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БРАНЦІ КРЕМЛЯ. Світ із тривогою стежить за долею 
українських моряків, яких захопили в полон російські 
спецслужби, і закликає Москву повернутися в міжнародне 
правове поле

Підтримка й солідарність 
проходять крізь тюремні 
мури
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УКРАЇНА І СВІТ

Будівельники  
вважають,  
що пайові внески  
на розвиток міст  
невідомо куди діваються

НЕРУХОМІСТЬ

Казахстан до Дня 
Першого Президента 
зібрав представників 
різних країн задля 
розвитку діалогу
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Голова Верховної Ради про історичну неминучість  
її створення після отримання томоса 

Іноземним 
журналістам змінено 
порядок в’їзду в АРК 

РЕАЛІЇ  СЬОГОДЕННЯ. Оновлену інструкцію погодження 
в’їзду іноземних журналістів на територію тимчасово окупова-
ного Росією Криму на період воєнного стану оприлюднило на 
офіційному сайті Міністерство інформаційної політики. 

Відповідно до оновленої інструкції, в’їзд іноземних журналіс-
тів до Криму й виїзд із нього здійснюватиметься з паспортом 
за наявності спеціального дозволу, який буде одноразовим, 
тобто дозволятиме лише один в’їзд на півострів і виїзд із йо-
го території. Для наступних відвідин слід буде отримувати но-
вий спецдозвіл. Порядок його отримання викладено у відповід-
ній інструкції на сайті.

У прес-службі міністерства зазначають, що остаточне рі-
шення про пропуск іноземних журналістів на територію Криму 
ухвалюватиме Державна прикордонна служба України «в меж-
ах покладених на неї повноважень з упровадження правового 
режиму воєнного стану».

ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ: 

ЦИФРА ДНЯ

17,205 млрд грн
становить залишок коштів на єдиному 

рахунку Держказначейства на 1 грудня 

2018 року. Це на 17,5% більше,  

ніж місяць тому 

«Саме собор святої Софії 
має стати  

головним храмом 
Української помісної 

православної 
церкви».

У біді своїх не полишаємо 
ПРОТИДІЯ ТИРАНІЇ. Кремль перевернув догори дригом увесь міжнародний порядок,  
зокрема щодо прав людини, свободи судноплавства й територіальної цілісності   

Україна вживає всіх доступ-
них заходів, які можуть 

запобігти повномасштабному 
вторгненню армії РФ на її те-
риторію. Один з них — запро-
вадження воєнного стану в де-
сяти областях після відкри-

тої агресії російських військо-
вих стосовно українських ко-
раблів. Ці кроки слугують для 
запобігання агресії, мінімізації 
її наслідків і захисту найголо-
внішого права людини — пра-
ва на життя.

На форумі «70 років Загаль-
ної декларації прав людини: 
порядок денний для Украї-
ни» Президент Петро Поро-
шенко наголосив, що це захід, 
спрямований насамперед на 
захист українського народу, 

який не призведе до обмежен-
ня конституційних прав гро-
мадян. «Воєнний стан — пре-
вентивний захід на 30 днів. Їх 
використають для зміцнен-
ня нашої оборони і здатності 
захиститися від удару воро-

га. Ми не дамо повторити лю-
тий-березень 2014 року. Ду-
же сподіваюся, що зможемо 
обмежитися цим заходом, і в 
його продовженні не бу-
де потреби», — сказав 
глава держави. 3

У центрі Одеси на знак підтримки захоплених моряків підняли прапор ВМС
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документи
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 28 листопада 2018 р. № 977 

Київ

Про внесення змін до бюджету 
Фонду соціального страхування  

України на 2018 рік
Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до бюджету Фонду соціального страхування України на 2018 рік, за-

твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 70 
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 18, ст. 603), зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 листопада 2018 р. № 977
ЗМІнИ, 

що вносяться до бюджету Фонду соціального  
страхування України на 2018 рік

1. У позиції «Залишок коштів на початок року» цифри «2 339 377» замінити 
цифрами «2 383 465».

2. У позиції «Разом коштів з урахуванням залишку коштів на початок року»  
цифри «22 884 483» замінити цифрами «22 928 571».

3. У позиції «матеріальне забезпечення та соціальні послуги» цифри 
«11 803 144» замінити цифрами «12 437 486».

4. У позиції «страхові виплати» цифри «8 338 907» замінити цифрами 
«8 009 200».

5. У позиції «страхові витрати на медичну та соціальну допомогу» цифри  
«612 882» замінити цифрами «521 859».

6. У позиції «профілактика страхових випадків» цифри «22 602» виключити.
7. У позиції «видатки, пов’язані з виконанням обов’язків страховика» цифри 

«69 626» замінити цифрами «47 172».
8. У позиції «адміністративно-господарські витрати» цифри «1 158 202» замі-

нити цифрами «1 174 153».
9. У позиції «Усього видатків» цифри «22 038 885» замінити цифрами 

«22 223 392».
10. У позиції «Залишок коштів на кінець року, в тому числі» цифри «845 598» 

замінити цифрами «705 179».
11. У позиції «резерв коштів Фонду» цифри «284 890» замінити цифрами 

«337 942».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 листопада 2018 р. № 978 
Київ

Про затвердження Порядку та обсягів 
спрямування нерозподіленого залишку 

коштів, джерелом формування  
яких у 2017 році були надходження 

конфіскованих коштів та коштів, отриманих 
від реалізації майна, конфіскованого  

за рішенням суду за вчинення корупційного 
та пов’язаного з корупцією правопорушення 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про Державний бюджет України на 
2018 рік» Кабінет Міністрів України Постановляє:

1. Затвердити Порядок та обсяги спрямування нерозподіленого залишку ко-
штів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих 
коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням 
суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, що 
додаються.

2. Забезпечити:
1) Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству еко-

номічного розвитку і торгівлі — погодження Порядку та обсягів, затверджених 
пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) після зазначеного погодження:
Міністерству фінансів — відкриття у разі потреби нових бюджетних програм та 

внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;
Міністерству економічного розвитку і торгівлі — внесення змін до Статуту Дер-

жавної іпотечної установи;
Державній казначейській службі — перерахування коштів, зазначених у По-

рядку та обсягах, затверджених пунктом 1 цієї постанови, Міністерству оборо-
ни, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству економічного розвитку і торгівлі.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 14 листопада 2018 р. № 978
ПоРяДоК та оБсяГИ 

спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування  
яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих  

від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення 
корупційного  

та пов’язаного з корупцією правопорушення
1. Ці Порядок та обсяги визначають механізм спрямування нерозподіленого 

залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження кон-
фіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за 
рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопору-
шення, у встановлених сумах.

2. Нерозподілений залишок коштів, які надійшли у 2017 році до спеціально-
го фонду державного бюджету згідно з кодом класифікації доходів бюджету 
50080100 «Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіс-
кованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією 
правопорушення» (далі — бюджетні кошти), спрямовується:  

1) Міноборони — в сумі 5 000 000 тис. гривень (видатки розвитку) за програ-
мою 2101450 «Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів 
щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави»;

2) МВС — в сумі 700 000 тис. гривень (видатки розвитку) за програмою 
1001220 «Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту»;

3) Мінекономрозвитку — в сумі 1 600 000 тис. гривень (видатки розвитку) для 
поповнення статутного капіталу Державної іпотечної установи з подальшим вико-
ристанням для забезпечення житлом громадян, зокрема учасників антитерорис-
тичної операції, які потребують поліпшення житлових умов.

3. Головними розпорядниками бюджетних коштів є Міноборони, МВС і Мін-
економрозвитку.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:
1) закупівлю та модернізацію озброєння і військової техніки для потреб Зброй-

них Сил (4 000 000 тис. гривень), будівництво (реконструкцію) військових об’єктів 
для забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів 
Збройних Сил (1 000 000 тис. гривень);

2) здійснення заходів для створення МВС єдиної авіаційної системи безпеки та 
цивільного захисту (700 000 тис. гривень);

3) придбання Державною іпотечною установою квартир для забезпечення 
житлом поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільно-
го захисту, зокрема учасників антитерористичної операції, які потребують поліп-
шення житлових умов, на умовах фінансового лізингу.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установ-
леному законом порядку.

6. Проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, відо-
браження їх у первинному і бухгалтерському обліку здійснюються в установлено-
му законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням 
здійснюються в установленому законодавством порядку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 листопада 2018 р. № 1001 
Київ

Про внесення зміни до пункту 24  
Порядку забезпечення військовослужбовців  
та членів їх сімей житловими приміщеннями

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміну до пункту 24 Порядку забезпечення військовослужбовців та чле-

нів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, 
ст. 2238; 2013 р., № 33, ст. 1158; 2014 р., № 47, ст. 1238; 2015 р., № 76, ст. 2503;  
2018 р., № 39, ст. 1372), доповнивши його абзацом такого змісту:

«Військовослужбовці зараховуються на облік незалежно від тривалості про-
живання у даному населеному пункті.».
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 листопада 2018 р. № 913-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству юстиції на 2018 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-

снити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мініс-
терству юстиції на 2018 рік, перерозподіл видатків загального фонду державно-
го бюджету шляхом:

1) зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3601170 «Платежі на 
виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками 
розгляду справ проти України» в сумі 142 000 тис. гривень;

2) збільшення обсягу видатків споживання за програмами:
3601150 «Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулюван-

ня спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іно-
земного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в Єв-
ропейському суді з прав людини» в сумі 89 304,5  тис. гривень;

3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безо-
платної вторинної правової допомоги» в сумі 42  525,5 тис. гривень;

3) збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 3601020 «Виконан-
ня покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби 
України» в сумі 170 тис. гривень;

4) встановлення видатків розвитку за програмою 3601070 «Проведення судо-
вої експертизи і розробка методики проведення судових експертиз» в сумі 10 000 
тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству юстиції — погодження перерозподілу видатків державного бю-

джету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної 
Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 листопада 2018 р. № 914-р 
Київ

Про внесення змін до складу осіб, 
уповноважених представляти 

інтереси держави у правліннях фондів 
загальнообов’язкового державного  

соціального страхування
Внести до складу осіб, уповноважених представляти інтереси держави у прав-

ліннях фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, за-
твердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. 
№ 160 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 560; 2017 р., № 8, ст. 250, 
№ 19, ст. 541), зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 28 листопада 2018 р. № 914-р
ЗМІнИ,  

що вносяться до складу осіб, уповноважених  
представляти інтереси держави у правліннях фондів  

загальнообов’язкового державного соціального страхування
1. У складі осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правлінні 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття:

ввести до складу Діденка Сергія Олексійовича — директора департаменту 
Мінфіну та Савенка Олександра Леонідовича — генерального директора дирек-
торату Мінсоцполітики;

вивести із складу Дмитренко Надію Миколаївну та Капінуса Євгена Валерійо-
вича.

2. У складі осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правлінні 
Фонду соціального страхування:

ввести до складу Джигира Юрія Анатолійовича — заступника Міністра фінан-
сів;

вивести із складу Денісову Людмилу Леонтіївну; 
зазначити нові посади таких членів правління Фонду:
Капінуса Євгенія Валерійовича — Голова правління Пенсійного фонду Укра-

їни;
Савенка Олександра Леонідовича — генеральний директор директорату Мін-

соцполітики;
Шамбіра Миколи Івановича — заступник Міністра соціальної політики.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 листопада 2018 р. № 915-р 
Київ

Про виділення коштів для надання 
одноразової грошової допомоги члену сім’ї 

волонтера, який загинув під час надання 
волонтерської допомоги в районі проведення 

антитерористичної операції, та волонтеру, 
який став особою з інвалідністю  

внаслідок травми, одержаної під час надання 
волонтерської допомоги в районі проведення 

зазначеної операції
1. Виділити Міністерству соціальної політики 815,7 тис. гривень для надання 

одноразової грошової допомоги члену сім’ї волонтера, який загинув під час на-
дання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, 

ПовІДоМлЕння
про припинення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту  

в Україну легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан  
без застосування заходів

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від 
субсидованого імпорту» (далі – Закон) за скаргою Асоціації українських автомо-
білевиробників «Укравтопром» Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – 
Комісія) рішенням від 28.09.2018 № АС-396/2018/4411-05 порушила антисубси-
диційне розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походжен-
ням з Республіки Узбекистан (далі – розслідування).

Згідно із зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування визначено лег-
кові автомобілі, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 8703 22 10 00.

03.12.2018 Комісія розглянула подані Мінекономрозвитку матеріали та за ре-
зультатами такого розгляду встановила, що застосування компенсаційних захо-
дів не є необхідним. 

Керуючись частиною другою статті 19 Закону Комісія прийняла рішення № АС-
401/2018/4411-05, згідно з яким припинила антисубсидиційне розслідування що-
до імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан 
без застосування заходів.

Рішення Комісії від 03.12.2018 № АС-401/2018/4411-05 набирає чинності з дня 
опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

виклик до суду
Старобільський районний суд викликає як обвинуваченого Авсіє-

вича Михайла Леонідовича, 30.11.1959 року народження, уродженця  
м. Красний Луч Луганської області, громадянина України, зареєстрова-
ний та проживає за адресою: вул. Сімферопольська, 163, м. Хрусталь-
не Луганської області, за обвинуваченням у скоєнні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засі-
дання, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 20 грудня 2018 року. Яв-
ка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні Старобільського районного суду Луганської області за адре-
сою: 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 опублікуван-
ня повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

та волонтеру, який став особою з інвалідністю внаслідок травми, одержаної під 
час надання волонтерської допомоги в районі проведення зазначеної операції.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резерв-
ного фонду державного бюджету.

2. Міністерству соціальної політики:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних з надан-
ням допомоги, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 25 грудня 2018 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Мі-
ністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання ко-
штів, виділених згідно з цим розпорядженням.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 листопада 2018 р. № 898-р 
Київ

Про внесення змін до пункту 6 плану заходів 
щодо реалізації Концепції вдосконалення 

інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції України на 2018 

рік
Внести зміни до пункту 6 плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення 

інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 
рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р.  
№ 109, виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 21 листопада 2018 р. № 898-р

ЗМІнИ, 
що вносяться до пункту 6 плану заходів щодо реалізації  

Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної 
інтеграції України на 2018 рік

Пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Провести такі інформаційно-роз’яснювальні кампанії:
1) Всеукраїнську інформаційну кампанію «НАТО — Україна. Безпека. Захист. 

Стабільність», у рамках якої забезпечити виготовлення інформаційної, аудіо-
візуальної, друкованої продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональ-
них та регіональних теле- та радіоканалів, в Інтернеті, громадських місцях, за-
кладах освіти.

   Держкомтелерадіо, МІП, МЗС, обласні, Київська міська 
держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).

  IV квартал;
2) кампанію з підвищення рівня поінформованості на тему «Співробітництво 

Україна — НАТО як каталізатор реформ», у рамках якої забезпечити виготовлен-
ня інформаційної, аудіовізуальної, друкованої продукції та розміщення її в ефірі 
загальнонаціональних та регіональних теле- та радіоканалів, в Інтернеті, громад-
ських місцях, закладах освіти.

   Держкомтелерадіо, МІП, МЗС, МОН, обласні, 
   Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання  

(за згодою).
  IV квартал;
3) освітню кампанію на тему «Чому НАТО? Засади і принципи діяльності НА-

ТО та його роль у підтримці міжнародної безпеки», у рамках якої забезпечити ви-
готовлення інформаційної, аудіовізуальної, друкованої продукції та розміщення її 
в ефірі загальнонаціональних та регіональних теле- та радіоканалів, в Інтернеті, 
громадських місцях, закладах освіти.

   Держкомтелерадіо, МІП, МЗС, МОН, обласні, 
   Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання  

(за згодою).
  IV квартал.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 листопада 2018 р. № 905-р 
Київ

Про підписання Меморандуму про 
взаєморозуміння  

між Урядом України та Урядом Королівства 
саудівська  

аравія про співробітництво у сфері спорту
Схвалити проект Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та 

Урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво у сфері спорту.
Уповноважити Міністра молоді та спорту Жданова Ігоря Олександровича під-

писати зазначений Меморандум. 
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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нкрекп повідомляє
Додаток 65  

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг 26 листопада 2015 року № 2868 

(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 13.11.2018 № 1397)
Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення  

(з використанням внутрішньобудинкових систем) 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» 

Без ПДВ

№ 
з/п Найменування показників 

Послуга 
з централізованого 

постачання 
холодної води 

(з використанням 
внутрішньо-

будинкових систем)

Послуга 
з централізованого 

водовідведення 
(з використанням 

внутрішньо-
будинкових 

систем)
тис. грн 
на рік грн/м3 тис. грн 

на рік грн/м3

1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 75 170,747 8,8856 85 480,177 7,8646

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.1 електроенергія 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.2 інші прямі матеріальні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.2 прямі витрати на оплату праці 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 53 681,238 6,3454 63 672,389 5,8582

1.3.1 частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 53 681,238 6,3454 63 672,389 5,8582
1.3.2 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3.3 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 21 489,509 2,5402 21 807,788 2,0064

1.4.1 частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та 
водовідведення 21 466,779 2,5375 21 782,318 2,0041

1.4.2 загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної води/
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 22,730 0,0027 25,470 0,0023

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 3 646,485 0,4310 4 143,627 0,3812
2.1 частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 3 469,457 0,4101 3 945,263 0,3630
2.2 адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 177,028 0,0209 198,363 0,0183
3 Витрати на збут, у т. ч.: 6 283,729 0,7428 7 077,179 0,6511

3.1 частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення 2 170,727 0,2566 2 468,479 0,2271
3.2 витрати на оплату праці 2 614,298 0,3090 2 929,372 0,2695
3.3 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 575,145 0,0680 644,462 0,0593
3.4 амортизаційні відрахування 20,042 0,0024 22,458 0,0021
3.5 витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування 

коштів споживачів 513,365 0,0607 575,235 0,0529
3.6 інші витрати 390,151 0,0461 437,172 0,0402
4 Інші операційні витрати 28,153 0,0033 32,015 0,0029

4.1 частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 28,153 0,0033 32,015 0,0029
4.2 інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

5.1 частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000
5.2 фінансові витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
6 Повна собівартість 85 129,114 10,0628 96 732,997 8,8999
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.1 частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.2 частка податку на прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.3 чистий прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.4 податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

8
Частка компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та 
збори, на оплату праці за попередній звітний період з централізованого 
водопостачання та водовідведення

3 036,861 0,3590 2 058,723 0,1894

9 Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення 
(з використанням внутрішньобудинкових систем), тис. грн 88 165,975 98 791,721

10 Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення 
(з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м3 10,42 9,09

11 Обсяг реалізації, тис. м3 8 459,81 10 868,96
Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення А. Чумак

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

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-
мінальне провадження № 426/8742/2016-к стосовно Божича Дмитра Вікторови-
ча, 05.02.1980 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 до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Божич Дмитро Вікторович зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
кв-л Молодіжний, б. 18, кв. 314.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Божича Дмитра Вікторовича в підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 20 грудня 
2018 року о 16.00 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

ПОВІСТКА  
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні підготовчого судово-
го засідання викликає як обвинуваченого Согутовського Артема Борисовича, 17.06.1986 
року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Свердловськ,  
вул. Жилова, буд. 6, кв. 6, за матеріалами кримінального провадження № 408/2659/18; 
№ 1-кп/425/395/18, на підставі обвинувального акта відносно Согутовського Артема Бо-
рисовича, який обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 258-3 ч. 1, 109 
ч. 2, 110 КК України.

Обвинуваченому Согутовському Артему Борисовичу необхідно прибути до підготов-
чого судового засідання, яке відбудеться 11 грудня 2018 року о 9 год. 15 хв. у приміщен-
ні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя Ю. Ю. Кобзар

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває кри-
мінальне провадження № 426/7653/17 відносно Булишева Романа Валерійовича, 
15.06.1977 року народження, зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, вул. Мос-
ковська, буд. 13, кв. 25, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Булишева Романа Валерійовича в судове засідання, яке відбу-
деться 20 грудня 2018 року об 11.00 год. у залі Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя Скрип-
ник С. М., судді Половинка В. О., Попова О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-
мінальне провадження № 433/1164/2017 стосовно Басова Олександра Васильови-
ча, 16.10.1971 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в 
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Басов Олександр Васи-
льович зареєстрований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 19А, кв. 196.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Басова Олександра Васильовича, 16.10.1971 року народження, у су-
дове засідання, яке відбудеться 19 грудня 2018 року о 15.30 годині в залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового прова-
дження викликає як обвинуваченого Долотіна Віктора Олексійовича, 14.03.1975 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л 
Молодіжний, 20А/906, за матеріалами кримінального провадження № 420/120/17, 
1-кп/425/304/18, на підставі обвинувального акта відносно Долотіна В. О. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Долотіну В.О. необхідно прибути до підготовчого судового за-
сідання, яке відбудеться 21 грудня 2018 року о 9 год. 15 хв. у приміщенні Рубіжан-
ського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває кри-
мінальне провадження № 426/3748/18 відносно Назарєвіча Сергія Станіславови-
ча, 05.02.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Назарєвіча Сергія Станіславовича в судове засідання, яке від-
будеться 20 грудня 2018 року о 12.00 год. у залі Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя Скрип-
ник С. М., судді Осіпенко Л. М., Попова О. М.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Бубнова Олексія Пе-
тровича, який мешкає за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Миру, 20,  
кв. 3, як обвинуваченого в судове засідання по кримінальному провадженню 
ЄУН № 431/1948/18, провадження № 1-кп/431/181/18 за обвинуваченням за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 10 грудня 2018 року о 9 год. 15 хв. у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру 38-«а».

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу. Судове засідання відбудеться в приміщенні Старобільського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: м. Старобільськ Луганської облас-
ті, вул. Миру, 38-А (головуючий суддя Олійник С. В., судді: Воронкін О. А., Логві-
ненко Т. Г.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опублікування повістки 
про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває 
кримінальне провадження № 426/1537/17 відносно Линдіна Дмитра Євгено-
вича, 17.07.1973 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, кв-л Щербакова, 11/6, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Линдіна Дмитра Євгеновича в судове засідання, 
яке відбудеться 20 грудня 2018 року о 10.00 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: головуючий суддя 
Скрипник С. М., судді Попова О. М., Юрченко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебу-
ває кримінальне провадження № 426/11340/17 відносно Корнієнка Олексан-
дра Миколайовича, 12.11.1978 р.н., обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Корнієнко О. М., заре-
єстрований за адресою: м. Луганськ, кв-л Ватутіна, 20б/26.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Корнієнка О. М. у судове засідання, яке відбудеться 
21 грудня 2018 року о 14.00 год. у залі Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя 
Скрипник С. М., судді Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченої

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачену 
Чаркіну Інну Євгенівну, 28.08.1969 року народження, заре-
єстровану за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л 
Волкова, 12/24, за матеріалами кримінального проваджен-
ня № 433/1959/17, 1-кп/425/305/18, на підставі обвинуваль-
ного акта відносно Чаркіної І. Є. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченій Чаркіній І. Є. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 21 грудня 2018 
року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченої справу буде розгляну-
то за її відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

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

ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Обухо-
ва Максима Аркадійовича як обвинуваченого в судо-
ве засідання по кримінальній справі № 426/1534/17-к 
за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Обухова Максима Аркадійовича за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України на 18 грудня 2018 року о 10.50 
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.

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

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Шаблієнко Ірину Во-
лодимирівну як обвинувачену в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/15327/16-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Шаблієнко 
Ірини Володимирівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 18 
грудня 2018 року о 10.40 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Половинка В. О., Осіпенко Л. 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 Сидорова Дмитра 
Сергійовича як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/18451/18 за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Сидоро-
ва Дмитра Сергійовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 18 грудня 2018 року об 11.00 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 Скрипник С. М., Половинка В. О.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 листопада 2018 р. № 907-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану державного  
підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів»  

імені Данила Галицького» на 2019 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» на 2019 

рік, що додається до оригіналу.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

СПРАВА «ШЕПІЛОВ І ПАСІЧНИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SHEPILOV AND PASICHNYY v. UKRAINE)

(Заяви № 10395/14 та № 64287/17)
Стислий виклад рішення від 08 листопада 2018 року

Заявники скаржились за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
на надмірну тривалість досудового тримання під вартою. Заявник у заяві № 10395/14 також скаржився за іншими положеннями 
Конвенції відповідно до усталеної практики Європейського суду.

Розглянувши скарги заявників за пунктом 3 статті 5 Конвенції, Європейський суд, посилаючись на рішення у справах «Хар-
ченко проти України» та «Ігнатов проти України», дійшов висновку, що у цій справі тривалість досудового тримання заявників під 
вартою була надмірною та констатував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції. 

Європейський суд також розглянув інші скарги за заявою № 10395/14 та, посилаючись на свою попередню практику у справах 
щодо України, дійшов висновку про порушення положень Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції щодо надмірної тривалості досудового три-

мання під вартою;
4. Постановляє, що було порушення Конвенції щодо інших скарг, поданих відповідно до усталеної практики Суду (див. табли-

цю у додатку);
5. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають 

бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься 

простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

ДОКУМЕНТИ
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оголошення

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

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Ва-
сильєва Миколу Олександровича, 09.04.1985 р.н., як обви-
нуваченого в кримінальному провадженні № 296/2803/16-к, 
1-кп/296/41/18 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голову-
ванням судді Аксьонова В. Є. в судове засідання, що відбудеться 
18 грудня 2018 р. о 17 год. 00 хв. у приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал 2-К (к. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Оголошується конкурс з визначення організатора аукціону з 

продажу майна банкрута  ПрАТ«Шполатехагро» (код ЄДРПОУ 

32715534). Письмові пропозиції, що відповідають вимогам ч. 6 

ст. 49 Закону України №2343-ХІІ, приймаються протягом 10-ти 

календарних днів з дати виходу оголошення. Ліквідатор Пуш-

карь Л. М., поштова адреса: 04111, м. Київ, вул. Черняховсько-

го, буд. 29, оф. 5, тел. (098)445-20-91.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Пакулу Мар’яну 
Романівну, 12.07.1982 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. 9-го 
Травня, буд. 55, кв. 40, м. Євпаторія, АР Крим), у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться о 10 годині 15 хвилин 11 грудня 2018 року.

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

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

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування даного оголо-
шення, обвинувачена вважається належним чином ознайомлена з його змістом.

                                  Державна екологічна інспекція України 
                                               СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН 
                               державного ринкового нагляду на 2019 рік

1) план здійснення ринкового нагляду

Поряд-
ковий номер

Найменування виду  
продукції

Строк 
проведення

Найменування нормативно правового  
акта, дія якого поширюється  
на відповідний вид продукції

Спіль-
ні пере-

вірки

Поштова адреса, контактний  
телефон, адреса електронної  

пошти органу  
ринкового нагляду

1 Автомобільні  
бензини, дизельне, 
суднове та котельне 
паливо

Протягом року Постанова Кабінету Міністрів України 
від 1 серпня 2013 р. № 927 «Про за-
твердження Технічного регламенту 
щодо вимог до автомобільних бензи-
нів, дизельного, суднових та котель-
них палив»

- Держекоінспекція
м. Київ, Новопечерський пров. 3,  
корп.2, 01042.
Тел./ факс: +38 (044) 521-20-40 
e-mail: info@dei.gov.ua

2) план здійснення контролю продукції

Поряд-
ковий номер

Найменування виду  
продукції (марка  
(модель, артикул,  

модифікація), партія, 
серія)

Код товару згідно  
з УКТЗЕД

Строк  
проведен-

ня

Найменування нормативно-правового  
акта, дія якого поширюється  
на відповідний вид продукції

Орган ринкового нагляду,  
до сфери відповідальності 
якого належить продукція

1 Автомобільні  
бензини

2710 12 41
2710 12 45 
2710 12 49
2710 12 51
2710 12 59
2710 20 90 00
3824 90 97 10

2019 Постанова Кабінету Міністрів України 
від 1 серпня 2013 р. № 927 «Про за-
твердження Технічного регламенту 
щодо вимог до автомобільних бензи-
нів, дизельного, суднових та котель-
них палив»

Держекоінспекція
м. Київ, Новопечерський 
пров. 3, корп. 2, 01042. 
Тел./ факс: 
+38 (044) 521-20-40 
e-mail: info@dei.gov.ua

2 Дизельне паливо 2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 11 00
2710 20 15 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00
3826 00

2019

3 Суднове паливо 2710 19 62 00
2710 19 64 00
2710 19 68 10
2710 19 68 20
2710 19 68 90
2710 20 31 00
2710 20 35 00
2710 20 39 00

2019

4 Котельне паливо 2710 19 62 00
2710 19 64 00
2710 19 68 10
2710 19 68 20
2710 19 68 90
2710 20 31 00
2710 20 35 00
2710 20 39 00

2019

ЗАТВЕРДЖУЮ 
В.о. Голови Державної  

екологічної інспекції України 
І. ЯКОВЛЄВ 

30 листопада 2018 року

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ ПРО СКАСУВАННЯ КОНКУРСУ

На посаду:
– державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з тенісу настільного.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На посаду:
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з волейболу пляжного.

Загальні вимоги для конкурсантів на посаду головного тренера:
– вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або 

магістра та спеціальністю відповідної галузі знань;
– знання ділової української мови;
– стаж роботи на тренерських посадах з виду спорту не менше 5 років.

Документи для участі в конкурсі, а також Програма підготовки наці-
ональної збірної команди України з виду спорту до Олімпійських ігор, 
План підготовки національної збірної команди України з виду спорту до 
Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи (для претендентів на по-
саду головного тренера) приймаються протягом 30 календарних днів з 
дня його оголошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, каб. 610. 
Телефон для довідок: 287-35-76.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL36406- F11GL36407; 
F11GL36355-F11GL36360; 
F11GL36756

Короткий опис активів (майна)  
в лоті:

Кредити

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 21.01.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
40671-asset-sell-id-185392
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
40663-asset-sell-id-185184
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
40673-asset-sell-id-185400

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 № 426/4983/16-к стосов-
но Русакова Олексія Анатолійовича, 27.08.1971 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Русаков О. А. зареєстрований  
за адресою: м. Луганськ, вул. Інтернаціональна,  
буд. 132, кв. 165.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Русакова О. А. в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 20 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 № 426/4992/16-к стосов-
но Дубровського Віталія Анатолійовича, 14.11.1970 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дубровський В. А. зареєстрова-
ний за адресою: м. Луганськ, вул. Краснознаменна,  
буд. 49, кв. 8.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викли-
кає Дубровського В. А. в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 19 грудня 2018 року о 12 год. 00 
хв. у залі Сватівського районного суду Луганської 
області 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 скла-
ді головуючого судді Юрченко С. О., суддів Половин-
ки В. О., Осіпенко Л. 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 № 426/9473/17 стосовно 
Кітайцева Юрія Олександровича, 31.01.1983 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Кітайцев Ю. О. зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, вул. Цимлянська, буд. 15,  
кв. 297.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Кітайцева Ю. О. в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 17 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 № 426/10693/16-к сто-
совно Толмачова Олександра Олександровича, 
15.12.1982 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Обвинувачений Толмачов О. О. зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, вул. Челюскінців, буд. 143,  
кв. 91.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Толмачова О. О. в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 21 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 скла-
ді головуючого судді Юрченко С. О., суддів Половин-
ки В. О., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Юрченко С. О. 
знаходиться кримінальне провадження № 426/11767/17 стосовно Мальгіна Павла Во-
лодимировича, 30.03.1968 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Мальгін П. В. зареєстрований за адресою: м. Краснодон, вул. Гого-
ля, 38/6.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Мальгіна П. В. у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
14 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, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської об-

ласті, розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає Бондаренко Олену Миколаївну як обвину-
вачену в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/11562/17-к за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Бондаренко Олени 
Миколаївни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 21 груд-
ня 2018 року о 14.10 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: голову-
ючий суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Осі-
пенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської облас-

ті, розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Пілавова Арістотеля Юрійовича як обвинува-
ченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/7657/17 за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Пілавова Арісто-
теля Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 20 
грудня 2018 року о 10.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської облас-

ті, розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ті-
щенко Олену Сергіївну як обвинувачену в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/11855/17-к 
за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Тіщенко Олени Сергіївни за ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 437 КК Укра-
їни на 21 грудня 2018 року о 14.30 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: голо-
вуючий суддя Попова О. М., судді Половинка В. О., 
Скрипник С. М.
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Чинякова Світлана Олександрівна, 25.10.1980 ро-

ку народження, уродженка м. Сіверськ Донецької об-
ласті, яка проживає за адресою: Донецька область, 
м. Сіверськ, вул. Тиха (К.Лібкнехта), б. 48, на під-
ставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, вам не-
обхідно з’явитись 08.01.2019 р., 09.01.2019 р. та 
10.01.2019 р. о 10 годині до кабінету № 7 3-го відді-
лення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого від-
ділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь 
Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях за адресою: Донецька область,  
м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, буд. 56а, до стар-
шого слідчого в ОВС Журка Л. Ю., для проведення 
слідчих дій за вашою участю в кримінальному про-
вадженні № 22018050000000236, в якому ви є підо-
зрюваною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України. 

У разі неприбуття на виклик або ухилення від яв-
ки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 
КПК України із можливістю застосування приводу та 
здійснення подальшого спеціального судового про-
вадження. При наявності поважних причин, що пе-
решкоджають явці за викликом у визначений строк, 
вам необхідно заздалегідь повідомити слідчого про 
причини свого неприбуття за тел. (06264) 3-03-33.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає 
Марасанова Юрія Володимировича, як обвинуваче-
ного на 16 год. 00 хв. 11 грудня 2018 року в справі за 
обвинуваченням Марасанова Юрія Володимировича, 
19.04.1980 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України за адресою: м. Київ, вул. Сер-
гієнка, 3, каб. 37.

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

Суддя М. В. Марченко

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Звольського Вадима Володимировича, 1964 р.н., 
як обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 296/4949/18 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у 
підготовчі судові засідання, що відбудуться 14 грудня 
2018 року о 09.15 год. та 22 грудня 2018 року о 12.00 
год. у приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Михайлова Володимира Петровича, 26.03.1956 р.н., 
проживає в м. Донецьку по вул. Краснознаменній, буд. 
№125, як обвинуваченого в кримінальному провадженні 
№ 296/1787/18 по обвинуваченню у вчиненні криміналь-
них правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни, під головуванням судді Аксьонова В. Є. у судові засі-
дання, які призначено на 18 грудня 2018 р. о 16 год. 30 хв. 
та 22 грудня 2018 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за адресою: м. 
Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (каб.106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Делієва Сергія Сергійовича, 02.12.1994 р.н., як обвину-
ваченого в кримінальному провадженні № 296/8734/18 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопо-
рушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під го-
ловуванням судді Покатілова О. Б. у підготовче судове 
засідання, що відбудеться 9 січня 2019 року об 11.00 
год. у приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Феленка Володимира Вікторовича як обвинуваченого в 
кримінальному провадженні № 296/6989/17 по обвину-
ваченню у вчиненні кримінального правопорушення за  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Покатілова О. Б. у судове засідання, що відбудеться 
11 грудня 2018 року о 14.00 год. у приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: м. Жи-
томир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова. 
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик до суду обвинувачених відповідно 
до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 

Бабініна Олена Василівна, 23.10.1973 року народжен-
ня, уродженка м. Кілії Одеської області, яка зареєстрована 
і проживає за адресою: м. Одеса, вул. 25. Чапаївської диві-
зії, 20, кв. 8А, та Бєлкін Юрій Леонідович, 26.09.1978 року 
народження, уродженець м. Одеси, зареєстрований та про-
живає за адресою: Одеська обл., Комінтернівський район, 
с. Візирка, вул. Центральна, 1, 20, вам необхідно з’явитися 
11.12.2018 року о 14 год. 30 хв. у зал судових засідань 
№233 Приморського районного суду за адресою: м. Одеса,  
вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні. Наслід-
ки неприбуття обвинувачених передбачені статтями 139, 323 
КПК України.

Суддя С. М. Кічмаренко

Викликається обвинувачений Якімцов Олег В’ячеславович, 

19.05.1967 р.н., до Печерського районного суду м. Києва 12 груд-

ня 2018 року на 09.00 год. за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4,  

каб. 406, суддя Смик С. І. для участі в підготовчому судовому засіданні з 

розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Якімцова О. В. 

за ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження

Обвинувачений Бондаренко Костянтин Ігорович, 24.04.1993 року наро-
дження, громадянин України, місце реєстрації: Одеська область, Біляївський 
район, с. Холодна Балка, вул. Молодіжна, 13, відповідно до вимог ст.ст. 297-
5, 323 КПК України вам необхідно з’явитись 11 грудня 2018 року о 10.00 го-
дині до приміщення Біляївського районного суду Одеської області за адре-
сою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпенка, буд. 1, каб. № 13.

У разі неявки справа буде розглянута у вашу відсутність
Суддя Буран В. М.

Гайсинська державна нотаріаль-
на контора Вінницької області, що 
розташована за адресою: вулиця 
Б.Хмельницького, № 23, місто Гайсин 
Вінницької області, викликає спадко-
ємців померлої 23 січня 2018 року Бри-
кулі Ольги Петрівни, 20 січня 1940 року 
народження, яка на день смерті прожи-
вала за адресою: вулиця Г. Парна, буд.  
№ 12, село Гранів Гайсинського району 
Вінницької області.

Втрачене посвідчення 
потерпілої від Чорнобильської 
катастрофи (категорія 4), серія 

В-П № 123758, видане Київською 
облдержадміністрацією 29 липня 

1993 р. на ім’я Яценко Олени 
Анатоліївни, 

вважати недійсним.

У провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Пан-
кова Миколи Олександровича, 02.12.1954 р.н., обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 
ч. 2, 437 ч. 2 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викли-
кається Панков Микола Олександрович, 02.12.1954 ро-
ку народження, обвинувачений у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 
ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України, яке від-
будеться 13 грудня 2018 року об 11.30 год. у приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 10, під головуванням суд-
ді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

У провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Уржумової Наталії Валеріївни, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання ви-
кликається Уржумова Наталія Валеріївна, 21.02.1972 
р.н., обвинувачена у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
яке відбудеться 12 грудня 2018 року о 09.30 год. у 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 4,  
під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

У провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 р.н., 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання ви-
кликається Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 
року народження, обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, яке відбудеться 11 грудня 2018 
року о 17.00 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді  
Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

У провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єжеля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідан-
ня викликається Єжель Михайло Броніславович, 
19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 364 КК України, яке відбудеться 11 грудня 2018 
року о 12.00 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді  
Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1331/2017 за обвинуваченням Якубови-
ча Ігоря Валентиновича та Гаврилова Ігоря Олексійови-
ча у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, згідно з Єди-
ним державним реєстром досудових розслідувань за 
№ 42015000000000362 від 10.03.2017 року. Шевченків-
ський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче 
судове засідання по вищевказаному кримінальному про-
вадженню відбудеться 11.12.2018 року о 09 год. 30 хв. у 
приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 602 каб.

У разі неявки обвинувачених до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
чених у порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Трубніков

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Селепей, Волковецький і партнери» (код  
ЄДРПОУ 35529766, місцезнаходження: 01004, м. Київ,  
вул. Шовковична, 42-44, офіс 13, літера «ДЕ») пові-
домляє, що загальними зборами учасників Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Селепей, Вол-
ковецький і партнери» 26.11.2018 року прийнято рі-
шення про перетворення Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Селепей, Волковецький і парт-
нери» на Адвокатське об’єднання «Селепей, Вол-
ковецький і партнери» у відповідності до п. 13 ч. 2  
ст. 30 Закону України «Про товариства з обмеже-
ною та додатковою відповідальністю». Вимоги кре-
диторів до Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Селепей, Волковецький і партнери» приймають-
ся до 04.02.2019 року шляхом надсилання на адресу 
Товариства рекомендованого цінного листа з описом 
вкладення з зазначенням обґрунтування кредитором 
своїх вимог до Товариства та відповідних доказів.

У провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Федоренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 
р.н., обвинуваченої у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідан-
ня викликається Федоренко Евеліна Робертівна, 
03.09.1972 року народження, обвинувачена у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 12 грудня 
2018 року о 09.30 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді  
Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Пєтухову Надію Семенівну, яка обвину-
вачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 11 грудня 2018 року о 10.30 годині 
в приміщенні Оболонського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, ка-
бінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Литовченка Павла Во-
лодимировича для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42017000000000870 відносно Литовченка Павла 
Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України 
та повідомляє, що підготовче судове засідання від-
будеться 12.12.2018 року о 17 год. 00 хв. у примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судо-
вих засідань № 2.

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

Суддя В. О. Жмудь

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як потерпілого КАРПЕНКА Олександра Микола-
йовича (к/п № 12012000000000029), у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Шепелева Олек-
сандра Олександровича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, 
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 ч. 3  
ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України та повідомляє, що під-
готовче судове засідання відбудеться 11.12.2018 
року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: м. Київ,  
вул. Жилянська, 142, каб. 23-а.

У разі неявки потерпілого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
потерпілого.

Суддя Л. Г. Косик

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Лукашева Ігоря Михайловича як обвинуваченого 
на 15 год. 30 хв. 11.12.2018 року в справі за обвину-
ваченням Лукашева Ігоря Михайловича, 13.06.1962 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України») за адресою: м. Київ, вул. О. Коши-
ця, 5, каб. 105.

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

Суддя М. Г. Сазонова

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Гаврилюка Ігоря Івановича як обвинуваченого на 16 
год. 00 хв. 11.12.2018 року в справі за обвинувачен-
ням Гаврилюка Ігоря Івановича, 01.05.1967 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
(в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу Укра-
їни») за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця, 5, каб. 105.

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

Суддя М. Г. Сазонова

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Ставицького Едуар-
да Анатолійовича для розгляду кримінального 
провадження з дозволом здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42017000000000870 відносно Ставицького Едуар-
да Анатолійовича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 
КК України та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 12.12.2018 року о 17 год. 00 хв. 
у приміщенні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал 
судових засідань № 2. 

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

Суддя В. О. Жмудь

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 13 
годині 00 хвилин 13 грудня 2018 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 601, обвинувачену Губарєву Катерину Юрі-
ївну, 5 липня 1983 року народження, у рамках кри-
мінального провадження № 22014000000000242, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 21 липня 2014 року, за ознаками вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

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

Суддя Є. О. Мартинов

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Білоус Марину Олександрівну як обвинувачену 
на 15 год. 00 хв. 10.12.2018 року в справі за обвину-
ваченням Білоус Марини Олександрівни, 23.03.1979 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України») за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця, 
5, каб. 105.

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

Суддя М. Г. Сазонова

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
обвинуваченого Захарова В’ячеслава Романовича, 
31.01.1947 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. 16-го квітня 1944 року, буд. 12, кв. 
21, м. Ялта, АР Крим), у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 
годині 00 хвилин 11 грудня 2018 року.

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

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

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його 
змістом.
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 +2 -3 Черкаська -1 -6 +2 -3
Житомирська +2 -3 +2 -3 Кіровоградська -1 -6 +2 -3
Чернігівська +2 -3 +2 -3 Полтавська -1 -6 +2 -3
Сумська 0 -5 +2 -3 Дніпропетровська 0 -5 -2 +3
Закарпатська -2 +3 0 +5 Одеська 0 -5 -1 +4
Рівненська +2 -3 +2 -3 Миколаївська 0 -5 -2 +3
Львівська +2 -3 +2 -3 Херсонська 0 -5 -2 +3
Іва -Франківська +2 -3 +2 -3 Запорізька -1 -6 +2 -3
Волинська +2 -3 +2 -3 Харківська -1 -6 +2 -3
Хмельницька +2 -3 +2 -3 Донецька -1 -6 +2 -3
Чернівецька +2 -3 +2 -3 Луганська -1 -6 +2 -3
Тернопільська +2 -3 +2 -3 Крим -2 +3 +2 +7
Вінницька +2 -3 +2 -3 Київ -1  +1 -1  +1

Укргiдрометцентр

У Миколаєві є ті,  
хто повірив у себе 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАЙНЯТІСТЬ. У Миколаївській обласній службі зайнятості 
провели тренінг «Повір у себе» для людей з інвалідністю. Ме-
тою заходу було надання допомоги в самопізнанні, подолан-
ні невпевненості, об’єктивному оцінюванні своїх можливостей 
для самореалізації у професійній сфері. 

Як зазначає керівник Миколаївської обласної служби зайня-
тості дмитро Оборонько, «використовуючи сучасні технології, 
постійно вдосконалюємо методи пошуку роботи, зокрема че-
рез онлайн-сервіси, для якнайшвидшого повернення до актив-
ної трудової діяльності саме цих шукачів роботи, які змушені 
долати внутрішні бар’єри». 

З початку року в Миколаївській області 1307 клієнтів із фі-
зичними вадами мали статус безробітного, із них працевла-
штовано 274. Служба знаходить варіанти для людей з обме-
женими фізичними можливостями. Тож проведено ярмарок ва-
кансій, на якому міські підприємства пропонували роботу, а та-
кож участь у них підвищує шанси на працевлаштування грома-
дян з особливими потребами. 

Серед професій, представлених на ярмарку, — маркето-
лог, продавець-консультант, слюсар з обслуговування тепло-
вих мереж, електрогазозварник, інженер-проектувальник, ко-
шторисник, слюсарі різної спеціалізації, озеленювач, касир та 
інші. Усього представлено 157 вакансій для осіб з інвалідніс-
тю. Найбільшу кількість надали підприємства «Миколаївоблте-
плоенерго», мережа магазинів «П’ятачок» і ТОВ «Макромир-
проект». 

Максимальна пропозиція заробітної плати — 8 тисяч гри-
вень. У заході взяли участь 50 шукачів роботи, більшості з них 
запропонували вигідні вакансії.
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Яскраві голоси, гідні Соломії
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ВОКАЛЬНІ ЗМАГАННЯ. 
У Тернополі відбувся видат-
ний мистецький захід — від-
критий конкурс вокалістів і 
хорових колективів ім. Соло-
мії Крушельницької. Органі-
зувало творче змагання об-
ласне державне музичне учи-
лище, назване ім’ям славет-
ної краянки, співачки світово-
го значення. Його навчально-
му закладу присвоїли 55 ро-
ків тому, а саме училище не-
щодавно відзначило 60-річчя. 
до цих двох дат і приурочили 
масштабний конкурс. За мету 
поставили популяризацію пі-
сенної творчості українського 
та світового вокального й хо-
рового мистецтва. 

Творчі змагання тривали 
три дні поміж майже півтисячі 
учасників — вокалістів-соліс-
тів, хоровиків з різних куточ-
ків України. Конкурс організу-
вали у двох номінаціях: «хоро-
ві колективи» та «солісти-во-
калісти». Виборювати звання 
лауреатів у першій номінації 
приїхали академічні хорові ко-
лективи закладів вищої осві-
ти І—ІІ рівня акредитації. Со-
лістів-вокалістів розподілили 
за чотирма віковими катего-
ріями, тож участь узяли обда-
ровані від 10 до 32 років.

«Журі почуло яскраві го-
лоси, гідні Соломії», — ска-

зала директор конкурсу, ди-
ректор Тернопільського об-
ласного державного музич-
ного училища ім. Соломії Кру-
шельницької Лариса Римар. 
А головою журі, яке оцінюва-
ло виступи хорових колекти-
вів, був професор, народний 
артист України, лауреат Наці-
ональної премії ім. Т. Шевчен-
ка Юрій Луців. 

Таланти молодих вокаліс-
тів-солістів оцінювали про-
фесіонали на чолі із соліст-
кою Віденської опери народ-
ною артисткою України Вікто-
рією Лук’янець. Лише за день 
довелося прослухати 80 кон-
курсантів. «Рівень виконав-

ців надзвичайно високий, нам 
було дуже складно визнача-
ти переможців. Я їм усім ска-
зала, що це велике щастя — 
мати змогу співати й дарува-
ти свій спів людям», — наго-
лосила оперна діва.

Проте першу премію у віко-
вій категорії від 24 до 32 ро-
ків серед солістів-вокалістів 
журі вирішило не присуджу-
вати. дипломи лауреата пер-
шої премії в інших вікових ка-
тегоріях здобули учениці Бе-
режанської державної шко-
ли мистецтв Богдана Борець-
ка та столичної музшколи 
№26 Ольга Мельничук, а та-
кож Анастасія галайда з Ки-

єва й львів’я нин Роман Чаба-
ранок. Академічний студент-
ський хор Івано-Франківсько-
го музучилища ім. д. Січин-
ського розділив першу пре-
мію у своїй номінації з хором 
Тернопільського музучилища 
ім. С. Крушельницької. 

Переможці взяли участь 
у гала-концерті. Подарунок 
учасникам творчого змагання 
і тернополянам під час заходу 
зробила Вікторія Лу к’я нець. 
Вона виконала арію Норми 
з однойменної ліричної тра-
гедії В. Белліні та українську 
народну пісню «Ой, де ти пі-
деш», яку свого часу співала 
Соломія Крушельницька. 

Лариса Римар: «Переповнює почуття гордості, 
що ми ці творчі змагання організували»

Вікторія Лук’янець нагороджує дипломом 
лауреата Марію Кнігницьку з Одеси

І плат, і кептар
АКЦЕНТИ. Моду диктують народні традиції минулого

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

В Ужгороді красуні-мод-
ниці вийшли до гляда-

чів у костюмах, позичених у 
жінок із далекої минувши-
ни краю за Карпатами. По-
дія, що відбулася в Закар-
патській обласній філармо-
нії, мала символічну назву 
«Із роду в рід». Під музи-
ку фолк-гуртів «Гудацька 
тайстра», «Реміцькі пошта-
рі», камерного оркестру За-
карпатської обласної фі-
лармонії, який грав мело-
дії за мотивами народних 
пісень, сучасні модниці по-
вернули час назад на кіль-
ка століть. 

Юні красуні дефілювали 
у костюмах, оздоблених ви-
шивкою і шиттям, із харак-
терними орнаментами і ко-
льорами всіх районів багато-
національного Закарпаття. 

Вбрання було спеціаль-
но створено у межах проек-
ту на чолі з директором де-
партаменту моделей Анною 
Феєр за підтримки Україн-
ського культурного фонду. 
У кожному комплекті не-
змінною була довганя (довга 
вишита сорочка). В інших 
залежно від регіону — кеп-
тар (бунда), запаска (плах-
та), плат (довгий фартух), 
сердак і кобат (верхній су-
конний одяг), пацьорки (на-
мисто) тощо. 

Авторка колекції худож-
ник-модельєр Оксана Ва-
силян, якій допомагала ре-
жисер-постановник Оксана 
Шип, поєднали сучасні фак-
тури з елементами тради-
ційного вбрання, яке носи-
ли на Закарпатті в далекому 
минулому.  

Народний одяг закарпат-
ців увібрав у себе елемен-
ти румунського, угорсько-
го, словацького, німецького 

традиційного вбрання, які 
тісно переплелися з укра-
їнськими. Тож він не має 
аналогів і по-своєму уні-
кальний.

Глядачі дякували керів-
ництву філармонії за яскра-
ве свято моди. 

«Це чудовий майданчик 
для таких заходів, неймо-
вірна акустика. Не очіку-
вала стільки глядачів, ще 
до початку заходу не було 

вільних стільців, — сказа-
ла Анна Феєр. — Успіх ці-
єї колекції, бажання при-
дбати костюми засвідчили, 
що попит на народний одяг 
в осучасненому варіанті 
зберігається. Наші костю-
ми хочуть носити. Ми фор-
муємо моду, засновану на 
багатовікових традиціях, і 
збагачуємо цей унікальний 
стиль закарпатським ак-
центом».

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 офіційний бюлетень? 
Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбут-
ньому виходитиме як газета, а не як офіційний бюлетень.

Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо забезпечення офіційної пу-
блікації законів України та інших нормативно-правових актів», 
який набув чинності 21 жовтня цього року. Тож наше видання буде і надалі 
щоденним загальнодержавним друкованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

«Із роду в рід»: в Ужгороді провели показ колекції стилізованого народного одягу
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