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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДЖОН САЛЛІВАН:
«Повторюю рішучу  

   й послідовну позицію 
про «Північний 

потік-2» як дуже 
поганий проект  

для Європи».

Техніка надходить  
у війська 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Постачання в армію понад тися-
чі одиниць нової, модернізованої та відремонтованої бро-
нетехніки забезпечили впродовж цього року 18 підприємств 
бронетанкового кластера державного концерну «Укроборон-
пром» у межах виконання державного оборонного замов-
лення. Зокрема, бойові машини були виготовлено, модерні-
зовано та відремонтовано в Харківському конструкторсько-
му бюро з машинобудування ім. Морозова, на заводі ім. Ма-
лишева, київському, житомирському, харківському, львів-
ському та миколаївському бронетанкових заводах.

Значну кількість танків, бронетранспортерів, БМП, іншої 
техніки відремонтували виїзні бригади підприємств у польо-
вих умовах у зоні проведення операції Об’єднаних сил, зо-
крема понад 650 одиниць озброєння, повідомляє УНІАН з по-
силанням на прес-службу концерну.

Протягом 2018 року на підприємствах бронетанкового 
кластера розробляли абсолютно нові бойові машини і мо-
дернізували наявні зразки завдяки упровадженню нових тех-
нологій.

86% 
озимини на шести мільйонах гектарів 

перебувають у доброму  
або задовільному стані

ГОРДІСТЬ КРАЇНИ. 30 років тому відбувся перший політ 
найпотужнішого  у світі транспортного літака Ан-225

Заступник держсекретаря США про брак диверсифікації 
джерел енергії та шкоду енергетичній безпеці  
Старого Світу
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ДОКУМЕНТИ

Про перспективи розвитку 
рідного міста «Урядовому 
кур’єрові» розповів 
Уманський міський голова 
Олександр Цебрій

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до 
Методики розрахунку орендної 
плати за державне майно та 
пропорції її розподілу»
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Результат дадуть системні рішення
ПЛАНУВАННЯ. Мінекономрозвитку відзвітувало та розставило пріоритети на наступний рік  

Наталя ПИСАНА  
для «Урядового кур’єра»

Державні підприємства цьо-
го року перерахували до 

бюджету понад 31 мільярд 
гривень дивідендів, а також 7,5 
мільярда гривень частини чи-
стого прибутку. І це попри те, 

що зношеність основних засо-
бів там становить 73%. На цьо-
му під час підсумкової прес-
конференції наголосив пер-
ший віце-прем’єр-міністр — 
міністр економічного розвитку 
і торгівлі Степан Кубів. Відом-
ство пропонує знизити відсо-
ток відрахування дивідендів і 

зменшити норму відрахуван-
ня до бюджету частини чисто-
го прибутку.

«Чинні норми сплати держ-
компаніями зокрема 75% чи-
стого прибутку до бюджету, 
м’яко кажучи, не сприяють 
ефективності функціонування 
цих компаній, адже фактично 

не залишають їм вільних ко-
штів для реінвестування. Про-
понуємо до 50% зменшити цей 
відсоток та частку сплати ди-
відендів. Якщо не оновлювати 
виробничі потужності, то еко-
номіка України, а саме про-
мисловість та інноваційний 
сектор, істотно втратить у кон-

курентоспроможності. Дер-
жавні підприємства мають ма-
ти кошти на модернізацію, а 
отриманий чистий прибуток 
насамперед повинні вкладати 
у власний розвиток та розши-
рення ринків збуту про-
дукції», — підкреслив 
урядовець. 

Окрилена «Мрія»
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000106 (номер справи 
1-кп/243/96/2018) за обвинуваченням Бірюкова Сер-
гія Леонідовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р. В. викликає обвинуваче-
ного Бірюкова Сергія Леонідовича, який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Сєченова, будинок № 96, квартира № 52, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 22 січня 
2019 року о 08 годині 30 хвилин, у залі судового за-
сідання № 06.

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

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

цької області перебуває кримінальне провадження за обви-
нуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олексан-
дрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якім-
чука Олександра Володимировича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28,  
ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області ви-
кликає обвинуваченого Якімчука Олександра Володими-
ровича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме за-
реєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Крем-
лівський, 79, у судове засідання з розгляду кримінально-
го провадження за його обвинуваченням у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3  
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюєть-
ся в порядку спеціального судового провадження, яке від-
будеться 21 січня 2019 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні 
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2.

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

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

Суддя Ільяшевич О. В.

Вартість однієї секунди ефірного часу  
для проведення передвиборчої агітації на каналі  

радіомовлення «RADIO ROKS»  
(Приватне підприємство «Фірма «Лямін»)  

без урахування податків складає

місто
Канал  

радіомовлення 
або частота, МГц

Вартість, грн.
за сек.,  
без ПДВ

Мережа RADIO ROKS
з 7:00 до 19:59 – 13,00

з 20:00 до 06:59 – 
10,00

Київ 103.6 5,00

Житомир 100,7 1,00

Кременчук 92,3 1,00

Полтава 105,8 1,00

Суми 89,1 1,00

Первомайськ 91,3 1,00

Кривий Ріг 104,3 1,00

Ніжин 96,2 1,00

Знижки не надаватимуться.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження  
№ 242/3060/15-к (1-кп/227/116/2018) за обвинуваченням 
Горбунова Ігоря Вікторовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Горбунов Ігор Вікторович, 11 жовтня 1986 
року народження, останнє місце реєстрації якого: Доне-
цька область, м. Донецьк, вул. Купріна, 1/216, викликається  
на 13.00 годину 24 січня 2019 року до Добропільського  
міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі в підготовчо-
му судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Любчик В. М., Мацишин Л. С.

Безрученко Юлія Олександрівна, 12.09.1977 року на-
родження, яка проживає за адресою: Донецька область,  
м. Макіївка, вул. Генерала Данилова, 36/15, у порядку  
ч. 3 ст. 323 КПК України викликається 22.01.2019 р. о 15.30 
год. до Димитровського міського суду Донецької облас-
ті (адреса розташування: м. Мирноград Донецької облас-
ті, вул. Центральна, 73; зал №1), для участі в судовому засі-
данні в статусі обвинуваченої у кримінальному провадженні  
№ 42016050000000653 від 25.07.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. З моменту опублікування повістки про виклик об-
винувачена вважається належним чином ознайомлена з її 
змістом.

Суддя Редько Ж. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,  
буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження  
№ 242/2930/17 (1-кп/227/87/2018) за обвинуваченням Шмідт 
Крістіни Володимирівни у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Шмідт Крістіна Володимирівна, 9 лютого 
1990 року народження, останнє відоме місце проживання: 
пров. Водонапірний, буд. 5А, м. Запоріжжя Запорізької об-
ласті, викликається на 14.00 годину 23 січня 2019 року до 
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для 
участі в підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Любчик В. М., Мацишин Л. С.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Денисової Вікторії Ва-
леріївни у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, яка викли-
кається для участі в розгляді кримінального прова-
дження, що відбудеться 21.01.2019 року о 10.30 го-
дині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр-т Металургів, 31, каб. 10, 28.

Суддя Д. В. Киян

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,  
буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження  
№ 242/2880/17 (1-кп/227150/2018) за обвинуваченням Ко-
ломєйця Святослава Вікторовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Обвинувачений Коломєєць Святослав Вікторович, 27 лис-
топада 1984 року народження, останнє місце проживання 
якого: м. Донецьк, проспект Леніна, буд. 13, кв. 31, викли-
кається на 21 січня 2019 року о 14 год. 00 хв. до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі в роз-
гляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Мацишин Л. С.

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як об-
винуваченого Береста Валерія Григоровича, який мешкав 
за адресою: м. Донецьк, вул. Горна, б. 2, кв. 67, по кримі-
нальному провадженню щодо Береста В. Г. у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 263 КК України.

Судове засідання відбудеться 14 січня 2019 року о 10.00 
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Буді-
вельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка обвинуваченого до суду обов’язкова. У разі неявки 
до суду без поважних причин, оголошення вважається на-
лежним повідомленням і справу буде розглянуто по суті за 
наявними в ній матеріалами.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)  
наступних активів, що обліковуються на балансі АКБ «НОВИЙ»

F03GL39099 Майнові права, які випливають з цінних паперів (акцій простих іменних 
в кількості 335825 шт.)

F03GL39100  Майнові права, які випливають з цінних паперів (акцій простих іменних 
в кількості 5063 шт.)

F03GL39101 Майнові права, які випливають з цінних паперів (акцій простих іменних 
в кількості 5644 шт.)

F03GL39102 Майнові права, які випливають з цінних паперів (акцій простих іменних 
в кількості 10125 шт.)

F03GL39103 Майнові права, які випливають з цінних паперів (акцій простих іменних 
в кількості 17159 шт.)

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

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/ts-nn-_paperi/akb_-novyy-_/192202/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/ts-nn-_paperi/akb_-novyy-_/192203/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/ts-nn-_paperi/akb_-novyy-_/192204/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/ts-nn-_paperi/akb_-novyy-_/192205/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/ts-nn-_paperi/akb_-novyy-_/192206/index.php?lang=ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 10.01.2019 р. Час 

проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: точний час початку про-
ведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказуєть-
ся на веб-сайті www.prozorro.sale.

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення  
передвиборчої агітації на каналі радіомовлення «KISS FM» 

(Українська корпорація «Телебачення і радіомовлення «ЮТАР») 
без урахування податків складає

Місто
Канал радіомов-
лення або часто-

та, МГц

Вартість однієї секунди  
ефірного часу, грн.,  

без ПДВ

мережа KISS FM з 7:00 до 19:59 – 19,00
з 20:00 до 06:59 – 10,00

Київ 106,5 4,00
Біла Церква 107,6 1,00

Вінниця 90,9 1,00
Кропивницький 103,4 1,00

Кременчук 98,8 1,00
Миколаїв 102,1 1,00

Одеса 101,8 2,00
Тернопіль 89,0 1,00
Ужгород 97,9 1,00
Харків 102,4 2,00
Херсон 101,2 1,00
Черкаси 105,0 1,00

Знижки не надаватимуться.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 310/108/17 сто-
совно Кичигіна Олексія Миколайовича, 19.04.1977 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК 
України. Кичигін Олексій Миколайович, зареєстрований за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ялтинська, буд. 50, 
кв. 38, фактично мешкає в м. Ровеньки Антрацитівського райо-
ну Луганської області.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Кичигіна Олексія Мико-
лайовича в судове засідання, яке відбудеться 18 січня 2019 року 
о 10.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного 
суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді 
Юрченко С. О. знаходиться кримінальне провадження № 426/10565/17 
стосовно Гизай Світлани Федорівни, 24.01.1965 року народження,  
обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачена Гизай С. Ф. зареєстрована за адресою: м. Луганськ, 
вул. Героїв Брестської Крепості, буд. 15, кв. 23.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Гизай С.Ф. у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 22 січня 2019 року о 12 год. 00 хв. у залі Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися 
за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

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

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області зна-
ходиться кримінальне провадження № 426/8739/2017 стосовно Петро-
заводського Іллі Юрійовича, 02.08.1985 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 260 ч. 2, ч. 2 ст. 27, ч. 2  
ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Украї-
ни. Обвинувачений Петрозаводський Ілля Юрійович, зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Гагаріна, 14б/46.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Петрозаводського Іллю Юрійовича в 
судове засідання, яке відбудеться 18 січня 2019 року о 15.30 годині 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: головуючого суд-
ді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Попової О. М.

Оголошення 
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу 
активів  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БАНК БОГУСЛАВ» 

Номер лота: F121GL39213

Коротка назва лоту/номер кредитно-
го договору:

Основні засоби у кількості 383 шт. 

Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Посилання на перелік організаторів  
відкритих торгів (аукціонів):  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 16.01.2019

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/електронного аук-
ціону по кожному лоту вказується на 
веб-сайті: http://www.prozorro.sale  

Детальна інформація щодо лота 
(параметри, забезпечення,  
початкова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про прове-
дення аукціону розміщене на веб-сайті 
Фонду: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/219-at-bank-bohuslav/ 
40954-asset-sell-id-187290

Підготовчі судові засідання по кримінальному прова-
дженню відносно Бозявкіна В. В., який обвинувачується 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України, відбудуться о 
16.00 год. 24 січня 2019 р. та о 16.00 год. 31 січня 2019 
р. у приміщенні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, зал 407.

До суду як обвинувачений на 24 січня 2019 р. о 16.00 
год. та 31 січня 2019 р. о 16.00 год. викликається Бозяв-
кін Василь Васильович.

Суддя Троценко Т. А.

Повідомлення 
Адмінколегія Київського обласного тервідділення АМКУ надала ТОВ «АП-

ТЕКА №1 ТРАНСФАРМ» (код ЄДРПОУ 32799279) рекомендації від 11.09.2018  
№ 60/34-рк/к та від 17.10.2018 № 60/83-рк/к у 2-місячний строк з дня їх отримання при-
пинити дії, які містять ознаки порушення конкурентного законодавства, у вигляді поши-
рення інформації, яка має вказівки на рівень цін або іншої ознаки ціни, в тому числі «1 
соціальна аптека» на фасадах (зовнішніх поверхнях будинків (приміщень) аптечних за-
кладів Товариства, шляхом приведення зовнішнього оформлення всіх аптечних закла-
дів Товариства у відповідність до вимог законодавства, а також усунути причини виник-
нення порушення і умов, що йому сприяють.

З детальним текстом рекомендацій можна ознайомитись на сайті АМКУ за поси-
ланням http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=88860&schema=kyivr та  
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=89167&schema=kyivr

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: F11GL39139
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: 18.01.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту  
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/40949-asset-sell-id-187275

Номер лота: F11GL39269
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: 08.02.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту  
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/40951-asset-sell-id-187279

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Докунін Кирило Олександрович, 22.01.1975 ро-

ку народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України ви-
кликається на 11 год. 30 хв. 21.01.2019 року до Хмельницького 
міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, 
каб. 411, суддя Антонюк О. В., тел. (0382) 67-15-64, для проведен-
ня підготовчого судового засідання в кримінальному провадженні 
№ 22015240000000011 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Артюх В’ячеслав Леонідович, 02.04.1988 ро-

ку народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України 
викликається на 10 год. 00 хв. 21.01.2019 року до Хмельницько-
го міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майда-
ну, 54, каб. № 404, суддя Антонюк О. В., тел. (0382) 67-15-64, для 
проведення судового засідання в кримінальному провадженні  
№ 22015240000000024 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ВІД КОМІТЕТУ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ 
УКРАЇНИ  

В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі нау-

ки і техніки з січня 2019 року проводить прийом робіт:
– на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 

2019 року до першого квітня;
– на здобуття премії Президента України для молодих вчених 

2019 року до першого березня.
Присуджується до п’ятнадцяти Державних премій України в га-

лузі науки і техніки (далі — Державна премія) та до сорока пре-
мій Президента України для молодих вчених (далі — премія).

Державна премія присуджується за:
видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розви-

тку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впли-
вають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет 
вітчизняної науки у світі, зокрема, за наукові роботи, що містять 
видатні результати фундаментальних наукових досліджень, які 
здобули міжнародне визнання, роботи, які на основі новітніх ре-
зультатів світової гуманітаристики формують сучасний погляд 
на історію України (у тому числі дослідження щодо формування 
державності та боротьби за незалежність України в різні періоди, 
щодо Голодомору 1932—1933 років та боротьби Українського 
народу проти нацистського та комуністичного тоталітарних ре-
жимів під час Другої світової війни, а також про вклад України у 
перемогу антигітлерівської коаліції) і сучасні політичні, економіч-
ні та соціокультурні процеси в державі, сприяють інтеграції Укра-
їни до європейського гуманітарного простору;

розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і тех-
нологій, зокрема, дослідження, які становлять вагомий внесок у 
забезпечення національної безпеки та оборони, а також розро-
блення та впровадження нових способів і методів лікування та 
профілактики захворювань, що відповідають рівню світових до-
сягнень, у тому числі у сфері військової медицини;

роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем 
охорони навколишнього природного середовища та забезпечен-
ня екологічної безпеки;

створення підручників для середніх загальноосвітніх, профе-
сійно-технічних, вищих навчальних закладів, що відповідають 
сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, 
істотно виливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціа-
лістів.

Державна премія присуджується за наукові (науково-технічні) 
роботи, наукові видання, підручники, які не менш як за рік до їх 
висунення опубліковані, видані, впроваджені у виробництво або 
практично використовуються на підприємствах і в установах.

Для участі у конкурсі висуваються роботи, що є результатом 
безпосередньої наукової (науково-технічної) діяльності як одні-
єї особи, так і колективу у кількості не більше восьми осіб, чий 
творчий внесок у здійснення роботи є найбільш значним.

Висування робіт (крім підручників) для участі у конкурсі прова-
диться науковою установою, вищим навчальним закладом, юри-
дичною особою, що має відповідні наукові підрозділи (у значен-
ні Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»), 
за рішенням її вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ра-
ди, а також керівними органами громадських наукових організа-
цій, колегіями міністерств, інших центральних органів виконав-
чої влади, а підручників — колегією Міністерства освіти і нау-
ки України.

Премія Президента України для молодих вчених присуджуєть-
ся за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гу-
манітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, сус-
пільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної 
науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932—
1933 років в Україні).

Премія присуджується за наукові роботи, опубліковані у закін-
ченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

Вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може переви-
щувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого 
(магістерського) рівня, та 40 років, для осіб, які мають науковий 
ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час вису-
вання роботи для участі у конкурсі зі здобуття премії.

Висування робіт на участь у конкурсі зі здобуття премії прова-
диться науковою установою, вищим навчальним закладом, юри-
дичною особою, що має відповідні наукові підрозділи (у значен-
ні Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»), 
за рішенням їх вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ра-
ди, керівними органами громадських наукових організацій, а та-
кож колегіями міністерств, інших центральних органів виконав-
чої влади.

Порядок висунення та оформлення документів робіт, які пода-
ються для участі у зазначених конкурсах, викладено у відповід-
них інструкціях, які знаходяться на офіційному веб-сайті Коміте-
ту (www.kdpu-nt.gov.ua).

Консультації щодо оформлення документів робіт та прийом 
робіт здійснюються Секретаріатом Комітету з Державних премій 
України в галузі науки і техніки за адресою:

03150, м. Київ-150, вул. Антоновича, 51, кімната 1212, 
телефони: 246-78-19; 246-63-00 (факс).

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої  
агітації на каналі радіомовлення «ХІТ ФМ» (Товариство з обмеженою  

відповідальністю «Телерадіокомпанія «Медіа Маркет»)  
без урахування податків складає:

Місто
Канал радіомовлення 

або частота, МГц
Вартість, грн. за сек. без ПДВ

мережа Хіт ФМ
з 7:00 до 19:59 – 40,00,  
з 20:00 до 06:59 – 15,00

Київ 96,4 10,00
Олександрія 99,8 1,00
Біла Церква 105,7 1,00
Вінниця 102,6 1,00
Дніпро 102,0 3,00
Донецьк 101,2 3,00
Дрогобич 106,4 1,00
Житомир 106,9 1,00
Запоріжжя 106,6 1,00
Івано-Франківськ 102,6 1,00
Ковель 106,0 1,00
Коростень 102,8 1,00
Кропивницький 105,3 1,00
Краматорськ 107,4 1,00
Кременчук 104,3 1,00
Кривий Ріг 106,9 1,00
Кам’янець-Подільський 106,2 1,00
Луганськ 104,0 1,00
Львів 101,7 3,00
Мелітополь 101,6 2,00
Маріуполь 100,8 1,00
Нововолинськ 89,0 1,00
Миколаїв 91,5 1,00
Одеса 101,0 3,00
Павлоград 103,8 1,00
Полтава 105,6 1,00
Рівне 103,7 1,00
Сєвєродонецьк 103,8 1,00
Суми 103,4 1,00
Тернопіль 105,6 1,00
Ужгород 100,9 1,00
Харків 102,0 3,00
Херсон 102,5 1,00
Хмельницький 106,7 1,00
Черкаси 104,1 1,00
Чернігів 104,7 1,00
Умань 106,6 1,00
Красногорівка 105,6 1,00
Нікополь 92,0 1,00
Прилуки 97,0 1,00
Карлівка 106,9 1,00
Білгород-Дністровський 90,8 1,00
Ульянівка 101,4 1,00
Яремче 103,6 1,00
Виноградів 107,7 1,00
Шостка 91,2 1,00
Первомайськ 100,9 1,00
Луцьк 106,2 1,00
Красноград 101,6 1,00
Скадовськ 104,2 1,00
Ніжин 105,2 1,00
Корюківка 99,9 1,00

Знижки не надаватимуться.

Вартість однієї секунди ефірного часу  
для проведення передвиборчої агітації  

на каналі радіомовлення «Радіо Мелодія»  
(Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Телерадіокомпанія «Радіо Кохання»)  
без урахування податків складає

Місто
Канал радіо-
мовлення або 
частота, МГц

Вартість однієї  
секунди  

ефірного часу, 
грн., без ПДВ

мережа Радіо Мелодія

з 7:00  
до 19:59 – 12,00

з 20:00  
до 06:59 – 8,00

Київ 95,2 3,00

Харків 107,9 2,00

Дніпро 90,1 2,00

Донецьк 92,3 2,00

Одеса 89,0 2,00

Черкаси 104,5 1,00

Хмельницький 106,0 1,00

Маріуполь 91,1 1,00

Вінниця 90,5 1,00

Чернігів 106,3 1,00

Львів 91,5 1,00

Вознесенськ 107,5 1,00

Охтирка 101,6 1,00

Ніжин 104,1 1,00

Умань 101,7 1,00

Миргород 104,7 1,00

Лубни 106,7 1,00

Карлівка 105,5 1,00

Первомайськ 102,9 1,00

Миколаїв 99,2 1,00

Нікополь 104,9 1,00

Ковель 91,0 1,00

Краматорськ 106,0 1,00

Бердянськ 100,4 1,00

Біла Церква 105,3 1,00

Олександрія 99,4 1,00

Ужгород 94,1 1,00

Луцьк 102,4 1,00

Кропивницький 98,9 1,00

Кам’янець-  
Подільський 105,3 1,00

Знижки не надаватимуться.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Юрчен-
ко С. О. знаходиться кримінальне провадження № 426/340/16-к стосовно Цевен-
ка Григорія Сергійовича, 09.01.1982 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Цевенко Г.С., 
зареєстрований за адресою: м. Краснодон, кв-л Баракова, 1/33.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Цевенка Григорія Сергійовича в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 17 січня 2019 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, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

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

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації  
на каналі радіомовлення «Легкое и спокойное радио Relax» (Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Мюзікрадио») без урахування податків складає

Місто Канал радіомовлення Вартість однієї секунди ефірного часу, грн., без ПДВ

Мережа
Легкое и спокойное 

радио Relax
з 7:00 до 19:59 – 14,00
з 20:00 до 06:59 – 8,00

Знижки не надаватимуться.

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації  
на каналі радіомовлення «RADIO ROKS» (Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Телерадіокомпанія «Класик радіо») без урахування податків складає

Місто Канал радіомовлення 
або частота, МГц Вартість, грн. за сек., без ПДВ

Мережа (Харків, Охтирка,  
Маріуполь, Хмельницький, 

Львів)

Радіо ROKS 3,00

Знижки не надаватимуться.

Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запорізької області викли-
кає як обвинуваченого Молчанова Юрія Павловича, 07.12.1970 р.н., який 
зареєстрований за адресою: пр. Будівельників, 41, кв. 76, м. Енергодар 
Запорізької області; проживає за адресою: вул. Молодіжна, 101, кв. 14,  
м. Енергодар Запорізької області, у судове засідання по кримінальному 
провадженню № 316/296/17, № 1-кп/318/37/2018 відносно Молчанова Ю. П. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Судове засідання відбудеться о 10.00 годині 
4 лютого 2019 року в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, 
м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Щаслива, 93, кабінет № 9.

Суддя Петров В. В.

ПП «Співдружність-Південь» (код ЄДРПОУ 35408367) повідомляє, 
що з 21 грудня 2018 року розпочинає виплату орендної плати 

за договорами оренди землі, які були укладені з орендодавцями 
цих земельних ділянок. Виплата орендної плати буде проводитись 

за адресою: Україна, Херсонська область, Генічеський район, 
село Чонгар, вулиця Садова, будинок 6-Б, з 09.00 до 16.00 год. 

Понеділок — П’ятниця.

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області викликає відповідача Бугая 
Анатолія Михайловича по цивільному провадженню №2/742/825/18 (єдиний унікальний 
№742/1846/18) за позовом Бугай Ніни Михайлівни до Територіальної громади в особі: 
виконавчого комітету Малодівицької селищної ради, Бугая Анатолія Михайловича, Бу-
гая Олександра Михайловича та Яременко Тетяни Михайлівни про визнання права влас-
ності на будинок у порядку спадкування за законом у судове засідання на 10 січня 2019 
року о 14 год. 00 хв., яке буде розглядатися суддею Павловим В. Г. одноособово, в при-
міщенні Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області за адресою: Чернігів-
ська обл., м. Прилуки, вул. Котляревського, буд. 62.

Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запорізької області викликає як обвинувачено-
го Притуліна Іллю Миколайовича, 02.09.1974 р.н., який проживає за адресою: вул. Чкало-
ва, 26-А, м. Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, у судове засідання по кримінальному 
провадженню № 318/437/17, № 1-кп/318/33/2018 відносно Притуліна І.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Судове засідання відбудеться об 11.00 годині 4 лютого 2019 року в приміщенні су-
ду за адресою: Запорізька область, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Щаслива, 93, кабінет № 9.

Суддя Петров В. В.

ТОВ «Агро-Співдружність» (код ЄДРПОУ 31880578) повідомляє, 

що з 21 грудня 2018 року розпочинає виплату орендної плати за 

договорами оренди землі, які були укладені з орендодавцями цих 

земельних ділянок. Виплата орендної плати буде проводитись за 

адресою: Україна, Херсонська область, Генічеський район, село 

Павлівка, вулиця Шевченка, будинок 145-Б, з 09.00 до 16.00 год. 

Понеділок — П’ятниця.

Свідоцтво про державну реєстрацію 
Екскаватора-навантажувача Caterpillar 

428F2, 2016 p.в., Серійний номер: 
CAT0428FKLYG01524 та реєстраційний 

номер: 66273АА, видані 
на ТОВ «Катерпіллар Файненшл 

Україна» 23.09.2016 p., вважати недійсними з 
20.12.2018 p. у зв’язку з втратою.
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Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації на каналі  
радіомовлення «Русское радио» — Україна» (Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Телерадіоорганізація «Русское радио» — Україна») без урахування податків складає: 

Місто
Канал радіомовлення  

або частота, МГц
Вартість однієї секунди ефірного часу, 

грн., без ПДВ

Мережа Русское радио - Україна
з 7:00 до 19:59 – 39,00
з 20:00 до 06:59 – 15,00

Київ 98,5 10,00
Біла Церква 102,8 1,00

Вінниця 104,1 3,00
Дніпро 101,1 3,00

Донецьк 104,7 1,00
Житомир 101,7 1,00

Запоріжжя 104,1 2,00
Коростень 106,8 1,00

Кропивницький 103,8 1,00
Кременчук 103,9 2,00
Кривий Ріг 105,9 2,00

Кам’янець-Подільський 104,8 1,00
Луганськ 102,9 1,00

Одеса 104,9 3,00
Полтава 104,5 1,00
Прилуки 100,3 1,00

Сєвєродонецьк 103,3 1,00
Суми 105,6 1,00

Ужгород 105,7 1,00
Харків 88,0 3,00
Херсон 104,8 1,00

Хмельницький 101,7 1,00
Черкаси 103,7 1,00
Чернігів 107,2 1,00
Чернівці 91,3 1,00
Умань 102,8 1,00
Ковель 107,9 1,00

Олександрія 91,3 1,00
Генічеськ 106,8 1,00

Красногорівка 101,5 1,00
Первомайськ 100,4 1,00

Знижки не надаватимуться.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Сарафанюк Валерій Євгенович, 

15.05.1966 року народження, відповідно до ст.ст. 
134, 135, 323 КПК України викликається в судове 
засідання на 14 год. 00 хв. 26 грудня 2018 року до 
Хмельницького міськрайонного суду Хмельниць-
кої області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майда-
ну, 54, каб. 203, головуючий суддя Навроцький В .А.,  
конт. тел. (0382) 65-74-43) для проведення підго-
товчого судового засідання в кримінальному про-
вадженні № 22015240000000043 про обвинувачен-
ня Сарафанюка Валерія Євгеновича, обвинувачено-
го у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні при-
чини та наслідки неприбуття на виклик передбачені  
ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче 
судове засідання, по якому здійснюється спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачений Городовиченко Володимир Анатолійович, 

09.11.1975 року народження, обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання в порядку спеціального су-
дового провадження, яке відбудеться 21 січня 2019 року о 15 
годині 00 хвилин у приміщенні Біловодського районного су-
ду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Бі-
ловодськ Луганської області, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду пе-
редбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені  
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

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

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Камінського 
Івана Олексійовича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/14378/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Камінського Івана Олексійовича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 21 січня 2019 року о 10.30 
годині.

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 розглядається колегією суддів: голову-
ючий суддя Попова О. М., судді Половинка В. О.,  
Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області судді Осіпенко Л. M. знаходиться кримі-
нальне провадження № 426/22195/18 стосовно Ісмаі-
лова Заура Рауфовича, 25.07.1978 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 110 КК України. Обвинувачений Іс-
маілов Заур Рауфович, зареєстрований за адресою: 
Луганська область, м. Луганськ, вул. Лазо, буд. 46В.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає Іс-
маілова Заура Рауфовича в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 22 січня 2019 року о 09.10 год. у 
залі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься під головуванням судді  
Л. М. Осіпенко

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Осіпенко Л. M. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/20735/18 стосовно 
Лященка Вадима Анатолійовича, 27.08.1978 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 110 КК України. Обви-
нувачений Лященко В. А. проживає за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. Побєдоносна, 28.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Лященка Вадима Анатолійовича в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 15 січня 2019 року об 
11.00 год. у залі Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься під головуванням судді 
Осіпенко Л. М.

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

ласті судді Юрченко С. О. знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 426/348/16-к стосовно Карпака Андрія Миколайовича, 
29.12.1981 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Карпак A. M. зареєстрований за адре-
сою: Станично-Луганський район, с. Макарове, вул. Артема, 50-г.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Карпака A. M. у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2019 року о 12 
год. 00 хв. у залі Сватівського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

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

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

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

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до судо-
вого засідання, яке відбудеться 17 січня 2019 року о 16 год. 
00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: 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 В. В. Козюменська

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

області – судді Осіпенко Л.М. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/10504/16-к стосовно Винокуро-
ва Станіслава Євгеновича, 16.08.1980 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Вино-
куров С. Є. зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. І. Туркенича, буд. 56.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Винокурова Ста-
ніслава Євгеновича в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 22 січня 2019 року о 10.30 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 Юрченко С. О., Попо-
вої О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Осіпенко Л. M. 
знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/16088/17 стосовно Пілавова 
Яніса Юрійовича, 26.03.1990 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Пілавов Я. Ю. мешкає за адре-
сою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Декабристів, буд. 33.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Пілавова Яніса Юрійовича в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 18 січня 2019 року о 09.30 год. у залі Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Осіпен-
ко Л. М., суддів Скрипника С. М., Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Віхтаря 
Валерія Михайловича як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/4978/16-к за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Віхтаря Валерія Михайловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
8 січня 2019 року о 14.30 годині.

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

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Мірошничен-
ка Дениса Миколайовича як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/8595/17 за обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Мірошниченка Дениса Миколайовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 15 січня 2019 року о 10.40 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Осіпенко Л. М. 
знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/1536/17 стосовно Лап-
тєвої Лесі Михайлівни, 11.03.1976 року народження, обвинуваченої у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачена Лаптєва Л. М. зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, м. Краснодон, кв-л Лютикова, буд. 26, кв. 53.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Лаптєву Лесю Михайлівну в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 16 січня 2019 року о 12.00 год. у залі Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Осіпен-
ко Л. М., суддів Юpчeнко С. О., Половинки В. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Коро-
тенка Романа Івановича як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/8743/16-к за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Коротенка Романа Івановича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України, що відбудеться 8 січня 2019 року о 14.10 год.

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

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Говтві-
на Юрія Миколайовича як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/3321/18 за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Говтвіна Юрія Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
15 січня 2019 року об 11.10 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Осіпенко Л. М., Скрипник С. 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 кримінальне провадження № 426/346/16-к стосовно Козьяко-
ва Сергія Юрійовича, 23.09.1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ко-
зьяков С. Ю. мешкає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, площа Героїв ВВВ, 3а.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Козьякова Сергія Юрійовича в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 17 січня 2019 року об 11.20 год. у залі Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Цемкала 
Сергія Олександровича як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 433/297/18 за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Цемкала Сергія Олександровича за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-
3 КК України, що відбудеться 10 січня 2019 року о 14.30 год.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Осіпенко Л. М., Скрипник С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кашпу-
ренка Ігоря Павловича як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/1535/17 за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Кашпуренка Ігоря Павловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
15 січня 2019 року об 11.00 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення 
передвиборчої агітації на каналі радіомовлення  
«Легкое и спокойное радио Relax» (Товариство  
з обмеженою відповідальністю «ТРК Онікс»)  

без урахування податків складає

Місто Канал радіомовлення 
Вартість однієї  

секунди ефірного часу, 
грн., без ПДВ

Мережа Легкое и спокойное 
радио Relax 6,00

Знижки не надаватимуться.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Кулінченка Володимира Васильови-
ча як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 433/1792/18 за обвинувальним актом у кримінальному про-
вадженні стосовно Кулінченка Володимира Васильовича за ч. 2  
ст. 110 КК України на 18 січня 2019 року о 14.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя О. М. Попова

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Кулінченка Володимира Васильови-
ча як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 433/226/18 за обвинувальним актом у кримінальному про-
вадженні стосовно Кулінченка Володимира Васильовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 18 січня 2019 року о 14.20 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя  
Попова О. М., судді Скрипник С. М. Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Александрова Олександра Володимирови-
ча як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/9895/18 за обвинувальним актом у кримінальному про-
вадженні стосовно Александрова Олександра Володимировича 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 17 січня 2019 року о 09.40 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

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



21 грудня 2018 року, п’ятниця, № 242 www.ukurier.gov.ua 23

ОГОЛОШЕННЯ

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

• Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні входити в загальну кількість рухомого складу для роботи на маршруті

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ
Київська обласна державна адміністрація (Організатор) оголошує конкурс  

з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних марш-
рутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області:

Київська обласна державна адміністрація (Організатор), відповідно до Закону України «Про 
автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 
1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусно-
му маршруті загального користування» (далі — Порядок), запрошує юридичних та фізичних осіб 
взяти участь у конкурсі з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах за-
гального користування, які не виходять за межі території Київської області на наступних умовах 
за наступними об’єктами конкурсу:

Вимоги до перевізників, які братимуть участь у конкурсі з перевезення пасажирів  
на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального  

користування, що не виходять за межі території Київської області (далі — Конкурс):
Відповідно до п. 10 Порядку та ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» Органі-

затор затвердив обов’язкові та додаткові умови Конкурсу, відповідно до яких перевізник – пре-
тендент зобов’язаний:

1. Мати достатню кількість автобусів для участі у Конкурсі, які відповідають нормам екологіч-
ної безпеки не нижче ЄВРО – 2.

2. Рухомий склад, що пропонується перевізником – претендентом для перевезення пасажирів 
на автобусних маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткіс-
тю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

3. На об’єкті Конкурсу, що являє собою приміські внутрішньообласні автобусні маршрути за-
гального користування, перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, присто-
сованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількос-
ті до 35 відсотків від загальної кількості автобусів, але не менше одного транспортного засобу на 
об’єкті конкурсу.

4. Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобіль-
них груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слу-
ху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зо-
внішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових сис-
тем у салоні для оголошення зупинок.

5. Перевізник — претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засобів для 
виконання перевезень, що визначені для обслуговування об’єкту Конкурсу та перевезень, що по-
винні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних 
засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість 
резервних транспортних засобів, що становить 10 відсотків від необхідної кількості автобусів для 
виконання перевезень.

6. Автобуси, які пропонуються перевізником-претендентом для резерву (автобуси для заміни 
рухомого складу у разі виходу техніки з ладу), повинні бути не нижче за показниками категорії, 
класу, комфортності основних транспортних засобів, передбаченими цими умовами та Порядком.

7. До додаткових умов належить наявність обладнання у перевізника – претендента GPS сис-
теми встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному марш-
руті.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 25 січня 2019 року. Початок роботи о 10:00 год. 
у приміщенні Київської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 
1, кабінет 740  (7 поверх).

Плата за участь у конкурсі перевізником-претендентом за один об’єкт конкурсу складає 5000 
(п’ять тисяч) грн. Кошти перераховуються на розрахунковий рахунок 31257296116412 МФО 
820172 ДКСУ у м. Києві код ЄДРПОУ 34694993, отримувач – «Управління інфраструктури Київ-
ської обласної державної адміністрації», призначення платежу – «Плата за участь в конкурсі 25 
січня 2019 року».

УВАГА! Для отримання інформації щодо характеристики об’єктів Конкурсу, отримання  блан-
ків документів для участі у Конкурсі прохання звертатись до відділу пасажирського транспорту 
управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Ле-
сі Українки, 1, кабінет 1012 щоденно у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 
9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45. 

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 286-81-22, (044) 286-86-43, (044) 
286-86-47

e-mail: pas-transport_koda@ukr.net.
Документи на участь у Конкурсі, який відбудеться 25 січня 2019 року, подаються перевізни-

ком-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах)*, з позначками на кожному конверті «№1» 
та «№2» відповідно, із зазначенням дати конкурсу та назви перевізника-претендента, який подає 
документи для участі у Конкурсі. Прийом документів відбувається з дня публікації даного оголо-
шення, щоденно у робочі дні за графіком: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:30, обідня 

перерва з 13:00 до 13:45 за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012. Кінцевий строк по-
дачі документів 12:30  10 січня 2019 року.

*документи для участі в конкурсі подаються перевізником — претендентом у закритих кон-
вертах: з позначкою №1,  який повинен містити документи для участі в Конкурсі (документи ма-
ють бути надруковані, пронумеровані, прошиті та завірені перевізником-претендентом із зазна-
ченням кількості сторінок цифрами і словами) та № 2, який повинен містити лише заяву встанов-
леного згідно з додатком 1 до Порядку зразка, на участь у конкурсі  з інформацією про те, на який 
об’єкт та автобусний маршрут конкурсу подає документи перевізник – претендент.

Для участі в Конкурсі перевізникам – претендентам необхідно подати окремо щодо кожно-
го об’єкта Конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України «Про автомобільний тран-
спорт», за формою згідно з додатками 1 – 4 Порядку, а саме:

1. заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту загально-
го користування, на якому має намір працювати претендент за формою згідно з додатком 1 до 
Порядку;

2. відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті, разом з ко-
піями сертифікатів відповідності та екологічності, за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3. відомості про додаткові умови обслуговування маршруту за формою згідно з додатком 
3 до Порядку;

4. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати про-
ведення конкурсу;

5. анкету про участь у конкурсі з перевезення пасажирів за формою згідно з додатком 4 до 
Порядку;

6. копії попередніх договорів (дозволів) про обслуговування маршруту, який є об’єктом кон-
курсу (за наявності);

7. копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників 
податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) за останній квартал.

Вимога щодо мінімальної кількості місць для сидіння в автобусі 19 пасажиромісць не поши-
рюється на транспортні засоби, які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших ма-
ломобільних груп населення.

Із роз’ясненнями, які стосуються подання для участі у конкурсі сертифікатів відповідності 
та екологічності транспортного засобу, можна ознайомитись на  офіційному сайті Міністерства 
інфраструктури України за посиланням https://mtu.gov.ua/news/30429.html та https://mtu.gov.ua/
news/30083.html 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22

1 776 Колонщина – Київ АС «Дачна» Колонщина - Берізка - Бузова - Гуровщина - Тополя - Мила - Стоянка -  
Київ АС «Дачна» 36,0 36,0 8  - -  -  -  +  -  +  -  - М2М3 A, В,   І, 

ІІ, ІІІ  - 1 19 1 1

2
1315/1316, 
1317/1318, 
1319/1320, 
1321/1322

Юрівка - Київ АС «Дачна» Юрівка – Вільне – Соснівка – Бишів – Лишня – Осикове – Ясногородка – Неграші – 
Личанка – Шпитьки – Київ АС «Дачна» 65 65 4 - -

07:25,
11:30, 16:10,

17:30
09:40,

13:30, 19:20, 20:20 + - + - - М2М3 A, В, ІІ, ІІІ 1 2 19 1 -

3 2224/2225, 
2226/2227 Мар’янівка – Київ АС «Дачна» Мар’янівка - Великий Карашин - Червона Слобода - Копіївка - Юрів - Макарів -  

Калинівка - +Копилів - +Северинівка - Київ АС «Дачна» 61 61 2 - - 06:20, 12:50 10:50, 16:20 + - + - - М2М3 A, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

4
1337/1338, 
1339/1340, 
1341/1342

Рожів – Київ АС «Дачна» Рожів – Ситняки – Юрів – Калинівка - +Копилів -+Мотижин - +Северинівка –  
Березівка - +Бузова – Гурівщина – Мила – Київ АС «Дачна» 54 54 3 - - 07:10,

16:40, 19:00
09:50,

14:00, 18:20, + - + - - М2М3 A, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

5

1287/1288, 
1289/1290, 
1291/1292, 
1293/1294, 
1295/1296

Бишів – Київ АС «Дачна», через Грузьке Бишів – Козичанка – В. Слобода – Грузьке – Марянівка – В. Карашин – Червона 
Слобода - Копіївка – Юрів – Копилів – Київ АС «Дачна» 81 81 5 - -

05:00,
06:00, 
11:30,
14:00, 
16:30

07:30,
09:15, 
15:00,
18:00, 
20:25

+ - + - - М2М3 A, В, ІІ, ІІІ 1 3 19 1 -

6
1307/1308, 
1309/1310, 
1311/1312, 
1313/1314

Бишів – Київ АС «Дачна», через Пашківку Бишів – Горобіївка – Пашківка – Вітрівка – Фасова – Макарів 51 км. – Калинівка РС 
-+Копилів -+Северинівка - Київ АС «Дачна» 61 61 4 - -

05:20,
09:20, 

14:00, 16:00

07:40,
12:15, 

16:50, 18:00
+ - + - - М2М3 A, В, ІІ, ІІІ 1 2 19 1 -

7

1331/1332, 
1333/1334, 
1335/1336, 
1701/1702, 
1713/1704, 
1705/1706

Борівка - Київ АС «Дачна» Борівка – Комарівка – Ніжиловичі – Наливайківка – Макарів – Фасівочка - +Копилів 
- +Северинівка – Березівка – Київ АС «Дачна» 78 78 6 - -

06:10,
08:00, 
12:35,
14:00, 
16:00,
18:00

08:00,
10:00, 
13:00,
15:00, 

16:20, 19:00

+ - + - - М2М3 A, В, ІІ, ІІІ 1 2 19 1 -

8

1297/1298, 
1299/1300, 
1301/1302, 
1305/1306, 
1303/1304, 
1305/1306

Грузьке – Київ АС «Дачна» Грузьке – В.Слобідка – Козичанка – Бишів – Лишня – Осикове – Ясногородка –  
Неграші – Личанка – Шпитьки – Київ АС «Дачна» 64 64 6 - -

05:05,
07:50,
09:35,
13:00, 

16:30, 18:00

08:00,
14:45, 
11:30,
16:35, 

18:30, 19:30

+ - + - - М2М3 A, В, ІІ, ІІІ 1 2 19 1 -

9
800

Макарів – Київ АС «Дачна», через Ма-
ковище

Макарів АС – Маковище – Вишеград – Таврія – Колонщина - +Березівка – Бузова – 
Гуровщина – Мрія – Мила – Капітанівка – Стоянка - Київ АС «Дачна» 44,5 44,5 5 - - - - + - + - -

М2М3 A, В, 
І,

 ІІ, ІІІ
- 2 19 1 1

375
Макарів – Київ АС «Дачна»

Макарів – Фасівочка – Макарівська – Калинівка – Копилів – Мотижин - +Северинів-
ка – Березівка – Бузова – Гурівщина – Мрія – Мила – Капітанівка – Стоянка –  
Київ АС «Дачна»

47 47 20 - - - - + - + - -
М2М3 A, В, 

І,
 ІІ, ІІІ

- 6 19 1 1

10 377
Андріївка – Київ АС «Дачна»

Андріївка – Липівка – Макарів – Гавронщина Вишеград – Таврія – Колонщина - 
+Березівка – Бузова – Гурівщина – Мрія – Мила – Капітанівка – Стоянка –  
Київ АС «Дачна»

45,2 45,2 14 - - - - + - + - - М2 М3 A, В,
 І, ІІ, ІІІ - 3 19 1 1

376
Бишів – Київ АС «Дачна», через Ясно-
городку

Бишів – Лишня – Осокове – Ясногородка – Неграші – Личанка – Шпитьки – Мрія – 
Київ АС «Дачна» 46 46 12 - - - - + - + - - М2М3 A, В, І, 

ІІ, ІІІ - 3 19 1 1

11

4313/4314 
4233/4234 
4469/4470 
4231/4232 
4315/4316

Український державний медико-соціальний 
центр ветеранів війни – Київ АС «Дарниця» УДМСЦВВ - Циблі - Переяслав-Хмельницький - Бориспіль - Київ АС «Дарниця» 101,0 101,0 5 - -

04:25
10:00 
11:30
14:50 
17:45

07:10
12:40 
15:00
17:40 
20:20

+ - + - -

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 2

19 1 -

1485/1486 
4057/4058 
3769/3770 
4471/4472 
3197/3198 
4049/4050 
3203/3204

Переяслав–Хмельницький (педінститут) – 
Київ АС  «Дарниця»

Переяслав-Хмельницький - Комуна - + Стовп’яги - +Гречаники - + Дівички -  
+ Єрківці - + Малі Єрківці - Мирне - +Васильки - Бориспіль - Київ АС «Дарниця» 83,0 83,0 7 - -

05:15
07:25  
08:30
08:50 
09:45
14:15 
18:05

07:20
09:50
10:55
13:35
12:25
16:30
20:10

+ - + - -

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 3

3001/3002 
3003/3004

Світанок - Київ АС «Дарниця» Світанок - Хоцьки - Циблі - Переяслав-Хмельницький - +Стовпяги - +Гречаники - 
+Дівички - Єрківці -+ Малі Єрківці - Мирне - Бориспіль АС - Київ АС «Дарниця» 117,0 117,0 2 - - 06:50

12:15
09:40
15:40 + - + - -

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 1

Перелік об’єктів, обов’язкових та додаткових умов конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації

Назва маршруту 
(початковий та кінцевий 

пункт призначення)

Траса слідування 
(населені пункти)

Орджонікідзевський районний суд м. Запо-
ріжжя викликає в судові засідання (провадження  
№ 335/10492/16-к, 1-кп/335/44/18) обвинувачено-
го Рака Сергія Івановича, 15.10.1964 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Якова Но-
вицького, 7-А, кв. 19, по кримінальному проваджен-
ню № 22015080000000011 за обвинуваченням Ра-
ка С.І. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15  
ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, які відбудуться 
29 січня 2019 року о 09.00 год., 6 лютого 2019 ро-
ку об 11.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Пе-
ремоги, 107-Б.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Крамаренко І. А.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Гаврилішина Олексія Володимировича, 13.05.1976 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, 
м. Приморськ, вул. Морська, 62/14, за матеріалами кримі-
нального провадження № 409/72/17, 1-кп/425/394/18, на під-
ставі обвинувального акта відносно Гаврилішина О. В. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Гаврилішину О. В. необхідно прибути 
до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 17 січ-
ня 2019 року о 09 год. 45 хв. у приміщенні 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 розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

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

області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/9779/18 стосовно Кравцової На-
талії Валеріївни, 20.04.1979 року народження, обвинуваченої 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачена Кравцова Н. В. зареєстрована за адресою: м. 
Луганськ, квартал Героїв Сталінграда, 11/195.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Кравцову Ната-
лію Валеріївну в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 18 січня 2019 року о 14.30 год. у залі Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає кримі-
нальне провадження № 22017050000000105 (номер справи 
243/243/1369/17, номер провадження 1-кп/243/200/2018) за об-
винуваченням Бовта Максима Анатолійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни.

Обвинувачений по справі Бовт Максим Анатолійович, 
03.08.1979 року народження, який проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 184-а, викликаєть-
ся на судові засідання, які відбудуться 23 січня 2019 року о 08.30 
год. та 24 січня 2019 року о 09.00 год., до суду для участі в роз-
гляді справи.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області перебуває обвинувальний акт по кримінально-
му провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за №42016050000000523 від 15.06.2018 року за об-
винуваченням Романова Романа Миколайовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Романова Романа Миколайови-
ча, 24.09.1968 р.н., зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Столбуна, буд. 3, для участі в розгляді під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 14 січня 2019 ро-
ку о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Костянтинівського місь-
крайонного суду Донецької області за адресою: 85110, м. Кос-
тянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1, зал судового засі-
дання № 2.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголо-
шення його в міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Справа розглядатиметься колегіально у складі: головуючо-
го судді Леміщенко О. О., суддів Орчелота А. В., Мартиненко B. C.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області перебуває обвинувальний акт по кримінально-
му провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за №12015220320001678 від 09.07.2015 року за обви-
нуваченням Харченка Леоніда Володимировича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК  
України.

Суд викликає обвинуваченого Харченка Леоніда Володими-
ровича, 10.01.1972 р.н., зареєстрованого за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, буд. 9, кв. 92, для 
участі в розгляді підготовчого судового засідання, яке відбудеть-
ся 16 січня 2019 року о 14 годині 30 хвилин у приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 2, зал су-
дового засідання № 8.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголо-
шення його в міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Справа розглядатиметься колегіально у складі головуючого 
судді Орчелота А. В., суддів Міросєді А. І., Мартиненко B. C.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає кримі-
нальне провадження № 42014080000000652 (номер справи 
243/243/3053/15-к, номер провадження 1-кп/243/199/2018) за 
обвинуваченням Ковінько Яни Василівни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по справі Ковінько Яна Василівна, 01.09.1983 
року народження, яка проживає за адресою: Донецька область, 
м. Донецьк, проспект Россіні, 6/30, викликається на судове засі-
дання, яке відбудеться 21 січня 2019 року о 15.00 год., до суду 
для участі в розгляді справи.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою, не прибула за викликом у судове 
засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату ново-
го засідання і вживає заходів до забезпечення її прибуття до су-
ду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвину-
ваченої та/або ухвалу про накладення на неї грошового стягнення 
в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-

нецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне прова-
дження № 42016050000000399 від 19 квітня 2016 року (справа  
№ 1-кп/243/92/2018) за обвинуваченням Мінченко Яни Олексан-
дрівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену Мін-
ченко Яну Олександрівну, яка проживає за адресою: вул. Столя-
ревського, б. 28, кв. 25, м. Горлівка Донецької області, у судове 
засідання, яке відбудеться 22 січня 2019 року об 11 год. 30 хв. у 
залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою, не прибула за викликом у судове 
засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату ново-
го засідання і вживає заходів до забезпечення її прибуття до су-
ду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвину-
ваченої та/або ухвалу про накладення на неї грошового стягнення 
в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко
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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 0 +5
Житомирська 0 -5 0 +5
Чернігівська -1 -6 -1 +4
Сумська -1 -6 -2 +3
Закарпатська +2 -3 +1 +6
Рівненська +2 -3 +1 +6
Львівська +2 -3 +2 +7
Івано-Франківська 0 -5 +3 +8
Волинська +2 -3 +1 +6
Хмельницька 0 -5 0 +5
Чернівецька -1 -6 +2 +7
Тернопільська 0 -5 0 +5
Вінницька -1 -6 0 +5

Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Найкращі 
студенти України — 
з Харкова

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! «Кращим студентом України 2017—2018» 
стала вихованка Національного юридичного університету іме-
ні Ярослава Мудрого Софія Дика. У Всеукраїнському конкурсі 
«Кращий студент України» взяли участь представники вищих 

навчальних закладів з 13 регіонів, які про-
демонстрували творчі та наукові досягнен-
ня в десяти номінаціях. Журі високо оціни-
ло досягнення харків’янки у спорті, навчан-
ні та громадській діяльності. На рахунку 
курсантки Інституту підготовки юридичних 

кадрів для СБУ Національного юридич-
ного університету Софії Дикої 
— нагороди чемпіонатів світу, 
Європи, України з карате і чем-

піонату світу з козацького дво-
бою, а також участь у соціаль-
ному проекті «Гендерна рівність 
військовослужбовців-жінок у 
правоохоронних органах».

Окрім Софії, харківські сту-
денти здобули перемогу ще в 
кількох номінаціях. Звання «Кра-
щий студент-науковець Украї-
ни» виборов хар ків’я нин Віталій 
Найда, а «Кращим студентом-
дизайнером України» визнано 
Олександра Сидоренка.

ФОТОФАКТ

Софія Дика — найкраща 
в навчанні, спорті та 
громадській діяльності

FabLab для соціальної взаємодії
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ТЕХНОЛОГІЇ — МОЛОДИМ. 
Інноваційне середовище об-
лаштовано у переміщеному 
Східноукраїнському націо-
нальному університеті іме-
ні В. Даля.

У Fabrication Labo-
ra tory (FabLab) ді-
ти та молодь, які по-
страждали внаслідок 
збройного конфлікту, змо-
жуть працювати разом, роз-
вивати навички та матеріалі-
зувати власні ідеї в будь-якій 
галузі — від освіти до мис-
тецтва та науки. Інноваційне 
середовище відкрили завдя-
ки співпраці з Фондом Terre 
des hommes у межах проек-
ту «Спільне реагування Укра-
їни IV», що фінансує міністер-
ство закордонних справ Ні-
дерландів.

«Ми раді й пишаємось 
тим, що відкриємо перший 
FabLab у Луганській облас-
ті. Діти й підлітки в цьому ре-

гіоні мають менше можли-
востей для соціальної взає-
модії, а конфлікт знижує їх-
ню мобільність та можливос-

ті розвитку. Ми вдячні універ-
ситету, що він надав простір 
і зобов’язується підтримувати 
функціонування FabLab із за-
безпеченням доступу громад-
ськості. Цей сучасний простір 
освіти і творчості вітає мо-
лодь з усього регіону. Tdh під-
тримуватиме прагнення під-
літків за межами міста Сєве-
родонецька відвідати FabLab 
та ініціювати власні проекти», 
— зазначив Йонуц Райта, ди-
ректор Tdh в Україні.

FabLab — це невелика май-
стерня, оснащена цифрови-
ми інструментами виробни-
цтва: 3D-принтером, лазер-
ним та вініловим різаками, 
вишивальними машинами. 
Використовуючи різноманіт-
ні матеріали — дерево, плас-
тик, метал або картон, мо-
лодь зможе створювати про-
сті предмети й навіть склад-
ні проекти.

Поліклініка на колесах 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

МЕДИЦИНА. У Сумах пре-
зентували унікальний авто-
мобіль — поліклініку на коле-
сах. Це лабораторно-діагнос-
тичний комплекс, придбаний 
за кошти європейського про-
екту та обласного бюджету. 
Він має істотно допомогти лі-
карям і пацієнтам у медично-

му обслуговуванні насампе-
ред жителів віддалених сіл, 
де не вистачає лікарів.

За словами начальника 
управління охорони здоров’я 
Сумської ОДА Сергія Бу-
тенка, поліклініку обладна-
но всім необхідним для про-
ведення аналізів та прийому 
пацієнтів. У кузові автомобі-
ля розміщено лабораторний 
комплекс: гемолітичні аналі-

затори, ультразвуковий апа-
рат, рентген-апарат; є гінеко-
логічне крісло, комп’ютерна 
техніка тощо.

Коментуючи придбане для 
медицини краю, головний лі-
кар Сумської обласної клі-
нічної лікарні Володимир Го-
рох наголосив, що у скла-
ді виїзних бригад працю-
ватимуть такі медичні фа-
хівці: кардіолог, гінеколог, 

офтальмолог, ендокринолог 
та спеціалісти ультразвуко-
вого дослідження.

Автомобіль обладнаний 
усім необхідним для того, аби 
лікар міг приймати пацієнтів 
прямо «на колесах». Свою ак-
тивну роботу поліклініка роз-
почне у квітні 2019 року. За-
гальна вартість медичної но-
винки перевищує 6 мільйонів 
гривень.

У новітній майстерні молодь зможе втілювати креативні ідеї
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ЗИМОВА КАЗКА РОЗПОЧАЛАСЯ. Святий Ми-
колай, Новий рік, Різдво — найочікуваніші для ді-
тей у час зимових канікул. А все, у що вірить мале-
ча, вона передає малюнками, віршиками, пісенька-
ми. Тож доречно, що й у Національному заповідни-
ку «Софія Київська» відбулося урочисте відкриття 
новорічно-різдвяної програми «Зимова казка». На 
святі представили дитячі малюнки вихованців київ-
ської арт-школи Тетяни Петенко та Личаківського 
будинку дитячої та юнацької творчості міста Льво-
ва. Музичну атмосферу свята створили учні київ-
ської Дитячої школи мистецтв ім. Ревуцького та 
квартет київської Трьохсвятительської духовної се-
мінарії УГКЦ. І, звісно, на «Зимову казку» завітав 
Святий Миколай. Він розказав чарівну історію, як 
з’явився цей святковий день, подарував діткам со-
лодощі та засвітив яскраву новорічну ялинку, оздо-
блену авторськими прикрасами Тетяни Петенко, 
виконаними у техніці пап’є-маше, що з’явилася ще 
в далекому XVIII cтолітті. 

Казка в Національному заповіднику «Софія Київ-
ська» триватиме до 20 січня. Отож якщо відвідаєте 
її, неодмінно поринете в чарівну зимову феєрію та 
отримаєте незабутні емоції на весь рік.


