. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Юрченко С. О., суддів Скрипника С. М., 
Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С. О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/7278/16-к стосов-
но Айрапетян Лариси Леонідівни, 21.02.1970 року 
народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачена Айрапетян Л.Л. зареєстрова-
на за адресою: м. Луганськ, вул. Анрі Барбюса, буд. 
18-а, кв. 10.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Айрапетян Л.Л. у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 27 грудня 2018 року о 14 год. 30 хв. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: 
головуючого судді Юрченко С. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С. О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/12967/17 стосовно 
Василевського Вадима Володимировича, 21.02.1966 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвину-
вачений Василевський В.В. зареєстрований за адре-
сою: м. Луганськ, кв-л Якіра, буд. 3, кв. 150.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викли-
кає Василевського В.В. у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 27 грудня 2018 року о 12 год. 00 
хв. у залі Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Юрченко С. О., суддів Скрипника С. М., 
Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/4975/16-к стосовно Сороковенка Рус-
лана Вікторовича, 06.02.1980 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Сороковенко Руслан Вікторович зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Со-
вєтська, б. 4, кв. 83.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Сороковенка Руслана Вікторовича в підготовче судо-
ве засідання, яке розглядається в порядку спеціаль-
ного судового провадження та відбудеться 27 грудня 
2018 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/4979/2016-к стосовно Ткаченко Ва-
лентини Григорівни, 13.12.1949 року народження, 
обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Украї-
ни. Обвинувачена Ткаченко Валентина Григорівна за-
реєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Сільгоспінститут, буд. 27, кв. 118.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Ткаченко Валентину Григорівну в підготовче судове 
засідання, яке розглядається в порядку спеціально-
го судового провадження та відбудеться 27 грудня 
2018 року о 09.30 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Юрченко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8734/2016-к стосовно Мануйлова Єв-
гена Володимировича, 05.01.1967 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Укра-
їни. Обвинувачений Мануйлов Євген Володимиро-
вич зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, 1-й мікрорайон, б. 4, кв. 1.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Мануйлова Євгена Володимировича в підготовче су-
дове засідання, яке розглядається в порядку спеці-
ального судового провадження та відбудеться 28 
грудня 2018 року о 10.30 годині в залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., 
Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8736/2016-к стосовно Сурженка Ми-
хайла Вікторовича, 29.08.1964 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинуваче-
ний Сурженко Михайло Вікторович зареєстрований 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л 
50-річчя Жовтня, б. 26, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Сурженка Михайла Вікторовича в підготовче судо-
ве засідання, яке розглядається в порядку спеціаль-
ного судового провадження та відбудеться 27 груд-
ня 2018 року об 11.00 годині в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., 
Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8735/16-к стосовно Малахової Світ-
лани Анатоліївни, 27.08.1964 року народження, об-
винуваченої у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Укра-
їни. Обвинувачена Малахова Світлана Анатоліївна за-
реєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Ширшова, б. 13а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Малахову Світлану Анатоліївну в підготовче судове 
засідання, яке розглядається в порядку спеціально-
го судового провадження та відбудеться 21 грудня 
2018 року о 10.00 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. M., 
Скрипника С. М.

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 Мельника Олексія 
Миколайовича як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/12307/18 за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Мельника 
Олексія Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 19 
грудня 2018 року о 10.45 годині.

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як обвинуваченого Япринцева Миколу За-
харовича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, с. Борівське, вул. Леніна, 
60) у судове засідання з розгляду кримінальної спра-
ви №428/9549/16-к за обвинуваченням Япринцева 
Миколи Захаровича за ч. 2 ст. 110 КК України, яке 
відбудеться 04.12.2018 року о 09 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя Н. В. Бойко

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 Юрова Юрія Пав-
ловича як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/1592/17 за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні стосовно Юрова Юрія Пав-
ловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 20 грудня 2018 ро-
ку 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 Юрченко С. О., Скрипник С. М.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в підготовче судове засідання обвинува-
ченого Грібачова Віктора Миколайовича, 03.03.1961 
р.н. зареєстрованого за адресою: вул. Тюлені-
на, 8, смт Станиця Луганська Луганської облас-
ті, для розгляду кримінального провадження, пров.  
№ 1-кп/409/156/18, справа № 409/2296/18 за обвину-
ваченням Грібачова Віктора Миколайовича у скоєн-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

Розгляд підготовчого судового засідання від-
будеться 10 грудня 2018 року о 15.30 год. за адре-
сою: 92200, Луганська обл., смт Білокуракине,  
пл. Шевченка, 2.

Із опублікуванням цього оголошення обвинуваче-
ний вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя О. Ю. Максименко

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в підготовче судове засідання обвинува-
ченого Соляника Ігоря Олександровича, 22.02.1987 
р.н. зареєстрованого за адресою: вул. Перемо-
ги, 18, Краснодонський район Луганської облас-
ті, для розгляду кримінального провадження, пров.  
№ 1-кп/409/155/18, справа № 409/2298/18 за обви-
нуваченням Соляника Ігоря Олександровича у скоєн-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

Розгляд підготовчого судового засідання від-
будеться 10 грудня 2018 року о 14.30 год. за адре-
сою: 92200, Луганська обл., смт Білокуракине,  
пл. Шевченка, 2.

Із опублікуванням цього оголошення обвинуваче-
ний вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя О. Ю. Максименко

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 Акімова Олега Кос-
тянтиновича як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/11527/17-к за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Акі-
мова Олега Костянтиновича за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 20 грудня 2018 року о 10.30 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 Юрченко С. О., Осіпенко Л. 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 Мельника Олексія Миколайовича як обвинуваче-
ного в судове засідання по кримінальній справі № 426/18444/18 за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України на 19 грудня 2018 року о 10.35 годині.

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

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

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача Ільїнова Дениса Олександровича, останнє ві-
доме місце проживання: м. Вінниця, вул. А. Медвідь, 14, у судове засідання за позовом Апєтової Юлії Валентинівни 
до Ільїнова Дениса Олександровича, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: 
Лобуренка Володимира Васильовича, Гаєвської Ірини Віталіївни, про визнання права власності за набувальною дав-
ністю. Засідання відбудеться 17 грудня 2018 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Вінницького міського суду Вінниць-
кої області за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал судових засідань № 29 (третій поверх). У разі неявки 
в судове засідання, справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів. Учасники 
справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі су-
дової влади України за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/.

Суддя В. В. Воробйов

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» 

повідомляє про втрату бланків 

суворої звітності полісів

ОСЦПВ: AM 5224020 

та AM 4737926, 

вважати їх недійсними.
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«Ранній сніг на зеле-
ному листі» Михай-

ла Ткача — картина остан-
нього осіннього місяця. Пер-
ший сніг, що випав на Київ-
щині 14 листопада, на тиж-
день випередив архістрати-
га Михаїла, який, за давнім 
повір’ям, «приїжджає на бі-
лому коні — звістку від ма-
тінки-зими привозить». Як 
і в попередні роки, у столи-
ці та в багатьох населених 
пунктах виникли пробле-
ми з підключенням осель до 
тепломереж. Не обійшлося 
без перекриття автошляхів. 
Особливо обурення у людей 
викликали підвищення та-
рифів на оплату ще не на-
даного тепла та інформація 
про мільйонні премії й поса-
дові оклади нафтогазовиків. 
Коли температура в бата-
реях невиправдано падає, 
вона різко підвищується у 
настроях суспільства. Екс-
периментаторам з тарифа-
ми слід мати це на увазі. 

«Грудень у дорозі — зи-
ма на порозі», — ствер-
джує прислів’я. Перший 
зимовий місяць, за прогно-
зами синоптиків, буде ла-
гідним. Великих снігопа-
дів і сильних морозів вони 
не передбачають. Знижен-
ня температури до мінус 
15—20 градусів слід очіку-
вати лише наприкінці міся-
ця. А щоб скласти прогно-
зи на наступні місяці, вес-
ну і літо, народні синопти-
ки здавна спостерігають 
за станом погоди у такі дні 
грудневих релігійних свят: 
Платона і Романа (1), Третя 
Пречиста (4), Катерини (7), 
Андрія Первозваного (13), 
Миколая Чудотворця (19).

За давнім повір’ям, Пла-
тон і Роман приводять зи-
му на господарювання. За 
те, якою вона буде, почес-
ті їй складатимуть на Мас-
ляну неділю (за вісім тиж-

нів до Великодня). Якщо 
цього дня погода буде по-
хмурою і вологою, зима бу-
де теплою з частими від-
лигами. Сонячний мороз-
ний день — провісник ма-
лосніжної зими. 

«Введеня прийде — 
праз ників наведе», — ка-
же народна мудрість. Так 
і є. Від Третьої Пречис-
тої починаються молодіж-
ні зимові свята. Цього дня 
християни водять до церк-
ви дітей. Так колись бать-
ки привели до єрусалим-
ського храму на служіння 
Господові трирічну донь-
ку Марію, яка стала Бого-
ма тір’ю. До цього свята слід 
завершити всі господарські 
роботи, які не можна роз-
починати до Благовіщення 

(7.04). Особливо гріх копати 
або орати землю, «бо вона 
спочиває і на літо сил наби-
рає». Якщо від цього дня до 
Катерини (7) триматиметь-
ся потепління, морозів не 
буде до Варвари (17). Якщо 
день видасться морозним, 
усі наступні свята будуть 
холодними. 

Свято Катерини в народі 
вважають днем дівочої до-
лі. Перед цим парубки по-
стували сім п’ятниць, щоб 
у Катеринину ніч їм при-
снилася майбутня судже-
на. Дівчата на виданні зби-
ралися на вечорниці, вари-
ли спільну вечерю — борщ 
і кашу, ворожили «на до-
лю». У чужому садку слід 
було зірвати гілочку вишні 
й поставити у воду. Якщо 

до Меланки (13 січня) гі-
лочка розквітне, на дівчи-
ну чекає щаслива доля. 

Культ святої Катерини 
поширений у всьому хрис-
тиянському світі. На За-
ході її вважають покро-
вителькою учнівської та 
студентської молоді, а у 
Франції її обрано патроне-
сою старих дівок. В Украї-
ні ставлення до Катерини, 
як і до Богородиці Діви Ма-
рії, святих Варвари, Ган-
ни, Параскеви П’ятниці, 
не тільки побожне, а й жи-
тейськи-довірливе. Жінки 
і дівчата просять у покро-
вительки благословення 
на щасливий шлюб, злаго-
ду в сім’ї, долю. 

Якщо на Катерини від-
лига і туман, погода три-
валий час буде мінливою. 
Старі люди кажуть: «Від 
Катерини погода зиму бе-
ре на кпини». 

До наших днів незмінним 
зберігся обряд парубоць-
кого зимового свята Ан-
дрія (Калити). За легендою, 
апостол Андрій Первозва-
ний проповідував христи-
янство у Скіфії. Дійшов і 
до Києва. Тут на одному з 
пагорбів поставив хрест зі 
словами: «Чи бачите сі го-
ри? Повірте мені, на них за-
сяє благодать Божа!» 

Головний атрибут свя-
та — великий обрядо-
вий корж. Його підвішу-
ють до сволока. Охоро-
нець із помазком і бляшан-
кою, у якій розведена са-
жа, зустрічає охочих, що 
під’їжджають на кочерзі 
поласувати коржем. Від-
бувається такий діалог: 

— Я їду калиту кусати!
— А я буду по зубах пи-

сати!
— А я вкушу!
— А я впишу!
Під час цього діалогу 

«вершник» підстрибує і 
пробує відкусити шматок 
коржа. Дозволяється це 
робити тричі. Вдається по-
ласувати коржем чи ні, але 
під сміх і жарти учасників 
гри претендент мусить біг-
ти надвір змивати сажу з 
обличчя снігом. 

Якщо на Андрія річки, 
ставки й озера вже скува-
ла крига, погода тиха, про-
довження зими буде без 
віхол. А якщо день вітря-
ний, зима дошкулятиме 
частими заметілями. 

Свято Миколая Чудо-
творця — радісний день 
для дітвори. У сімейному 
колі, дошкільних дитячих 
закладах, сиротинцях ма-
лечі роздають подарунки 
«від Святого Миколая». Ді-
тям нагадують про їхні хо-
роші вчинки, напучують 
поважати старших, чемно 
поводитися, бути слухня-
ними та сумлінними. 

«Від Миколая зима силу 
набирає», — каже приказ-
ка. Якщо впродовж трьох 
днів після свята засні-
жить, літо буде вологим, 
щедрим на сіножаті, гарно 
вродять зернові. 

На жаль, нинішній рік 
не приніс нам очікувано-
го припинення російської 
агресії. Може, наступного 
року в Україні нарешті за-
панують мир і злагода. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День

Київська -5 -10 -1 -6
Житомирська -7 -12 -2 -7
Чернігівська -5 -10 -1 -6
Сумська -5 -10 -1 -6
Закарпатська -8 -13 -1 -6
Рівненська -8 -13 -1 -6
Львівська -11 -16 -2 -7
Івано-Франківська -13 -18 -6 -11
Волинська -9 -14 -1 -6
Хмельницька -9 -14 -2 -7
Чернівецька -13 -18 -5 -10
Тернопільська -11 -16 -2 -7
Вінницька -5 -10 -4 -9

Oбласть Нiч День

Черкаська -5 -10 -2 -7
Кіровоградська -5 -10 -2 -7
Полтавська -5 -10 -2 -7
Дніпропетровська -5 -10 -1 -6
Одеська -3 -8 1 -4
Миколаївська -3 -8 0 -5
Херсонська -3 -8 2 -3
Запорізька -3 -8 2 -3
Харківська -6 -11 -1 -6
Донецька -6 -11 2 -3
Луганська -6 -11 -1 -6
Крим +2 -3 +1 +6
Київ -6 -8 -2 -4

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

-1..-6
-5..-10

-1..-6
-6..-11

-2..-7
-5..-10

0..-5
-3..-8

-2..-7
-11..-16

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Краєзнавці 
з Луганщини — 
серед найкращих

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МОЛОДІ НАУКОВЦІ. У Миколаєві пройшла ІХ Всеукраїнська 
краєзнавча конференція учнівської молоді «Мій рідний край, моя 
земля очима сучасників». Свої напрацювання представили 105 
учасників із 19 областей. Було презентовано дослідження з різ-
них напрямів краєзнавства: історичного, географічного, еколо-
гічного, етнографічного, археологічного, культури рідного краю 
та музейної справи. До складу журі увійшли науковці із провід-
них вишів Миколаєва, фахівці з певних напрямів краєзнавства.

Делегацію Луганської області представляли вихованець гурт-
ка «Школа екскурсоводів» обласного центру дитячо-юнацько-
го туризму i краєзнавства учень 8 класу Сєверодонецької спе-
ціалізованої школи-колегіуму Національного університету «Ки-
єво-Могилянська академія» Георгій Ліпартія та учень 11 класу 
СШ №11 м. Сєверодонецька Микита Легостаєв. За підсумками 
конференції Георгій Ліпартія отримав свідоцтво, що підтвер-
джує його право на друк у збірнику найкращих пошуково-до-
слідницьких робіт ІХ Всеукраїнської краєзнавчої конференції. 

Як повідомляє прес-служба Луганського обласного департа-
менту освіти і науки, Миколаїв дуже гостинно зустрів учасників 
конференції. Організатори намагалися подарувати їм якнай-
більше позитивних емоцій, яскравих вражень, було організова-
но цікаві екскурсії: до музею «Старофлотські казарми», крає-
знавчого відділу Миколаївської обласної універсальної науко-
вої бібліотеки тощо.

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

НАШ КАЛЕНДАР
  1 грудня —  День працівників прокуратури; Всесвітній день 

боротьби зі СНІДом
  2 грудня —  Міжнародний день боротьби за скасування раб-

ства
  3 грудня —  Міжнародний день людей з обмеженими можли-

востями
  4 грудня —  Введеня до храму Пресвятої Богородиці. Третя 

Пречиста
  5 грудня —  День працівників статистики; Міжнародний день 

добровольців заради економічного та соціально-
го розвитку; Всесвітній день ґрунтів

  6 грудня —  День Збройних сил України
  7 грудня —  День місцевого самоврядування; Міжнародний 

день цивільної авіації
  9 грудня —  День благодійництва; Міжнародний день бороть-

би з корупцією
10—16 грудня — Всеукраїнський тиждень права
11 грудня — Міжнародний день гір
12 грудня — День сухопутних військ України
13 грудня — Апостола Андрія Первозваного. Парубоцьке свято
14 грудня —  День ушанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС
15 грудня — День працівників суду
17 грудня — День працівників державної виконавчої служби
18 грудня — Міжнародний день мігранта
19 грудня —  День адвокатури; Святителя Миколая Чудотворця
20 грудня — Міжнародний день людської солідарності
22 грудня —  День енергетика; День працівників дипломатич-

ної служби
24 грудня — День працівників державних установ
25 грудня — Різдво за григоріанським календарем
31 грудня — Зустріч Нового року
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ТРАДИЦІЇ. Свято Миколая Чудотворця 
стало найбільш радісним для дітвори 

Грудень у дорозі — 
зима на порозі


