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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ:    «Україна 
стає серйозним фактором 

європейської безпеки,  
і розглядати допомогу їй 

слід у контексті того, що, 
підтримуючи наш сектор 

безпеки і оборони, 
Європа посилює 

власний захист».

Різдво мають 
зустріти вдома

РЕЗЕРВ. Збори резервістів першої черги добігають кінця. Усі 
резервісти до Різдвяних свят повернуться додому. Про це поін-
формував начальник управління підготовки персоналу Головно-
го управління підготовки ЗСУ Микола Губень. Збори тривають у 
межах масштабної підготовки держави в умовах воєнного стану. 
Мета підготовки резервістів — відновлення навичок одних катего-
рій військовозобов’язаних та навчання гостродефіцитних спеціаль-
ностей до забезпечення військ підготовленим персоналом — ін-
ших. Резервісти відновлюють набуті під час попереднього навчан-
ня знан ня і навички, бойовий досвід, повідомляє Укрінформ.

До восьми навчальних центрів ЗСУ направлено понад 3 тисячі 
військовозобов’язаних з усіх куточків країни. Підготовку організо-
вано за 42 військово-обліковими спеціальностями й понад 120 спе-
ціалізаціями (посадами).

«Ці всі навички — запорука успішного виконання бойових зав-
дань. У разі зниження загроз вторгнення агресора на територію 
України всі резервісти відбудуть до Різдвяних свят додому й зустрі-
нуть їх у колі сімей і рідних», — запевнили в Генштабі. 

60 млрд грн
сягнули капітальні інвестиції  

в аграрний сектор України  
в січні — вересні 2018 року

НОВАЦІЯ. Програма, яку запроваджують у Черкасах,  
не одразу прижилася в навчальних закладах

Чи потрібен школяреві 
електронний щоденник?

Секретар РНБО про донесення до європейських 
партнерів ідеї посилення колективної безпеки
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Постанова КМУ «Про затвердження Тимчасового порядку 
виконання митних формальностей під час здійснення митного 
оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній 
території України та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 4 червня 2007 р. № 795»

У рідному селі 
митрополита Київського 
та всієї України Епіфанія  
розповіли про його 
дитинство та юність 

ВИТОКИ 

МВФ довіряє Україні
ТРАНШ. Рада директорів Міжна-

родного валютного фонду ухвалила 
довгоочікуване рішення про відкрит-
тя для нашої країни нової 14-місяч-
ної програми підтримки економічної 
політики stand-by загальним обсягом 
3,9 мільярда доларів. Перший транш 
— 1,4 мільярда — має надійти до 25 
грудня. Рішення про подальші транші 
ухвалюватимуть у травні та листопаді 
2019 року під час перегляду успіхів у 
виконанні умов меморандуму з МВФ, 
ідеться на сайті Міністерства фінансів. 

Це десята програма МВФ для 
України. Текст меморандуму, де 
прописано зміни, які країна має 
здійснити протягом чинності про-
грами, і структурні маяки, що їх 
треба досягти, оприлюднять най-
ближчим часом. Нова програма 
МВФ допоможе Україні підтриму-
вати макростабільність найближ-
чими роками, яка змушена дола-
ти виклики, зумовлені російською 
агресією, президентськими і пар-
ламентськими виборами й необхід-

ністю забезпечення пікових виплат 
за зовнішнім боргом.

Коментуючи рішення МВФ, пер-
ший заступник директора-розпо-
рядника фонду Девід Ліптон зау-
важив: «Українська влада успіш-
но відновила макроекономічну ста-
більність і зростання за підтримки 
міжнародного співтовариства. Роз-
важлива фіскальна та грошово-
кредитна політика, режим гнучко-
го обмінного курсу дали змогу ско-
ротити дефіцит бюджету. Резерви 

було частково відновлено, а дові-
ра зросла».

За словами Президента Петра 
Порошенка, рішення МВФ — ще 
один важливий сигнал про визнан-
ня беззаперечного прогресу дер-
жави у макроекономічній стабілі-
зації та доказ успіху в реформа-
торських зусиллях. Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман підкреслив, 
що нова програма МВФ та рішення 
Світового банку про надання нашій 
країні 750 мільйонів доларів гаран-

тій дадуть змогу фінансово впевне-
но пройти піковий період боргових 
виплат у 2019-му. Він констатував, 
що Україна має економічне зрос-
тання вже 11 кварталів поспіль. 
Міністр фінансів Оксана Маркаро-
ва зазначила, що МВФ — якірний 
кредитор для інших офіційних кре-
диторів України, які нині надають 
кредити нашій державі на особли-
вих умовах, не доступних на ринку. 
І кошти вже надходять до бюджету 
країни. 
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ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» у формі ТОВ по-

відомляє, що вартість однієї секунди ефірного ча-

су для проведення передвиборної агітації становить:

– у будні дні – 6 грн 05 коп. з ПДВ;

– у вихідні та святкові дні – 5 грн 74 коп. з ПДВ.

З приводу розміщення матеріалів передвибор-

ної агітації звертатися до радіостанції за телефоном 

(0562) 32 33 33, або на електрону адресу: commerce@

europaplus.dp.ua.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Галецький Федір Олександрович, 

30.05.1995 р.н., останнє відоме місце проживання: вул. Хімі-
ків, буд. 34, кв. 1, м. Калуш Калуського району Івано-Фран-
ківської області, на підставі ст. 258-3 КПК України, вам необ-
хідно з’явитися 05.02.2019р. на 09 год. 00 хв. до Івано-Фран-
ківського міського суду Івано-Франківської області за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 
2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального проваджен-
ня про обвинувачення Галецького Федора Олександровича 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963 

р.н., уродженець смт Трьохізбенка Слов’яносербського 
р-ну Луганської обл., громадянин України, останнє відо-
ме місце проживання: Луганська обл., Новоайдарський  
р-н, смт Трьохізбенка, вул. Булавіна, буд. 58, на підста-
ві ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, вам необхідно 
з’явитися 17.01.2019р. на 10 год. 00 хв. до Івано-Франків-
ського міського суду Івано-Франківської області за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 по-
верх, зал 21, для розгляду кримінального провадження про 
обвинувачення Сотнікова Івана Васильовича у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Деркач Н. І.

Втрачений диплом спеціаліста КВ № 35677117,  
виданий Інститутом міжнародних відносин  

Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка на ім’я Слабошпицького  
Святослава Михайловича, вважати недійсним.

ТОВ «ПОРТОФЛОТ-ТРАНС» 

повідомляє про втрату свідоцтва про мінімальний 

склад екіпажу MSM № 000587 від 04.10.2017. 

Вважати зазначений документ недійсним.

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

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

Фонд соціального страхування України
ПРАВЛІННЯ
ПОСТАНОВА

від 12.12.2018 року  №28
м. Київ

Про деякі питання обліку заборгованості 
страхувальників зі сплати страхових коштів  
до Фонду соціального страхування України

Відповідно до статті 1, 7, пункту 6 частини другої статті 10, пунктів 2, 8 частини другої стат-
ті 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», пункту 7 Розді-
лу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та з метою оптимізації звітності страхуваль-
ників, що подається до Фонду соціального страхування України, правління Фонду соціального стра-
хування України

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що:
1.1. Страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та про-
фесійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, подають до відділень робочих ор-
ганів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України за своїм місцезнаходженням (міс-
цем проживання) Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду со-
ціального страхування України до повного погашення заборгованості за формою, наведеною у до-
датку до постанови.

1.2. Стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності, сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених до 
01 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 01 січня 2011 року не на-
став, і контроль за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосуван-
ня фінансових санкцій на період до повного стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань здійснюються відповідно до Інструкції про порядок перерахування, об-
ліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на ви-
робництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соці-
ального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 
12.07.2007 № 36, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.08.2007 за № 867/14134, що дія-
ла на момент виникнення такої заборгованості.

1.3. Стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, сум штрафних санкцій, нарахо-
ваних та/або не сплачених до 01 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких 
на 01 січня 2011 року не настав, і контроль за правильністю нарахування, своєчасністю сплати стра-
хових внесків, застосування фінансових санкцій на період до повного стягнення заборгованості зі 
сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тим-
часовою втратою працездатності здійснюються відповідно до Інструкції про порядок надходження, 
обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, за-
твердженої постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездат-
ності від 26.06.2001 № 16, погодженою з Національним банком України 02.10.2001, що діяла на мо-
мент виникнення такої заборгованості.

1.4. У разі зміни місцезнаходження або місця проживання, що пов’язане зі зміною адміністра-
тивно-територіальної одиниці у звітному періоді, звітність за цей звітний період (з першого до остан-
нього календарного числа звітного періоду) страхувальник подає до відділення робочого органу ви-
конавчої    дирекції Фонду соціального страхування України, що відповідає новому місцезнаходжен-
ню (місцю проживання).

2. За підсумками 2018 року (одноразово) страхувальники подають: 
2.1. Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страху-

вання від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України  за підсумками 
2018 року відповідно до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випад-
ків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 № 31, зареєстрованої в Мініс-
терстві юстиції України 17.12.2010 за  № 1286/18581.

2.2. Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням за підсумками 
2018 року відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах 
загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 № 4, зареєстрованою в 
Міністерстві юстиції України 24.03.2011 за № 392/19130 (із змінами).

 3. Визнати такими, що втратили чинність:

3.1. Постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України від 30.11.2010 № 31 «Про порядок стягнення та обліку забор-
гованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 
17.12.2010 за № 1286/18581. 

3.2. Постанову правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 
18.01.2011 № 4 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звітності по 
коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втра-

тою працездатності та витратами, зумовленими похованням»,  зареєстровану в Міністерстві юстиції 
України 24.03.2011 за  № 392/19130.

4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України довести цю постанову до відома 
робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України. 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконуючого обов’язки директора вико-
навчої дирекції Фонду соціального страхування України Нестерова С.В.

6. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року. 
Голова правління В. Саєнко

Додаток  
до постанови правління Фонду соціального страхування України 12.12.2018 №28

Заповнюється страхувальниками,  які мають заборгованість зі сплати страхових коштів до Фонду 
соціального страхування України, починаючи зі звіту за І квартал 2019 року,  та подається до повного її погашення 
відділенням робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України щокварталу до 10 квітня; 
10 липня; 10 жовтня; 15 січня. Звіт складається наростаючим підсумком з початку року в гривнях з копійками.
Податковий номер страхувальника1 або серія та/або номер паспорта2

(найменування страхувальника / прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

(місцезнаходження / місце проживання)
Телефон

Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів
до Фонду соціального страхування України

за _______________________  20_____ року
              

Таблиця 1.  Розрахунки по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів

грн

№ з/п Назва показників

 Забор-
гованість  
зі сплати 
страхових 

коштів, 
усього 

у тому числі:

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного за-

хворювання, які спричинили втрату працездатності

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

недоїмка 
зі сплати 
страхових 

внесків

заборгованість зі 
сплати страхових 
внесків, пов’язана 
з несвоєчасною 

виплатою заробіт-
ної плати

суми непри-
йнятих до за-
рахування ви-
трат за соці-

альним страху-
ванням

штрафи за 
недотриман-
ня законо-

давства про 
соціальне 

страхування

пеня                                  

недоїм-
ка зі сплати 
страхових 

внесків

заборгованість зі 
сплати страхових вне-
сків, пов’язана з не-

своєчасною виплатою 
заробітної плати

пеня                                  

1 2 3=4+10 4=5+6+7+8+9 5 6 7 8 9 10=11+12+13 11 12 13
1 Заборгованість на початок  

звітного року
2 Нараховано страхових коштів  

з початку року 
у тому числі:

2.1 за результатами проведеної перевірки
2.2 страхувальником самостійно х х
3 Сплачено з початку року 
4 Списано заборгованості з початку року 

згідно з рішенням суду
5 Залишок заборгованості зі сплати стра-

хових коштів на кінець звітного періоду            
(р.5 = р.1 + р.2 - р.3 - р.4)

1 Зазначається код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.
2 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Таблиця 2.  Відомості про залишок заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду3

грн
1 Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного року
2 Виплачено заробітну плату з початку року 
3 Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду (р.3=р.1-р.2)

Керівник       (підпис)     (П.І.Б.)

Головний бухгалтер      (підпис)     (П.І.Б.)
М. П.
(за наявності)

Відповідальна особа органу Фонду, що прийняла звіт    (підпис)     (П.І.Б.)

Дата прийняття звіту  _____  ___________ 20___ року

Начальник управління по роботі зі страхувальниками                         Н. Зеленська

3Заповнюється страхувальниками, які на кінець звітного періоду мають заборгованість зі сплати страхових внесків до Фонду, пов’язану з несвоєчасною виплатою заробітної плати (графа 6 та/або графа 12 Таблиці 1), яка утворилась станом на 
01.01.2011,  починаючи з 01.04.2001.

(І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік)

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту  

в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими 
циліндричними роликами походженням з Республіки Казахстан

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаровироб-
ника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної 
торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

скаргу приватного акціонерного товариства «Харківський підшипниковий завод» 
(далі — заявник) про порушення та проведення антидемпінгового розслідування що-
до імпорту в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими цилін-
дричними роликами з Республіки Казахстан (далі — скарга);

звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі —  
Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо 
імпорту в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими цилін-
дричними роликами походженням з Республіки Казахстан. 

За результатами розгляду Комісія встановила:
у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважа-

ти, що її подано належним національним товаровиробником;
у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вва-

жати, що імпорт в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими 
циліндричними роликами походженням з Республіки Казахстан міг здійснюватися 
за демпінговими цінами, причому рівень демпінгової маржі не може вважатися міні-
мальним, а обсяги імпорту — незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в 
Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними ро-
ликами походженням з Республіки Казахстан здійснювався в таких обсягах і на та-
ких умовах, що міг призвести до заподіяння шкоди національному товаровиробнику.

Зокрема, відповідно до матеріалів скарги, за період дослідження (2015 — 
2017 роки) відбулося значне зростання обсягів демпінгового імпорту: в абсолютних 
показниках — на 453 %, відносно споживання — на 379 %, відносно виробництва — 
на 610 %, при цьому частка заявника у споживанні скоротилася більше ніж на 50 %.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішен-
ня № АД - 403/2018/4411-05, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування 
щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: підшипник кочення роликовий ра-
діальний з короткими циліндричними роликами (умовне позначення 36-232726Е2М  
або умовне позначення 30-232726Е2М, умовне позначення 36-42726Е2М або  
умовне позначення 30-42726Е2М), що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодом 
8482 50 00 00, походженням з Республіки Казахстан.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.
У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, та-

кі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути 
корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а 
не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується 
Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та в строки, встанов-
лені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку 
здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги що-
до проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розсліду-

вання повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адре-
су електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид 
діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про 
реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена в додатку до цього 
повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку 
розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення роз-
слідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіна-
лу та супроводжуватися перекладом українською мовою. У разі якщо інформація має 
конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку 
її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 14.12.2018 № АД - 403/2018/4411-05 набирає чинності з дня 
опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;
e-mail: tradedefence@me.gov.ua.
Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94, 
e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів 

щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, 
без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої 

(нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням  
з Китайської Народної Республіки

Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровироб-
ника від демпінгового імпорту» Міністерство економічного розвитку і торгівлі Укра-
їни повідомляє про закінчення 19.09.2019 строку застосування остаточних антидем-
пінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, 
без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) ста-
лі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки, 
що класифікуються згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономіч-
ної діяльності за кодами 7312 10 51 00, 7312 10 59 00, 7312 10 82 00, 7312 10 84 00, 
7312 10 99 00 та 7312 10 75 00.

Строк застосування зазначених заходів було продовжено рішенням Міжвідомчої 
комісії з міжнародної торгівлі від 15.09.2014 № АД-320/2014/4421-06 «Про продо-
вження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з 
чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (не-
ржавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народ-
ної Республіки».

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
про закінчення строку застосування  

остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну 
плит деревоволокнистих походженням з Республіки Білорусь

Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровироб-
ника від демпінгового імпорту» Міністерство економічного розвитку і торгівлі Укра-

їни повідомляє про закінчення 08.07.2019 строку застосування остаточних антидем-
пінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) походжен-
ням з Республіки Білорусь, що класифікуються згідно з Українською класифікацією 
товарів зовнішньоекономічної діяльності за кодом 4411 92 10 00.

Строк застосування зазначених заходів було продовжено рішенням Міжвідомчої 
комісії з міжнародної торгівлі від 01.07.2014 № АД-314/2014/4421-06 «Про продо-
вження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих 
походженням з Республіки Білорусь».

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
про закінчення строку застосування  

остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну 
 нітрату амонію (аміачної селітри) походженням 

з Російської Федерації
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровироб-

ника від демпінгового імпорту» Міністерство економічного розвитку і торгівлі Укра-
їни повідомляє про закінчення 08.07.2019 строку застосування остаточних антидем-
пінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походжен-
ням з Російської Федерації, що класифікується згідно з Українською класифікацією 
товарів зовнішньоекономічної діяльності за кодом 3102 30 90 00.

Строк застосування зазначених заходів було продовжено рішенням Міжвідомчої 
комісії з міжнародної торгівлі від 01.07.2014 № АД-315/2014/4421-06 «Про зміну та 
продовження антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (амі-
ачної селітри) походженням з Російської Федерації».

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування 
щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального 

призначення походженням з Республіки Білорусь
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від 

демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 
(далі — Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України матеріали про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпор-
ту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням 
з Республіки Білорусь та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність 
продовження строку проведення антидемпінгового розслідування.

Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комі-
сія прийняла рішення від 14.12.2018 № АД-402/2018/4411-05, згідно з яким виріши-
ла продовжити до 15 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування що-
до імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення по-
ходженням з Республіки Білорусь, що було порушене згідно з рішенням Комісії від 
28.12.2017 № АД-381/2017/4411-05.

Рішення Комісії від 14.12.2018 № АД-402/2018/4411-05 набирає чинності з дня 
опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
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Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луган-
ської області знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 426/1600/2017 стосовно Фаліної Тетяни Андріївни, 
11.03.1967 року народження, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, 
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Фаліна 
Тетяна Андріївна, зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, проїзд Станіславського, 127а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Фаліну Тетяну Ан-
дріївну в судове засідання, яке відбудеться 14 січня 2019 ро-
ку на 11.30 годину в залі судових засідань Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50- річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голо-
вуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрип-
ника С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8738/2016-к 
стосовно Малихіна Олександра Сергійовича, 12.01.1981 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснюва-
лось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаче-
ному ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Малихін Олександр 
Сергійович, зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, кв-л Південний, б. 4-а, кв. 76.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Малихіна Олександра 
Сергійовича в підготовче судове засідання, яке розглядається в 
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 11 
січня 2019 року на 11.30 годину в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50- річчя Перемоги, 34.

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

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області повідомляє про виклик обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України Лактіонова Михайла Марковича, 
3 лютого 1963 року народження, уродженець та прожи-
ває за адресою: місто Алчевськ Луганської області, вули-
ця Станіславського, буд. №1, кв. №84, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 27 грудня 2018 року о 10 
год. 00 хв. у залі судових засідань Тернопільського місь-
крайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котля-
ревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Лактіонова М. М. у під-
готовче судове засідання, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутності обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Суддя Л. Базан

Розцінки вартості одиниці друкованої площі  
(грн/1 см2) для проведення (розміщення матері-
алів) передвиборної агітації в газеті «Газета по-
українськи» та журналі «Країна» за рахунок коштів 
виборчих фондів на період з 31 грудня 2018 року до 
29 березня 2019 року включно.

Газета «Газета по-українськи»:
– вівторок (регіон розміщення — Україна, тираж 

— 105 780 прим.): перша стор., колір — 190,5; вну-
трішня стор., ч/б  95,25; внутрішня стор., колір — 
114,3;

– п’ятниця з ТБ (тижневик, регіон розміщення — 
Україна, тираж — 297 130 прим.): перша стор., ко-
лір – 263,48; внутрішня стор, ч/б — 131,74; внутріш-
ня стор., колір — 158,09

Журнал «Країна» (тижневик, день виходу — чет-
вер, регіон розміщення — Україна, тираж — 21800 
прим.) внутрішня стор., колір — 72,12 грн.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні підготовчого судового провадження, викликає як об-
винуваченого Кормушкіна Ігоря Валерійовича, 11.12.1979 
року народження, зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, 
квартал Южний, буд. 6-а, кв. 102, за матеріалами криміналь-
ного провадження № 433/1172/18, 1-кп/425/346/18, на під-
ставі обвинувального акта відносно Кормушкіна Ігоря Вале-
рійовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Обвинуваченому Кормушкіну І. В. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 17 січня 
2019 року о 09 год. 40 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого 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 розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Ю. Ю. Кобзар

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинуваченого 
Цихиселі Левана Ростомовича, 25.02.1981 року народження, 
який проживає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, 
вул. Кальницької, буд. 5, кв. 65, за матеріалами кримінально-
го провадження № 607/10933/17, 1-кп/425/152/18, на підста-
ві обвинувального акта відносно Цихиселі Л.Р. за ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 258 -3 КК України.

Обвинуваченому Цихиселі Л. Р. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 15 січня 2019 
року о 13 год. 50 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської 
області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/12286/18 стосовно Черкова 
Володимира Олександровича, 10.03.1976 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинувачений Черков В. О., 
зареєстрований за адресою: м. Луганськ, 31 квартал, б. 25, 
кв. 3.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Черкова Володи-
мира Олександровича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 15 січня 2019 року о 12.30 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської 
області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/18313/18 стосовно Черкова 
Володимира Олександровича, 10.03.1976 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Черков В. О., зареє-
стрований за адресою: м. Луганськ, 31 квартал, б. 25, кв. 3.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Черкова Володи-
мира Олександровича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 15 січня 2019 року о 12.30 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луган-
ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/4976/16-к стосовно Ткаченка Леоніда Леонідови-
ча, 31.08.1971 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Ткаченко Леонід Леонідович, зареєстрований за адресою: 
Луганська область, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 4, кв. 61.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Ткаченка Леоніда 
Леонідовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
14 січня 2019 року на 10.30 годину в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голо-
вуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Юрчен-
ко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської 
області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/7895/18 стосовно Хороши-
лова Дмитра Олександровича, 20.12.1982 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Хорошилов Д. О., зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне вул. Революції, 3/9.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Хороши-
лова Дмитра Олександровича в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 17 січня 2019 року о 10.30 год. у залі Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської 
області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне судо-
ве провадження № 426/18450/18 стосовно Карабута Олек-
сандра Миколайовича, 19.08.1975 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109,  
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Карабут 
О. М., зареєстрований за адресою: Луганська область, смт 
Станиця Луганська, вул. Маяковського, буд. 39.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Карабута Олек-
сандра Миколайовича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 16 січня 2019 року о 14.30 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської 
області судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/21/16-к стосовно Катасанова 
Андрія Васильовича, 03.03.1970 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Катасанов А. В., зареєстрований 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Алчевська, 
буд. 32.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Катасанова Ан-
дрія Васильовича в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 15 січня 2019 року о 09.30 год. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійснен-
ні підготовчого судового засідання, викликає як обвинуваченого 
Согутовського Артема Борисовича, 17.06.1986 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Сверд-
ловськ, вул. Жилова, буд. 6, кв. 6, за матеріалами кримінально-
го провадження № 408/2659/18; № 1-кп/425/395/18, на підста-
ві обвинувального акта відносно Согутовського Артема Бори-
совича, який обвинувачується в скоєнні злочинів, передбачених  
ст.ст. 258-3 ч. 1, 109 ч. 2, 110 КК України.

Обвинуваченому Согутовському Артему Борисовичу необхід-
но прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеть-
ся 17 січня 2019 року о 09 год. 50 хв. у приміщенні Рубіжансько-
го міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне,  
вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У 
разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його від-
сутності.

Суддя Ю. Ю. Кобзар

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинуваченого 
Пащенка Юрія Олексійовича, 21.05.1961 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Перво-
майськ, кв-л 60 років СРСР, буд. 9, кв. 52, за матеріалами 
кримінального провадження № 425/1486/17, 1-кп/425/60/18, 
на підставі обвинувального акта відносно Пащенка Ю. О.  
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому ГІащенку Ю. О. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 16 січня 
2019 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого 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 розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

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

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/12313/18 відносно Захарченка Дмитра Федоровича за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, 11.12.1980 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
кв-л Зарічний, буд. 15, кв. 112, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Захарченка Дмитра 
Федоровича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
11 січня 2019 року о 12.00 год. у залі Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голо-
вуючий суддя Скрипник С. М., судді Осіпенко Л. М., Половин-
ка В. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Мордасову Антону Миколайо-

вичу, 15.05.1975 р.н., громадянину України, зареє-
строваному за адресою: Луганська обл., м. Щастя, 
кв-л Енергетиків, буд. 11, кв. 99, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 
26.01.2019 р. о 10 год. до слідчого відділу 3 управ-
ління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської 
області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській об-
ластях за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого 
відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій 
та Луганській областях Громова М. О., для проведен-
ня процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018130000000311.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Ваховському Михайлу Анатолі-

йовичу, 07.03.1978 р.н., громадянину України, уро-
дженцю м. Луганськ, зареєстрованому за адресою: 
м. Луганськ, смт Ювілейне, квартал Шахтарський, 
буд. 2, кв. 54, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України, необхідно з’явитися 31.01.2019 р. о 10 год. 
00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислока-
цією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ 
України в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, 18, до слідчого Кузьменка О. В., для про-
ведення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22018130000000133 від 29.03.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Маршубі Ігорю Володимировичу, 

12.10.1968 р.н., громадянину України, зареєстрова-
ному за адресою: м. Луганськ, вул. Холмиста, буд. 
121а, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК Укра-
їни, необхідно з’явитися 26.01.2019 р. о 14 год. до 
слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сє-
вєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в До-
нецькій та Луганській областях за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 
18, до слідчого слідчого відділу 3 управління (з дис-
локацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ 
СБ України в Донецькій та Луганській областях Гро-
мова М. О., для проведення процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22018130000000306.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Іорганському Григорію Петровичу, 

28.09.1981 року народження, уродженцю м. Ровень-
ки Луганської області, громадянину України, зареє-
строваному за адресою: Луганська обл., м. Ровень-
ки, вул. Нахімова, б. 3, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України, необхідно з’явитися 31.01.2019 р. о 
10 год. до слідчого відділу 3 управління (з дислока-
цією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ 
України в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, 18, до слідчого в ОВС слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях Ларченко О. М., для вручення по-
відомлення про підозру, а також проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№22017130000000176.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Грабко Наталії Валеріївні, 14.02.1980 

р.н., уродженки м. Луганськ, громадянки України, за-
реєстрованої за адресою: м. Луганськ, кв-л Шевченка, 
буд. 14, кв. 47, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України, необхідно з’явитися 31.01.2019 р. о 10 год. 
00 хв. до слідчого відділу 3 управління ГУ СБ Укра-
їни в Донецькій та Луганській областях за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космо-
навтів, буд. 18, до слідчого слідчого відділу 3 управ-
ління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській об-
ластях Якутко Л. О., для проведення слідчих та 
процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№22018130000000351 від 24.10.2018.

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: F11GL38974-F11GL38988
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:

06.02.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведен-
ня відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
40943-asset-sell-id-187233

Оголошення  
про затвердження умов реалізації  906 та 703  одиниць майна (активів)  

банку шляхом безпосереднього його продажу фізичним та/або юридичним особам 

Найменування банку АТ «Дельта Банк»

Назва майна Банківське обладнання, меблі, комп’ютерна  
та офісна техніка,  та інші основні засоби

Місце проведення безпосереднього  
продажу юридичній чи фізичній 
особі

Відповідно до оголошень, розміщених  
на сайті Банку  www.deltabank.com.ua  
та ФГВФО  http://torgi.fg.gov.ua/

Дати проведення безпосереднього  
продажу юридичній чи фізичній 
особі:

Відповідно до оголошень, розміщених  
на сайті Банку  www.deltabank.com.ua  
та ФГВФО  http://torgi.fg.gov.ua/

Посилання на оголошення  
про проведення безпосереднього  
продажу, розміщене на веб-сайті 
Фонду

http://torgi.fg.gov.ua/http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/118-delta/40903-2498703/

Контактний телефон (044) 500-00-18

14 грудня 2018 р. у м. Києві пройшов 

VII-й з’їзд Спілки Кооператорів 

та Підприємців України (СКПУ), 

на якому відзначено про основні  

цінності кооперативної форми  

господарського та соціального  

управління, як найнеобхіднішої 

складової в умовах розвитку сучасного 

суспільства. За рішенням З’їзду,  

керівний склад організації 

залишився незмінним.

Офіційно повідомляю,  
що ФОП Георгієва Л. О.  
попередньо працювала  

за ліцензіями: 
1) Серія АВ 146608 від 01.11.2004 по 

01.11.2009;
2) Серія АВ №487491 від 02.11.2009 

по 02.11.2014. На даний момент пра-
цюю з третьою Ліцензією: Серія АЕ  
№ 637104 від 20.02.2015 p. — безстро-
ково.

Агенція знаходиться за адресою:  
м. Вінниця, вул. М. Ващука, 20, оф. 2, і 
ніяких філіалів по Україні немає.
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ОГОЛОШЕННЯ

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя До-
нецької області (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) знахо-
дилось кримінальне провадження № 263/1629/17 відносно Ко-
міссарова Романа Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Вироком Жовтневого районного суду міста Маріуполя Доне-
цької області від 12 грудня 2018 року Коміссарова Романа Юрі-
йовича визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, та призначено йому покарання у виді 
15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йо-
му майна. Дане кримінальне провадження здійснювалося за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Із повним текстом рішення суду можна ознайомитися  
в Єдиному державному реєстрі судових рішень за адресою: 
http://www.reyestr.court.gov.ua.

Суддя О. М. Музика

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/2985/18 
за обвинуваченням Лисяка A. M. за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Лисяк Артем Миколайович, 07.11.1984 
року народження, зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, Червоногвардійський район, мікрорайон 
Калінінський, 13/78, викликається до суду на 09 годину 00 
хвилин 14 січня 2019 року (корп. № 1, каб. №12), для участі 
в підготовчому судовому засіданні. Ухилення від явки на ви-
клик суду обвинуваченим та оголошення його в міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення 
спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне провадження  
№ 242/4392/16-к за обвинуваченням Кострубицького О. О. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсутності обвинуваче-
ного (in absentia) у порядку спеціального судового про-
вадження. Обвинувачений Кострубицький Олексій Олек-
сандрович, 24.08.1978 р.н., зареєстрований за адресою: 
м. Донецьк, в/ч Д-0065, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, викликаєть-
ся до суду на 09.00 год. 18 січня 2019 року (корп. № 2,  
каб. №18), для участі в судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/2955/18 
за обвинуваченням Рибальченка Г. О. за ч. 1 ст. 258-3  
КК України. Обвинувачений Рибальченко Григорій Олек-
сандрович, 24.07.1961 року народження, зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Токарева, 
12/15, викликається до суду на 10 годину 00 хвилин 14 січ-
ня 2019 року (корп. № 1, каб. №12), для участі в підготов-
чому судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик су-
ду обвинуваченим та оголошення його в міждержавний  
та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спе-
ціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя До-
нецької області (87505, Донецька область, м. Маріуполь, 
пр. Перемоги, 6) розглядає справу в рамках спеціального 
судового провадження за кримінальним провадженням за  
№ 22015050000000469, за обвинуваченням Комісаренка 
Сергія Володимировича у вчиненні злочину, передбаченого 
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений Комісаренко Сергій Володимирович, який 
зареєстрований за адресою: Донецька область, місто Торез, 
вулиця Котляревського, будинок 73, викликається на 10 січ-
ня 2019 року о 08.30 год.; 15 січня 2019 року о 08.30 год. до 
суду для участі в розгляді справи по суті.

Головуючий суддя Шиян В. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження № 233/1930/17 
за обвинуваченням Новікова М. В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, 
ч. 5 ст. 191 КК України, Морозова В. В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 
ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, за відсутності обвинуваченого 
(in absentia) у порядку спеціального судового провадження. 
Обвинувачені: Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., 
останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Чайкі-
ної, 12/52; Морозов Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., 
останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Крас-
нофлотська, 88а/10, викликаються до суду на 09.30 год. 10 
січня 2019 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судово-
му засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

Краматорський міський суд Донецької області розгля-
дає кримінальну справу №234/9109/15-к (провадження 
№1-кп/234/23/18) за обвинуваченням Келемана Сергія 
Ярославовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Викликається обвинувачений Келеман Сергій Ярос-
лавович, який проживає за адресою: Донецька область,  
м. Краматорськ, вул. Хабаровська, 40-7, на 11 січня 2019 
року на 14.00 годину, для участі в судовому засіданні, яке 
відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду 
Донецької області за адресою: Донецька область, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21, каб. №23/3.

Суддя А. О. Михальченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне проваджен-
ня № 233/4574/17 за обвинуваченням Ігнатова Д. О. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсутності обвинувачено-
го (in absentia) у порядку спеціального судового про-
вадження. Обвинувачений Ігнатов Денис Олександро-
вич, 31.10.1979 р.н., останнє відоме місце проживання:  
м. Донецьк, вул. Собінова, 129/36, викликається до суду 
на 13.00 год. 15 січня 2019 року (корп. № 2, каб. №18), 
для участі в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

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

12 січня 2019 року о 17 год. 00 хв. відбудуться по-
зачергові Загальні Збори членів Гаражного коопера-
тиву «СПРИНТЕР» (код ЄДРПОУ 32939559) та членів Ві-
докремленого структурного підрозділу «СПРИНТЕР – 
ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 38982201), який входить до скла-
ду ГК «СПРИНТЕР». Збори відбудуться в приміщенні за 
адресою: м. Маріуполь, вул. Київська, буд. 1 «А». 

Порядок денний: 
1. Звіт голови кооперативу та правління. 
2. Розгляд питання щодо самовільно збудованого 

приміщення членом ГК «Спринтер» Кіфік З.В. 
3. Затвердження рішення правління щодо надання до-

відки про сплату вартості будівництва гаражів. 
4. Розгляд вимог членів кооперативу, які не задоволе-

ні діями голови кооперативу та правління.
Члени кооперативу, які мають бажання відкликати до-

віреності, які вони раніше видавали Полупановій Зінаїді 
Миколаївні та Полупанову Віталію Анатолійовичу на пред-
ставлення інтересів на загальних зборах, повинні повідо-
мити про відклик довіреностей голову кооперативу Кова-
ленко А. В. завчасно, тобто до початку зборів. У противно-
му випадку довіреності, які не відкликані, будуть прийма-
тися до уваги при проведені загальних зборів.

Довідки щодо порядку денного можна отримати за 
тел. 097-852-5478. Пропозиції щодо включення до по-
рядку денного додаткових питань від членів кооперати-
ву приймаються шляхом надання їх у письмовому вигля-
ді голові кооперативу та шляхом направлення пропози-
цій на електрону адресу кооперативу: 

sprintermariypol@gmail.com.

Добропільський міськрайонний суд Донецької  
області (85004, м. Добропілля Донецької області,  
вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне  
провадження № 227/1059/17 (1-кп/227/71/2018) за об-
винуваченням Гільванової Нурії Загірівни у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

21 листопада 2018 року, у зв’язку із закінченням 
терміну повноважень суддів Добропільського місь-
крайнного суду Корнєєвої В. В. та Хоменка Д. Є., здій-
снено повторний автоматизований розподіл даного 
провадження між суддями, та вищезазначених суд-
дів колегії замінено на суддів Любчик В. М. та Лев-
ченка A. M. А також 21 листопада 2018 року поста-
новлено ухвалу про розгляд справи спочатку та про 
призначення її до підготовчого судового засідання.

Обвинувачена Гільванова Нурія Загірівна, 28 бе-
резня 1982 року народження, останнє місце реєстра-
ції якої: вул. Зарічна, буд. 252, кв. 29, м. Харцизьк До-
нецької обл., викликається на 17 січня 2019 року о 10 
год. 00 хв. до Добропільського міськрайонного су-
ду, кабінет № 2, для участі в підготовчому судово-
му засіданні в кримінальному провадженні, внесе-
ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42016050000000857 від 23 серпня 2016 року.

Особа, яка викликається, зобов’язана заздалегідь 
повідомити про неможливість прибуття до суду та про 
причини такої неявки.

Головуючий суддя Мацишин Л. С.,  
судді Любчик В. М., Левченко A. M.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля Донецької області (87505, Донецька область,  
м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає справу в 
рамках спеціального судового провадження за кри-
мінальним провадженням за № 42017050000000837, 
за обвинуваченням Ларіної Наталії Олександрів-
ни у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3  
КК України.

Обвинувачена Ларіна Наталія Олександрівна, яка 
зареєстрована за адресою: Донецька область, міс-
то Донецьк, вулиця Чапаєва, будинок 1, квартира 45, 
викликається на 17 січня 2019 року на 12.45 год. у 
кабінет № 218 для участі в підготовчому судовому 
засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачена повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута в її відсутність на підставі документів, 
які маються в матеріалах справи.

Захисник Нетреба B. C. повідомлений про день та 
час проведення підготовчого судового засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: 
головуючого судді Мельник І. Г., суддів Міхєєва І. М., 
Шиян В. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької  
області (85004, м. Добропілля Донецької області, 
вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне 
провадження за обвинуваченням Киріяка Івана Ми-
колайовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

17 жовтня 2018 року ухвалою Добропільсько-
го міськрайонного суду Донецької області по даній 
справі призначено підготовче судове засідання на 29 
листопада 2018 року о 10.00 год.

29 листопада 2018 року проведення підготовчого 
судового засідання відкладене на 17 січня 2019 ро-
ку на 09.30 год.

Обвинувачений Киріяк Іван Миколайович, останнє 
місце реєстрації якого: Донецька область, м. Макіїв-
ка, м-н Зелений, буд. 57, кв. 40, викликається на 17 
січня 2019 року о 09.30 год. у підготовче судове засі-
дання до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 15, за адресою: Донецька область, м. Добро-
пілля, вул. Банкова, 39А, для участі в розгляді кри-
мінальної справи за обвинуваченням Киріяка Івана 
Миколайовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Левченко A. M.,  
судді Здоровиця О. В., Хандурін В. В.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріупо-
ля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металур-
гів, 31) знаходиться кримінальне провадження за обвинува-
ченням Дриженка Артема Юрійовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ст. 258-3 ч. 1, ст. 263 ч. 1 
КК України, який викликається для участі в розгляді кримі-
нального провадження, яке відбудеться 11 січня 2019 року 
о 09.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розгля-
дає кримінальне провадження № 242/897/17 (1-кп/227/156/2018) за 
обвинуваченням Скороходова Валерія Володимировича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Скороходов Валерій Володимирович, 22 травня 
1976 року народження, який мешкає за останньою відомою адресою: 
Донецька область, м. Макіївка, м-н Зелений, 7/151, викликається на 
14.00 годину 18 січня 2019 року до Добропільського міськрайонно-
го суду, кабінет № 10, для участі в підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Любчик В. М., Здоровиця О. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розгля-
дає кримінальне провадження № 242/3056/15-к (1-кп/227/86/2018) за 
обвинуваченням Дузенка Олександра Вікторовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 березня 1981 
року народження, останнє відоме місце мешкання якого: вул. Гене-
рала Антонова, 5/104, м. Донецьк Донецької області, викликається на 
14.00 годину 16 січня 2019 року до Добропільського міськрайонно-
го суду, кабінет № 10, для участі в підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Левченко A. M., Мацишин Л. С.

Усім зацікавленим 
особам та кредиторам
Повідомляємо, що 13 

грудня 2018 року ТОВА-
РИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АРІАДНА.» (код ЄДРПОУ 
24526422) прийнято рішен-
ня про зменшення статутно-
го капіталу.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) 
знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням 
Куровського Дмитра В’ячеславовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ст. 258-3 ч. 1 КК України, 
який викликається для участі в розгляді кримінального про-
вадження, яке відбудеться 18 січня 2019 року о 12.50 годині 
в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пp-т Металур-
гів, 31, каб. 19, 23.

Суддя С. В. Кулик

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) 
знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням 
Шашкіна Костянтина Валерійовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 258-3 
КК України, який викликається для участі в розгляді кримі-
нального провадження, яке відбудеться 11 січня 2019 року 
о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає криміналь-
не провадження (справа № 242/478/17) за обвинуваченням Єрьоміна Дми-
тра Олександровича, 15 червня 1975 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Єрьомін Дмитро Олександрович, 15 червня 1975 року 
народження, який мешкає за останньою відомою суду адресою: Донецька 
область, м. Макіївка, вул. 48-й квартал, б. 1, кв. 3, викликається на 17 січня 
2019 року об 11 год. 00 хв. до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області, кабінет № 14, для участі в підготовчому судовому засідан-
ні по зазначеному кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Любчик В. М.

У зв’язку з відкриттям 
спадкової справи після 

смерті Влох Віри 
Михайлівни, яка померла 

5 червня 2018 року, 
Четверта Львівська 

державна нотаріальна 
контора здійснює розшук 
Влоха Арсена-Володимира 

Любомировича.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) 
знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням 
Галані Олександра Геннадійовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 258-3 
КК України, який викликається для участі в розгляді кримі-
нального провадження, яке відбудеться 11 січня 2019 року 
об 11.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
Донецької області (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) 
знаходиться кримінальне провадження № 263/10786/18 від-
носно Пузіка Ігоря Вікторовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Пузік Ігор Вікторович, 06.06.1981 року на-
родження, який є громадянином України, зареєстрований за 
адресою: м. Краматорськ, вул. Перша Горна, буд. 5, кв. 115, 
викликається для участі в розгляді справи, який відбудеть-
ся 10.01.2019 року о 13.30 годині в приміщенні суду за адре-
сою: пр. Металургів, 31, каб. 11, м. Маріуполь.

Головуючий суддя П. І. Папаценко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розгля-
дає кримінальне провадження № 242/480/17 (1-кп/227/222/2018) за 
обвинуваченням Іщенка Ярослава Ігоровича, у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437,  
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 1 січня 1991 року наро-
дження, який мешкає за останньою відомою адресою: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, пров. Малояровий, 8, викликається на 11.00 го-
дину 16 січня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 10, для участі в підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Левченко A. M., Мацишин Л. С.

Втрачені документи 

на човен САР-410, 

держреєстраційний номер 

«КИВ-4206-К», 

на ім’я Соколова Сергія 

Анатолійовича, 

вважати недійсними.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримі-
нальне провадження 1-кп/229/526/2018 (Справа  
№ 229/4765/18 за обвинуваченням Трубчаніна Во-
лодимира Вікторовича, 08.05.1969 року наро-
дження, останнє відоме суду місце проживання:  
вул. Б.Хмельницького, 21, м. Ясинувата, Донецька 
обл., у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-
3, ч. 2 ст. 258-5 КК України, та Будника Сергія Ана-
толійовича, 20.07.1981 року народження, останнє 
відоме суду місце проживання: вул. Каховська, 39,  
м. Ясинувата, Донецька обл., у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, які виклика-
ються на 16 січня 2019 року о 10.00 год. до суду, зал 
судових засідань № 3, для участі в підготовчому су-
довому засіданні. 

Головуючий суддя Т. Л. Панова,  
судді Гонтар А. Л., Петров Є. В.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, пр. Металургів, 31, 
м. Маріуполь) знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 263/4818/18 відносно Плешакової Олександри 
Сергіївни за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Плешакова Олександра Сергіївна, 
07.11.1989 р.н., українка, громадянка України, уро-
дженка м. Донецька, зареєстрована за адресою: До-
нецька область, Волноваський р-н, смт Володими-
рівка, вул. Совєтська, б. 14, викликається для участі 
в розгляді справи — підготовчому судовому засідан-
ні, яке відбудеться 09.01.2019 року об 11.00 годині в 
приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Ме-
талургів, буд. 31, каб. 11.

З повною інформацією щодо розгляду криміналь-
ного провадження обвинувачена може ознайоми-
тись на сайті «Судової влади України».

Головуючий у справі суддя П. І. Папаценко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля Донецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Пе-
ремоги, 6) розглядає кримінальне провадження від-
носно Ликова Сергія Валерійовича, 5 липня 1970 ро-
ку народження, за обвинуваченням у скоєнні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258- 3 КК України.

Обвинувачений Ликов Сергій Валерійович, остан-
нє відоме місце проживання якого: Донецька об-
ласть, Волноваський район, смт Ольгинка, вули-
ця Тельмана, 46, викликається для участі в розгля-
ді вказаного кримінального провадження на 11 січ-
ня 2019 року о 13.00 годині, кабінет № 204, другий 
поверх.

У випадку неможливості прибуття, обвинувачений 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута в його відсутність на підставі 
документів, які маються в матеріалах справи.

Суддя Шиян В. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, Донецька обл., м. Костянтинівна,  
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/261/18 за обвинуваченням Красов-
ського Сергія Сергійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Красовський Сергій Сер-
гійович, 29 січня 1977 р.н., останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, м. Костянтинівка,  
вул. Шевченка, буд. 233, кв. 19, викликається до су-
ду на 10.00 год. 16 січня 2019 року, для участі в су-
довому засіданні, яке відбудеться в приміщенні суду 
(корп. № 1, каб. № 9).

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим 
та оголошення його в міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження. 

Суддя B. C. Мартиненко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 ГРУДНЯ
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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

Oбласть Нiч День

Київська -1 -6 +2 -3
Житомирська -1 -6 +2 -3
Чернігівська -6 -11 +1 -4
Сумська -7 -12 +1 -4
Закарпатська -1 -6 +2 -3
Рівненська -1 -6 +2 -3
Львівська -1 -6 +2 -3
Івано-Франківська -3 -8 -2 +3
Волинська -1 -6 +2 -3
Хмельницька -2 -7 +1 -4
Чернівецька -4 -9 +2 -3
Тернопільська -2 -7 +2 -3
Вінницька -2 -7 +1 -4

Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Юні створюють 
патріотичне кіно

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДЕОКОНКУРС. На Вінниччині вперше відбувся облас-
ний фестиваль аматорського військово-патріотичного корот-
кометражного кіно серед старшокласників «Погляд у май-
бутнє», який проводили за сприяння департаменту інформа-
ційної діяльності та комунікації з громадськістю та департа-
менту освіти і науки облдержадміністрації. Кожна команда 
на чолі з наставниками створювала відео у певній номіна-
ції: документальний (публіцистичний), навчальний, ігровий 
та анімаційний фільм. До участі у конкурсі долучилися 14 ра-
йонів області та місто Вінниця. Загалом на розгляд журі бу-
ло подано 26 робіт. 

Нагородження учасників відбулося в обласному центрі 
технічної творчості учнівської молоді. Директор департамен-
ту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації Світлана Василюк подякувала юним 
режисерам та їхнім наставникам за новаторство, патріотизм 
і креативність, любов до рідної землі й творчу реалізацію.

 «Усім учасникам бажаємо не зупинятися на досягнутому і 
творити заради спільного майбутнього України. Найголовні-
ше, що ви маєте жагу до розвитку, самореалізації, креати-
ву», — сказав член координаційної ради з питань військово-
патріотичного виховання департаменту освіти і науки ОДА 
Юрій Березовський.

Фестиваль виховує в дітей патріотизм, національну іден-
тичність та гідність, любов до рідної землі. Задля підтримки 
творчого потенціалу молоді відзначили всіх учасників. Учні 
отримали дипломи та грошові премії переможців у номінаці-
ях обсягом 4, 3 та 2 тисячі гривень відповідно, а також заохо-
чувальний приз — 500 гривень. 

Свята Варвара церкву будує 
і про шлюб дбає
АТРИБУТИ. Працівники Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею взялися відроджувати забуті звичаї

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр» 

(фото автора)

А чи не зовсім нині укра-
їнці забули про від-

значення дня святої Вар-
вари? Випадає воно між 
Андрієм і Миколаєм — 17 
грудня. Ще на початку ми-
нулого століття на Терно-
піллі Варварин день уша-
новували обрядами. Тож 
працівники Тернопільсь-
кого обласного краєзнав-
чого організували захід 
«На Варвари у музеї...».

З’ясувалося, що свят а 
Варвара в українців — по-
кровителька вишиваль-
ниць, а також шлюбу, мо-
лодих родин і дітонаро-
дження. Тож подбали про 
відкриття виставок «На 
Варвари взори розквіта-
ли» та «Вишивана доля 
рідного краю», де показа-
ли найкращі зразки ви-
шивки з фондів музею. 

Запросили й народних 
майстринь, які провели 
для охочих майстер-кла-
си з художньої вишивки, 
бісероплетіння, створен-
ня ляльки-мотанки, зав’я-
зування хустки й намітки. 
Людмила ще зі шкільних 
літ захоплювалася бісеро-
плетінням. На дійстві на-
вчала дітей техніки «ткане 
полотно» без верстата. По-
добається їй робити віноч-
ки, ткані полотна, пов’язки 
на голову, пояси, браслети, 
прикраси на шию, а також 
відтворювати етнічні візе-
рунки, солярні знаки, ре-
конструювати старовин-
ні сорочки, шити чоловічі 
краватки й сорочки. 

Як саме відзначали сто-
літтями свято Варвари на 
західному Поділлі, роз-
повів відомий у краї етно-
граф професор Тернопіль-
ського національного пе-
дагогічного університету 
ім. В. Гнатюка Олег Смо-
ляк. Заміжні жінки до цьо-
го дня повинні були виго-

товити власноруч руш-
ник. Увечері на Варва-
рин день, щоб пологи були 
успішними, роздягалися й 
тим рушником накрива-
лися, щоб нечиста сила не 
зашкодила їм у народжен-
ні дітей. 

У 1970-х роках Олегові 
Смоляку під час етногра-
фічної поїздки до Бере-
жанського району вдалося 
довідатися, що на Варва-
ри дівчата, які готували-
ся стати молодими госпо-
динями, випікали сім бу-
ханців хліба. Зокрема пер-
ший — для ворони, щоб 
вона відкаркувала від ли-
хих людей, другий — аби 
вороги, сусіди не нашко-
дили майбутньому одру-

женню, третій 
— щоб судже-
ний не меш-
кав десь дале-
ко, бо ноги ду-
же находить-
натопче, чет-
вертий — для 
духів пред-
ків, аби були 
покровителя-

ми в одружен-
ні, п’ятий — на 
потопельників, 
щоб не заманю-
вали молодого, а 
сьомий — на Вар-
вару, щоб дала 
гарну подружню 
пару. Хлібини ці 
зберігали до Різд-
ва, потім склада-
ли у напірник і ля-
гали спати, вважа-
ючи, що саме цьо-
го величного свята 
бажання-мрії ма-
ють здійснитися.

Під час дійства 
«На Варвари у му-
зеї…» пропонували 
традиційний узвар 

і трав’яний чай. А ще роз-
повіли про історію надхо-
дження до фондів Терно-
пільського обласного кра-
єзнавчого музею ікони 
святої Варвари. Тим часом 
знаний у краї гурт «Пше-
ничне перевесло» заколя-
дував, нагадавши, що «де 
коляда лунає, там спокій, 
добро і сам Господь пе-
ребуває». Серед кількох 
різдвяних пісень у вико-
нанні цього колективу про-
звучала й про святу Вар-
вару, яка «церкву збуду-
вала з трьома куполами». 
Професор Олег Смолій на-
гадав, що Варвара загину-
ла від батькового меча за 
те, що прийняла христи-
янську віру. Її дуже шану-
ють християни й особли-
во українці, бо частину її 
мощів привезли на почат-
ку ХІІ ст. до Києва, де нині 
зберігають у Володимир-
ському соборі. Тому для 
українців свята Варвара 
будує церкву та об’єднує 
всіх навколо себе у глибо-
кій християнській вірі. 

Свято для гурманів у музиці та їжі
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ОСОБЛИВИЙ КОНЦЕРТ. У 
Харкові в межах III Тижня іта-
лійської кухні у світі відбувся 
італійсько-український мис-
тецький захід, присвячений 
150-м роковинам смерті ви-
датного композитора та гур-
мана Джоаккіно Россіні.

Композиції концерту «Му-
зика та їжа» солісти та сим-
фонічний оркестр Харківсько-
го національного академічно-
го театру опери та балету ім. 
М.В. Лисенка виконали під ке-

рівництвом італійського дири-
гента й композитора Ауреліо 
Канонічі. Це далеко не єди-
ний для Харківщини та Італії 
спільний проект. 

На заході прозвучали му-
зичні твори Дж. Россіні, 
Р. Вагнера, В.А. Моцарта, 
В. Белліні, П. Чайковського, 
Дж. Пуччіні та Дж. Верді.

«У Харкові проводимо вже 
другий концерт. Співпра-
цюємо з Харківським націо-
нальним університетом іме-
ні В.Н. Каразіна. Нещодав-
но тут проводили конферен-
цію для астрономів та астро-

фізиків. Працюємо й над роз-
витком економічних відно-
син. У березні 2019 року бу-
де відкрито авіарейси з Хар-
кова до Італії, які здійснюва-
тиме компанія-лоукостер. Ду-
же радію, що можемо розви-
вати співпрацю в різних галу-
зях», — зазначив Надзвичай-
ний і Повноважний посол Іта-
лійської Республіки в Україні 
Давіде ла Чечіліа.

«Дуже приємно, що разом 
із Послом Італії запроваджу-
ємо нові проекти. Сьогодні в 
нашому місті особливий кон-
церт для особливого регіону», 

— підкреслила голова Хар-
ківської облдержадміністра-
ції Юлія Світлична й зауважи-
ла, що співпраця Харківщини 
з Італією в економічній галузі 
має позитивні підсумки. По-
рівняно із 2017 роком зовніш-
ньоторговельний обіг краю з 
цією країною збільшився на 
20%.

«І надалі розвиватимемо 
економічні й культурні зв’яз-
ки, — запевнила Юлія Світ-
лична. — Адже розвиток куль-
тури надзвичайно важливий 
саме в такі нелегкі для Укра-
їни часи».

«Ділитися знаннями, вмінням — це завжди радісно 
й добре», — переконана майстриня художнього 
бісероплетіння Людмила Гургач із Чорткова

Правильно зав’язувати 
хустку учасницю 
дійства навчає науковий 
співробітник музею 
Оксана Гулик




