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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Підтримую створення 

індустріальних 
парків в Україні. Там є 
конкурентні правила, 
відповідні заохочення, 

які дають змогу 
більше інвестувати 

й заробляти».

Контрактників  
не лякає ООС

ПОПОВНЕННЯ. Останню цьогоріч команду молоді Харківщи-
ни, яка виявила бажання проходити військову службу за контр-
актом, сформували та відрядили до навчальних центрів Зброй-
них сил. «До групи новобранців входить близько півсотні осіб. А 
у грудні до війська вирушило близько 170 жителів області, 32 з 
яких уже брали участь у бойових діях», — розповів Укрінформу 
військовий комісар Харківського обласного військового комісарі-
ату полковник Юрій Калгушкін.

Загалом упродовж 2018 року на Харківщині понад 2000 осіб 
оформили особові справи військовослужбовців служби за 
контрак том. Кожен третій з них — з бойовим досвідом. В об-
лвійськкоматі відзначили високий моральний дух і патріотизм 
цьогорічних контрактників. Їх абсолютно не лякає можливість 
проходити службу в зоні проведення ООС чи у складі українсько-
го миротворчого контингенту. Через це приблизно 70% з них по-
повнили лави Сухопутних військ, воїни яких виконують відпові-
дальні бойові завдання на Донбасі. 

Пріоритети у роботі військкомів 2019 року — відбір контрактни-
ків для ДШВ, морської піхоти, бойових з’єднань Сухопутних військ.

3 000 
разів цьогоріч на кордон виходили 

спільні патрулі прикордонників України 
та суміжних країн

СТРЕС-ТЕСТ. Учора закінчилася дія воєнного стану, 
запровадженого в 10 областях після агресії Росії в Азовському 
морі. Визволити з полону українських моряків — справа честі

Нацбезпека: уникнули 
найгіршого сценарію 

Прем’єр-міністр про зміни системи загалом,  
які позитивно вплинуть на всі сфери життя

5 6
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

З огляду на потенційні 
можливості солодкої галузі  
дуже важливо, аби щороку  
український цукор був  
на світовому ринку

МАРКЕТИНГ

Маючи ширші 
повноваження і фінанси, 
ОТГ вже самостійно 
вирішують, як витрачати 
суспільні гроші 
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«Урядовий кур’єр» залишається газетою
для ветеранів 

війни, пенсіонерів,
чорнобильців, 

студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн
на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн
на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Останнім часом у зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік наші  
читачі дедалі частіше запитують: яким буде «Урядовий кур’єр» у 2019-му? 

Це буде газета чи офіційний бюлетень? 
Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбутньому виходитиме 

як газета, а не як офіційний бюлетень.
Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нор-
мативно-правових актів». У частині 5 цього закону зазначено: «Частину дру-
гу статті 1 Закону України «Про реформування державних і комунальних дру-
кованих засобів масової інформації» доповнити абзацом другим такого зміс-
ту: «Дія цього Закону не поширюється на газети «Голос України» та «Урядовий 
кур’єр», що відповідно до законодавчих актів здійснюють офіційне опубліку-
вання законів України та інших нормативно-правових актів». Тож наше видан-
ня і надалі виходитиме як друкований ЗМІ Кабінету Міністрів України.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua18 

ДОКУМЕНТИ

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

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

Розцінки вартості одиниці ефірного часу, встановлені ТОВ «ТРКК «СИГМА»,  
для розміщення матеріалів передвиборної агітації під час виборчого процесу чергових  

виборів Президента України 31 березня 2019 р.
1) політична реклама

Відрізок часу Вартість 1 секунди, грн, з ПДВ
6:00:00-7:00:00 12,00
7:00:00-8:00:00 12,00
8:00:00-9:00:00 12,00

9:00:00-10:00:00 12,00
10:00:00-11:00:00 12,00
11:00:00-12:00:00 12,00
12:00:00-13:00:00 12,00
13:00:00-14:00:00 12,00
14:00:00-15:00:00 12,00
15:00:00-16:00:00 12,00
16:00:00-17:00:00 27,00
17:00:00-18:00:00 27,00
18:00:00-19:00:00 35,00
19:00:00-20:00:00 35,00
20:00:00-21:00:00 35,00
21:00:00-22:00:00 35,00
22:00:00-23:00:00 27,00
23:00:00-24:00:00 27,00
00:00:00-01:00:00 12,00
01:00:00-02:00:00 12,00
02:00:00-03:00:00 12,00
03:00:00-04:00:00 12,00
04:00:00-05:00:00 12,00
05:00:00-06:00:00 12,00

2) Інші форми агітації
Відрізок часу Вартість 1 секунди, грн, з ПДВ

00:00:00-17:00:00 10,00
17:00:00-24:00:00 25,00

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає обвинуваченого Невойту Віталія Олек-
сандровича, 02.05.1991 р.н. (місце проживання: До-
нецька обл., Волноваський район, с. Валер’янівка,  
вул. Шевченка, 7) у підготовче судове засідання для 
здійснення спеціального судового провадження у кри-
мінальному провадженні № 1-кп/328/205/18 (справа 
№ 161/5452/18), внесеному 19.08.2014 року до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань  
за № 12014050380001088 за обвинуваченням Не-
войти В. О. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбу-
деться 16.01.2019 року о 09-00 годині в залі судового 
засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинувачено-
го Невойти В. О. кримінальне провадження буде здій-
снюватися за його відсутності. Колегія суддів: голову-
ючий суддя Новікова Н. В., судді: Коваленко П. Л., Кур-
дюков В. М.

ТОВ «АРС МАГНА ПРОДАКШН» (8 канал) інформує, 

що розцінки вартості однієї секунди ефірного часу 

для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

в ефірі телеканалу становлять:

Проміжок часу Вартість розміщення  
1 секунди (грн. з ПДВ)

06:00 – 17:00 08,00

17:00 – 23:00 12,00

23:00 – 01:00 10,00

01:00 – 06:00 06,00

Повістка про виклик у суд обвинувачених  
при здійсненні спеціального судового провадження
Берегівський районний суд Закарпатської облас-

ті, розташований за адресою: Закарпатська область,  
м. Берегове, вул. Габора Бетлена, 3, викликає Бре-
дихіна Валерія Євгеновича та Громчакова Олексія 
Вікторовича, як обвинувачених у підготовче судове 
засідання по кримінальній справі № 297/2159/18 за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні відносно Бредихіна Валерія Євгеновича та Гром-
чакова Олексія Вікторовича за ч. 5 ст. 191 КК Украї-
ни на 25 січня 2019 року о 10.00 годині. У разі неявки 
обвинувачених до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватися за відсутності обвинувачених у 
порядку спеціального судового провадження. Спра-
ва розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Фейір О. О., судді Гал Л. Л. та Ільтьо І. І.

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає обвинуваченого Коршунова Віктора Іго-
ровича, 30.04.1989 р.н. (місце проживання: Доне-
цька обл., Старобешівський район, м. Кальміуське,  
вул. Циса, 18) у підготовче засідання у криміналь-
ному провадженні № 22017260000000004 від 
16.02.2017 (справа № 727/10219/18) за обвинувачен-
ням Коршунова В.І. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, яке відбудеться 28.01.2019 року о 12-45 годині в 
залі судового засідання за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі не-
явки обвинуваченого Коршунова В. І. кримінальне 
провадження буде здійснюватися за його відсутнос-
ті. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л.,  
судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по кримінальному 
провадженню 1-кп/185/554/18, справа № 185/2831/17, за обвинуваченням Кирпуна 
Альберта Борисовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню призначе-
но на 23.01.2019 року о 10.00 год. за адресою: вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, 
Дніпропетровська область.

Обвинувачений Кирпун Альберт Борисович викликається для участі в підготовчо-
му судовому засіданні, призначеному на 23.01.2019 року о 10.00 год. у приміщенні Ор-
джонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області (пр-т Перемоги, 6, 
м. Маріуполь, Донецька область), яке буде проводитися в режимі відеоконференції  
головуючим суддею Мицаком М. С. у приміщенні Павлоградського міськрайонного су-
ду за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

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

Бердянський міськрайонний суд За-

порізької області повідомляє, що виро-

ком від 20 грудня 2018 року Рудницький 

Денис Васильович, 08.09.1977 року на-

родження, визнаний винним у вчиненні 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 

України та засуджений до покарання у ви-

гляді позбавлення волі строком на 8 (ві-

сім) років, без конфіскації майна. 

Суддя Богомолова Л. В.

Телерадіоорганізація ТОВ «ТРК «ІН-
ТЕРРАДІО», яка володіє ліцензією на мов-
лення телеканалу «4 КАНАЛ», на виконан-
ня вимог частини першої статті 61 Зако-
ну України «Про вибори Президента Укра-
їни» публікує розцінки вартості однієї се-
кунди та однієї хвилини ефірного часу для 
проведення передвиборної агітації за ра-
хунок коштів виборчих фондів:
• вартість однієї секунди ефірного ча-

су: 56 (п’ятдесят шість) гривень 80 (вісім-
десят) копійок.
• вартість однієї хвилини ефірного ча-

су: 3408 (три тисячі чотириста вісім) гри-
вень 00 (нуль) копійок.

Одинадцятою Харківською державною нотарі-
альною конторою заведено спадкову справу що-
до майна померлого 10.01.2018 р. Головіна Сер-
гія Георгійовича, 1949 р.н. Прохання до спадко-
ємця Головіна Андрія Сергійовича, 05.10.1972 р.н., 
з’явитися до нотаріальної контори за адресою:  
м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г у двотижневий 
строк від публікації оголошення.

Договір дарування земельної ділянки, 
виданий Короткову В. І., місто Остер, Ко-
зелецький район, Чернігівська область, 
серія та номер: 444, 25.04.2016, видавник: 
Ткаченко Наталія Володимирівна, приват-
ний нотаріус Козелецького районного но-
таріального округу Чернігівської області 
— вважати втраченим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
.ПОСТАНОВА 

від 18 грудня 2018 р. № 1080 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  
від 16 вересня 2015 р. № 727

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів Українивід 16 вересня 2015 р. № 727 «Деякі питання стабілізаційної дотації з держав-

ного бюджету місцевим бюджетам» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2524) зміни, що додаються.
2. Обласним державним адміністраціям під час розподілу стабілізаційної дотації спрямувати в першочерговому порядку кошти 

на збалансування місцевих бюджетів гірських населених пунктів з метою недопущення виникнення простроченої кредиторської 
заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюдже-
тів, крім тих працівників, що отримують заробітну плату за рахунок освітньої та медичної субвенцій.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 грудня 2018 р. № 1080

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727

1. У постанові:
1) доповнити постанову пунктом 15 такого змісту:
«15. Затвердити розподіл у 2018 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласними бю-

джетами в обсязі 200 000 тис. гривень згідно з додатком 5.»;
2) доповнити постанову додатком 5 такого змісту:

«Додаток 5 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 16 вересня 2015 р. № 727
РОЗПОДІЛ  

у 2018 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласними бюджетами 

Код бюджету
Назва місцевого бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці

Чисельність 
наявного 

населення 
станом 

на 1 січня  
2018 р., осіб1

Фактичні 
надходження 

податку на доходи 
фізичних осіб за 

січень —листопад  
2018 р., 

тис. гривень1

Індекс відносної 
податко-

спроможності

Приведений 
індекс 

відносної 
податко-

спроможності

Обсяг 
стабілізаційної 

дотації, 
тис. гривень

Обласний бюджет:
02100000000 Вінницької області 1 575 808 4 542 303,9 0,9675 1,0325 8 181,8
03100000000 Волинської області 1 038 457 2 409 085 0,7787 1,2213 9 677,9
04100000000 Дніпропетровської області 3 231 140 12 727 038,4 1,3221 0,6779 5 371,9
05100000000 Донецької області 1 930 598 6 688 606 1,1629 0,8371 6 633,4
06100000000 Житомирської області 1 231 239 3 335 884,4 0,9094 1,0906 8 642,2
07100000000 Закарпатської області 1 258 155 2 487 435 0,6636 1,3364 10 590
08100000000 Запорізької області 1 723 171 5 965 064,1 1,1619 0,8381 6 641,3
09100000000 Івано-Франківської області 1 377 496 2 789 119,4 0,6796 1,3204 10 463,2
10100000000 Київської області 1 754 284 7 012 066,6 1,3416 0,6584 5 217,3
11100000000 Кіровоградської області 956 250 2 854 390,8 1,0019 0,9981 7 909,2
12100000000 Луганської області 692 446 1 861 341,8 0,9023 1,0977 8 698,5
13100000000 Львівської області 2 529 608 7 494 392,9 0,9944 1,0056 7 968,7
14100000000 Миколаївської області 1 141 324 3 358 953,8 0,9878 1,0122 8 021
15100000000 Одеської області 2 383 075 7 317 203,1 1,0306 0,9694 7 681,8
16100000000 Полтавської області 1 413 829 5 394 105,1 1,2806 0,7194 5 700,7
17100000000 Рівненської області 1 160 647 2 586 446,6 0,748 1,252 9 921,2
18100000000 Сумської області 1 094 284 3 187 566,3 0,9777 1,0223 8 101
19100000000 Тернопільської області 1 052 312 2 174 214,4 0,6935 1,3065 10 353,1
20100000000 Харківської області 2 694 007 8 723 292,5 1,0868 0,9132 7 236,4
21100000000 Херсонської області 1 046 981 2 369 225,5 0,7595 1,2405 9 830,1
22100000000 Хмельницької області 1 274 409 3 337 878,9 0,8791 1,1209 8 882,3
23100000000 Черкаської області 1 220 363 3 441 966,1 0,9467 1,0533 8 346,6

24100000000 Чернівецької області 906 701 1 520 966,8 0,563 1,437 11 387,2
25100000000 Чернігівської області 1 020 078 2 801 800,4 0,9219 1,0781 8 543,2
Усього 35 706 662 106 380 347,8 25,2389 200 000

1 Дані щодо чисельності наявного населення та фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб місцевих бюджетів наведено без ураху-
вання населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно з переліком населених пунк-
тів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 92, ст. 2655; 2018 р., № 16, ст. 564).».

2. Доповнити Порядок та умови надання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджені за-
значеною постановою, пунктом 83 такого змісту:

«83. У 2018 році розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 200 000 тис. гривень здій-
снюється між обласними бюджетами за формулою, визначеною у пункті 8 цих Порядку та умов.». 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 грудня 2018 р. № 1040-р 
Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних  
та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1. У зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, сприянням і фінансуванням нею терористич-
ної діяльності в Україні, що призвело до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової оку-
пації частини території, численних людських жертв, реальних та потенційних загроз національним інтересам, національній безпе-
ці і суверенітету України, відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» схвалити та внести у місячний строк 
на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на три роки персональних спе-
ціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб за переліками згідно з додатками 1 і 2 (для 
службового користування).

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству юстиції, Міністерству екології та природних ресурсів, Державній 
службі фінансового моніторингу, Державній фіскальній службі разом із Службою безпеки і Національним банком та іншим дер-
жавним органам відповідно до компетенції забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про за-
стосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та моніторинг стану виконання та-
кого рішення Ради національної безпеки і оборони України та його ефективність.

3. Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України про засто-
сування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)  поінформувати компетентні органи 
Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження ана-
логічних обмежувальних заходів (санкцій).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 грудня 2018 р. № 1041-р 
Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних  
та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1. У зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, сприянням і фінансуванням нею терористич-
ної діяльності в Україні, що призвело до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової оку-
пації частини території, численних людських жертв, реальних та потенційних загроз національним інтересам, національній безпе-
ці і суверенітету України, відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» схвалити та внести в місячний строк 
на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на три роки персональних спе-
ціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб за переліком згідно з додатками 1 і 2 (для 
службового користування).

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству юстиції, Міністерству екології та природних ресурсів, Державній 
службі фінансового моніторингу, Державній фіскальній службі разом із Службою безпеки, Національним банком та іншими дер-
жавними органами, на яких буде покладено виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування 
санкцій, відповідно до компетенції протягом строку дії санкцій забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України про застосування санкцій, моніторинг стану виконання такого рішення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни та його ефективності.

3. Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України про засто-
сування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) поінформувати компетентні органи 
Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження ана-
логічних обмежувальних заходів (санкцій).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ОГОЛОШЕННЯ

ПП «Вісма-радіо-ТБ» (ЄДРПОУ 24388823) у відпо-
відності до Постанови Верховної Ради України «Про 
призначення чергових виборів Президента України» 
та відповідно до Закону України «Про вибори Пре-
зидента України» публікує наступні розцінки на оди-
ницю (секунду)  ефірного часу для розміщення ма-
теріалів передвиборної агітації в ефірі радіостанції  
«Люкс ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00

КРЕМЕНЧУК 101,7 0,41

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

ТОВ «Телерадіокомпанія «Радіо великих доріг» 
(ЄДРПОУ 32355150) у відповідності до Постанови 
Верховної Ради України «Про призначення чергових 
виборів Президента України» та відповідно до Зако-
ну України «Про вибори Президента України» публі-
кує наступні розцінки на одиницю (секунду)  ефір-
ного часу для розміщення матеріалів передвиборної 
агітації в ефірі радіостанції  «Люкс ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00

ОЛЕКСАНДРІЯ 105,1 0,56

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

ДП «Телевізійна та радіомовна компанія «Люкс» 
(ЄДРПОУ 36885235) у відповідності до Постанови 
Верховної Ради України «Про призначення чергових 
виборів Президента України» та відповідно до Зако-
ну України «Про вибори Президента України» публі-
кує наступні розцінки на одиницю (секунду)  ефір-
ного часу для розміщення матеріалів передвиборної 
агітації в ефірі радіостанції  «Люкс ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00

ХАРКІВ 105,2 2,81

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

ТОВ «ТРК «БЕЛКОМ» (ЄДРПОУ 32276619) у відпо-
відності до Постанови Верховної Ради України «Про 
призначення чергових виборів Президента України» 
та відповідно до Закону України «Про вибори Пре-
зидента України» публікує наступні розцінки на оди-
ницю (секунду)  ефірного часу для розміщення ма-
теріалів передвиборної агітації в ефірі радіостанції  
«Люкс ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00

БІЛА ЦЕРКВА 104,3 0,56

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

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

Дочірнє підприємство «НОВИЙ ОБРІЙ» повідомляє, що впро-
довж виборчого процесу на виборах, що відбудуться 31 берез-
ня 2019 року, надаватиме послуги з розміщення в ефірі радіос-
танції з позивними — «Радио Пятница» агітаційних матеріалів за 
фіксованими цінами, що вказані нижче. Ціни вказані в гривнях 
з ПДВ:

Мережа — з 07 до 20 год. 22,00 грн. з 20 до 07 год. 7,00 грн.
Київ — з 07 до 20 год. 11,00 грн. з 20 до 07 год. 3,00 грн.

Назва міста Ціна Назва міста Ціна Назва міста Ціна

Бердянськ 0,20 Лохвиця 0,20 Старобельськ 0,20

Вінниця 0,35 Луцьк 0,45 Суми 0,20

Дніпро 1,50 Львів 1,00 Тернопіль 0,35

Ізмаіл 0,20 Маріуполь 0,65 Ужгород 0,35

Житомир 0,45 Мелітополь 0,20 Харків 2,50

Івано-Франківськ 0,45 Миколаїв 0,45 Херсон 0,35

Кропивницький 0,20 Первомайськ 0,20 Хмельницький 0,35

Краматорськ 0,20 Одеса 1,00 Черкаси 0,25

Покровськ 0,20 Полтава 0,35 Чернігів 0,25

Кременчук 0,35 Полонне 0,20 Чернівці 0,45

Кривий Ріг 0,45 Рівне 0,30 Трускавець 0,20

Гадяч 0,20 Овруч 0,20

Бережани 0,20 Умань 0,20

»

Адмінколегія Київського обласного  
ТВ АМКУ прийняла рішення від 07.11.2018 
№60/28-р/к у справі №88/28-р-02-05-18 про 
вчинення ТОВ «Глобал Стор» (34691437) та ТОВ 
«Інтер Дилер» (37299075) порушення, яке пе-
редбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про 
захист економічної конкуренції». Рішенням на-
кладені штрафи на загальну суму: ТОВ «Глобал 
Стор» — 136 000,00 грн, ТОВ «Інтер Дилер» — 
136 000,00 грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на 
офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням  
http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Жовківський районний суд Львівської облас-
ті викликає Азарову Тетяну Михайлівну в судо-
ве засідання як обвинувачену, яке відбудеться 
11.01.2019 року о 14.30 год. у приміщенні Жов-
ківського районного суду Львівської області за 
адресою: м. Жовква, вул. Гагаріна, 3 «а» (суддя 
Мікула В. Є., каб, № 8). Буде розглядатись кримі-
нальна справа № 446/1917/16-к щодо обвинува-
ченої Азарової Тетяни Михайлівни в скоєнні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 4  
ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 385, ч. 1 
ст. 366. ч. 2 ст. 366 КК України.

ТОВ «Телерадіокомпанія «Ностальгія» (ЄД-
РПОУ 30632797) у відповідності до Постанови 
Верховної Ради України «Про призначення чер-
гових виборів Президента України» та відповід-
но до Закону України «Про вибори Президента 
України» публікує наступні розцінки на одиницю 
(секунду)  ефірного часу для розміщення мате-
ріалів передвиборної агітації в ефірі радіостанції  
«Radio NOSTALGIE».

МІСТО      ЧАСТОТА FM   00:00-24:00
КИЇВ            99,0         5,36 
Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

Корнійчуком Віктором Леонтійовичем 

втрачено дублікат Свідоцтва 

про право власності на житло від 01.06.2017, 

виданий замість втраченого Свідоцтва 

про право власності на житло за реєстровим 

номером 647, у реєстровій книзі д.253-267 

на Корнійчука Віктора Леонтійовича 

та Корнійчук Ганну Парфирівну.

ТОВ Телерадіокомпанія «СВІТ» (ЄДРПОУ 
24989553) у відповідності до Постанови Верхо-
вної Ради України «Про призначення чергових 
виборів Президента України» та відповідно до 
Закону України «Про вибори Президента Украї-
ни» публікує наступні розцінки на одиницю (се-
кунду)  ефірного часу для розміщення матері-
алів передвиборної агітації в ефірі радіостанції  
«ВЕСТИ.РАДИО»/«МАКСИМУМ ФМ».

МІСТО           ЧАСТОТА FM         00:00-24:00
Дніпро                  107,7              1,90
Ціни вказані в гривнях без ПДВ  

АТ «Радіо Люкс» (ЄДРПОУ 23158131) у від-
повідності до Постанови Верховної Ради Укра-
їни «Про призначення чергових виборів Прези-
дента України» та відповідно до Закону України 
«Про вибори Президента України» публікує на-
ступні розцінки на одиницю (секунду)  ефірного 
часу для розміщення матеріалів передвиборної 
агітації в ефірі радіостанції «Люкс ФМ».

МІСТО          ЧАСТОТА FM         00:00-24:00

КИЇВ                103,1              9,48

Ціни вказані в гривнях без ПДВ  

 АТ «ТРК Люкс» (ЄДРПОУ 20765851) у відповідності до Постанови Верховної Ради 
України «Про призначення чергових виборів Президента України» та відповідно  
до Закону України «Про вибори Президента України» публікує наступні розцінки  
на одиницю (секунду)  ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної  

агітації в ефірі:

24 телеканалу новин:

Місто 00:00-24:00

ЛЬВІВ 28,00

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14,00

ТЕРНОПІЛЬ 14,00

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 14,00

СУПУТНИК 140,00

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

Радіостанції  «Люкс ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00

ДНІПРО 100,5 2,81

ЖИТОМИР 107,7 0,75

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 103,8 1,00

КРОПИВНИЦЬКИЙ 107,2 0,63

ПОКРОВСЬК 92,5 0,81

КРИВИЙ РІГ 91,6 0,56

ЛУЦЬК 106,9 1,00

ЛЬВІВ 104,7 3,59

МИКОЛАЇВ 107,1 1,00

ПОЛТАВА 99,5 0,75

РІВНЕ 90,9 1,00

ТЕРНОПІЛЬ 104,5 1,25

УЖГОРОД 105,2 0,75

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 101,2 1,00

ЧЕРКАСИ 106,1 1,00

ЧЕРНІВЦІ 102,4 1,25

МЕРЕЖА 19,16

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

Приватне акціонерне товариство «НАШЕ РАДІО» повідомляє, 
що впродовж виборчого процесу на виборах, що відбудуться 31 
березня 2019 року, надаватиме послуги з розміщення в ефірі ра-
діостанції з позивними — «НАШЕ РАДІО» агітаційних матеріалів 
за фіксованими цінами, що вказані нижче. Ціни вказані в грив-
нях за одну секунду ефірного часу, з ПДВ.

Мережа — з 07 до 20 год. 18,00 грн. з 20 до 07 год. 5,50 грн.
місто Київ — з 07 до 20 год. 6,50 грн. з 20 до 07 год. 2,00 грн.

Назва міста Ціна Назва міста Ціна Назва міста Ціна

Вінниця 0,45 Чернігів 0,35 Суми 0,20

Дніпро 2,00 Луцьк 0,50 Тернопіль 0,45

Рівне 0,35 Львів 1,10 Трускавець 0,20

Житомир 0,50 Маріуполь 0,90 Ужгород 0,45

Запоріжжя 1,10 Миколаїв 0,55 Харків 3,35

Івано-Франківськ 0,50 Новоград- 
Волинський 0,35 Херсон 0,45

Кропивницький 0,35 Одеса 1,35 Хмельницький 0,45

Кривий Ріг 0,50 Полтава 0,45 Черкаси 0,35

Лисичанськ 0,30

Вартість розміщення передвиборної агітації  
під час виборів Президента України у 2019 р.:

«Радіо Маямі» м. Київ (100,5 FM) 5 гривень 05 копійок з ураху-
ванням податків за 1 секунду ефірного часу.

«Радіокомпанія «Супер-Нова» Ліцензія Серія НР№00214-м від 
02.09.2012 р. 

«Просто Радіо» м. Житомир (104,9 FM) 1 гривня 40 копійок з 
урахуванням податків за 1 секунду ефірного часу.

«Радіокомпанія «Супер-Нова» Ліцензія Серія НР №00658-м від 
02.03.2006 р. 

«Просто Радіо» м. Дніпро (105,8 FM) 4 гривні 80 копійок з ура-
хуванням податків за 1 секунду ефірного часу.

ТОВ «Телерадіокомпанія «Авторадіо-Дніпро» Ліцензія  серія 
НР №00001-м від 15.02.2007 р.

«Просто Радіо» м. Київ (102,5 FM) 8 гривень 06 копійок з ура-
хуванням податків за 1 секунду ефірного часу.

ТОВ «Раді.О» Ліцензія Серія НР № 00596-м від 21.03.2002 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіоком-
панія «НБМ-Радіо» повідомляє, що впродовж виборчого проце-
су на виборах, що відбудуться 31 березня 2019 року, надавати-
ме послуги з розміщення в ефірі радіостанції з позивними —  
Ретро ФМ агітаційних матеріалів за фіксованими цінами, що вка-
зані нижче. Ціни вказані в гривнях з ПДВ:

Мережа — з 07 до 20 год. 18,00 грн. з 20 до 07 год. 6,00 грн.
Київ — з 07 до 20 год. 9,00 грн. з 20 до 07 год. 3,00 грн.

Назва міста Ціна Назва міста Ціна Назва міста Ціна

Александрія 0,20 Краматорськ 0,30 Полтава 0,45

Біла Церква 0,20 Покровськ 0,35 Нікополь 0,35

Бердянськ 0,20 Кременчук 0,40 Черкаси 0,35

Генічеськ 0,20 Лисичанськ 0,30 Шостка 0,20

Дніпро 2,00 Лубни 0,20 Суми 0,30

Кропивницький 0,30 Одеса 1,35 Харків 3,35

Чернігів 0,35 Павлоград 0,35 Херсон 0,55

 Ніжин 0,20 Маріуполь 0,90 Умань 0,35

Мелітополь 0,20

ТОВ «Телерадіокомпанія «Праймедіа» (ЄДРПОУ 31362476) у 
відповідності до Постанови Верховної Ради України «Про при-
значення чергових виборів Президента України» та відповідно до 
Закону України «Про вибори Президента України» публікує на-
ступні розцінки на одиницю (секунду)  ефірного часу для роз-
міщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі радіостанції  
«МАКСИМУМ ФМ».

МІСТО ЧАСТОТА FM 00:00-24:00

ЛЬВІВ 102,1 2,09

РІВНЕ 90 0,80

ТЕРНОПІЛЬ 88,1 1,05

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 104,7 0,80

ЛУЦЬК 88,7 0,80

ПОЛТАВА 92,4 0,60

МЕРЕЖА 6,14

Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

КП КМР «Телекомпанія «Київ» інформує, 

що розцінки вартості однієї секунди ефірного часу для розміщення  

матеріалів передвиборної агітації в ефірі телеканалу становлять: 

10,41 грн, в т.ч. ПДВ.

Дочірнє підприємство «Телерадіоорганізація «Довіра» повідомляє, що впродовж виборчого процесу на виборах, що від-
будуться 31 березня 2019 року, надаватиме послуги з розміщення в ефірі радіостанції з позивними — «Авторадио» агіта-
ційних матеріалів за фіксованими цінами, що вказані нижче. Ціни вказані в гривнях за одну секунду ефірного часу, з ПДВ.

Мережа – з 07 до 20 год. 6,00 грн. з 20 до 07 год. 1,50 грн.

Назва міста Ціна Назва міста Ціна Назва міста Ціна
Біла Церква 0,25 Луцьк 0,50 Суми 0,25
Бердянськ 0,25 Павлоград 0,40 Тернопіль 0,50
Запоріжжя 1,00 Мелітополь 0,25 Южноукраїнськ 0,35
Івано-Франківськ 0,60 Мукачево 0,25 Черкаси 0,35
Кривий Ріг 0,60 Рівне 0,35 Хмельницький 0,50
Чернігів 0,35

Втрачене свідоцтво 
про право власності 

для прогулянкових суден 
СП № 001690 від 21.08.2017 року 

на судно «UA 6061 KV» 
на ім’я Гогунського Андрія 

Владленовича, 
вважати недійсним.

ПП «Агенція відеорішень» (ЄДРПОУ 36299802) у відповідності до 
Постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових вибо-
рів Президента України» та відповідно до Закону України «Про вибори 
Президента України» публікує наступні розцінки на одиницю (секунду)  
ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефі-
рі радіостанції  «МАКСИМУМ ФМ».

МІСТО    ЧАСТОТА FM             00:00-24:00
ЧЕРКАСИ           101                                            0,80
Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

ТОВ «Контакт-інформ» (ЄДРПОУ 36045376) у відповідності до Поста-
нови Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів Пре-
зидента України» та відповідно до Закону України «Про вибори Прези-
дента України» публікує наступні розцінки на одиницю (секунду)  ефір-
ного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі ра-
діостанції  «Люкс ФМ».

МІСТО    ЧАСТОТА FM             00:00-24:00
ЧЕРНІГІВ           105,4                                         0,81
Ціни вказані в гривнях без ПДВ 

ТОВ «Радіо «Континент» (ЄДРПОУ 31815315) у відповідності до По-
станови Верховної Ради України «Про призначення чергових вибо-
рів Президента України» та відповідно до Закону України «Про вибори 
Президента України» публікує наступні розцінки на одиницю (секунду)  
ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефі-
рі радіостанції  «МАКСИМУМ ФМ».

МІСТО    ЧАСТОТА FM             00:00-24:00
КИЇВ           94,2                                          4,05
Ціни вказані в гривнях без ПДВ 
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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 0 -5 -2 +3
Чернігівська -6 -11 -2 -7
Сумська -9 -14 -4 -9
Закарпатська +2 -3 0 +5
Рівненська +2 -3 0 +5
Львівська -2 +3 0 +5
Івано-Франківська +2 -3 0 +5
Волинська +2 -3 0 +5
Хмельницька +2 -3 -1 +4
Чернівецька +2 -3 0 +5
Тернопільська +2 -3 0 +5
Вінницька 0 -5 -2 +3

Oбласть Нiч День

Черкаська -1 -6 +2 -3
Кіровоградська -1 -6 +2 -3
Полтавська -6 -11 -2 -7
Дніпропетровська -4 -9 0 -5
Одеська 0 -5 -1 +4
Миколаївська -1 -6 -2 +3
Херсонська -1 -6 +2 -3
Запорізька -3 -8 +1 -4
Харківська -9 -14 -4 -9
Донецька -5 -10 -2 -7
Луганська -8 -13 -4 -9
Крим +1 -4 0 +5
Київ -3 -5 -1 +1
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Мистецтво — це повноцінність життя 
Георгій-Григорій 

ПИЛИПЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ВИСТАВКА. Справжня 
картина створюється з талан-
том, професійністю і внутріш-
нім світом митця. А ще відчут-
тям світла, яке проявляє ко-
лір речей і контури їхніх вза-
ємовпливів. 

Нещодавно відзначали 
Всесвітній день художника. 
Про цей день, хоч як дивно, 
Анатолій Криволап, найуспіш-
ніший український художник, 
дізнався від мене і запросив на 
відкриття своєї виставки в Му-
зей історії Києва. Саме тут у 
травні 2016-го він експонував 
понад 60 своїх робіт і презен-
тував фоліант репродукцій за 
весь період творчості. Цього 
разу Ощадбанк, який розміс-
тив на своїй картці роботу мит-
ця, видав величенький альбом-
календар з його роботами.

Картини митця виставле-
но у Віденському музеї мис-
тецтв, японському Шимано, 
домі-музеї Пола Маккартні 

в Ліверпулі тощо. Художник 
шокує відкритістю цін на свої 
роботи, що не властиво його 
колегам. Анатолій Криволап 
вважає, що висока вартість 
сучасних українських картин 
«розширює коло шануваль-
ників і надає ваги художни-
кам». Найдорожчу роботу жи-
вописця «Кінь. Ніч» придбано 
на аукціоні «Філіпс» 2013 року 
за майже 200 тисяч доларів. 

72-річний митець впливає 
на молодих колег іменною 
преміє ю, в яку входить пере-
літ, готель і квиток у будь-яке 
визначне художнє зібрання сві-
ту. А назвою його нової вистав-
ки стали рядки з поезії Василя 
Стуса: «У цьому полі синьому». 
Природу на картинах художник 
оприявнив як естетичний кос-
мос із силою, енергією і драма-
тизмом української міфології.

«Мене називають метром. 
Який я метр? В мені 178 сан-
тиметрів, — на відкритті ви-
ставки художник, перебува-
ючи в центрі уваги численних 
шанувальників і фахівців, був 
у доброму гуморі. — Кожному 
даю побачити те, що він хо-
че: кіз, віслюків і коней. Кінь 
— це символ, який дає змо-
гу в’їхати у пластичне поле. 
Картина «Кінь. Ніч» була пер-
шим етапом у роботі з освіт-
ленням. Захотілося зробити 
календар року. Цими 25 робо-
тами закриваю суперуспішну 
тему коней». 

На виставці, що працю-
ватиме до 19 січня 2019-го, 
представлено великі робо-
ти останніх років, хоч є і кіль-
ка невеликих пейзажів. У них 
яскравою палітрою виявлено 
раціональність та інтуїцію як 
фаховість митця в опануванні 
світлотіні життя природи. 

Анатолій Криволап вва-
жає: «Мистецтво — це по-
вноцінність життя, що варто 
засвоїти і комерсантам, і по-
літикам». 

Херсонщина підрахувала екскурсантів
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ТУРИЗМ. Відвідування 
об’єк тів природно-заповід-
ного фонду залишається од-
ним з найпопулярніших се-
ред екскурсійних туристських 
програм Херсонщини. Із чоти-
рьох біосферних заповідників 
України два розташовані са-
ме на Херсонщині: Чорномор-
ський та «Асканія-Нова». Во-
ни входять до всесвітньої ме-
режі природних територій, їх 
охороняє ЮНЕСКО. Турист-
ські перлини краю — чотири 
національні природні парки: 
Азово-Сиваський, «Олешків-
ські піски», Джарилгацький, 
Нижньодніпровський.

2018 року кількість відві-
дувачів національних при-
родних парків та біосфер-
них заповідників становила 
131 155, що на 2,7% менше, 
ніж 2017-го. Однак спостері-
гається позитивна динаміка 
туристських потоків у розрі-
зі окремих об’єктів природно-
заповідного фонду.

Насолодитися непереверше-
ними ландшафтами найбіль-
шої в Європі пустел і Олешків-
ські піски, на території якої роз-
ташовано національний при-
родний парк, 2018-го приїха-
ли 2720 відвідувачів, що в рази 
більше, ніж у попередні роки. 
Чинниками позитивної дина-
міки показника вважають пре-
зентацію потенціалу парку на 

виставкових заходах і продук-
тивну співпрацю адміністрації 
з туроператорами та агентами. 
Ці чинники вплинули і на збіль-
шення кількості туристів у НПП 
«Джарилгацький». 2018 року 
його відвідали 45 000 осіб, що 
на 9,8% більше, ніж 2017-го.

Збільшення кількості турис-
тів спостерігали в НПП «Ниж-
ньодніпровський». 2018-го 
парк відвідали 3720 турис-
тів, що на 116% більше, ніж 
2017 року. Головна причина 
збільшення туристських пото-
ків — розвиток інфраструкту-
ри та рекреаційної діяльнос-
ті на території парку. Один із 
прикладів цього — відкрит-
тя у 2018 році нового водного 
промаркованого екскурсійно-

го маршруту на байдарках та 
човнах «Дніпровська Гілея».

Проте разом з позитивними 
тенденціями збільшення ту-
ристських потоків до об’єктів 
ПЗФ ще є питання, які потре-
бують комплексного вирішен-
ня. 2018 року «Асканію-Нову» 
відвідало 72 536 екскурсантів, 
що на 11% менше, ніж 2017-г-
о. За словами директора біо-
сферного заповідника «Аска-
нія-Нова» Віктора Гаврилен-
ка, до зменшення екскурсій-
них потоків призвів жахливий 
стан доріг, що ведуть до запо-
відника. Уже проведено част-
ково ямковий ремонт на ді-
лянці дороги Р-47 Херсон — 
Нова Каховка — Генічеськ та 
на під’їзді до Асканії-Нови.

Спортсменка року 
з Умані

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАУЕРЛІФТИНГ. У регіональному турнірі України Кубка Ки-
єва 2018 року з пауерліфтингу та окремих вправ взяли участь 
спортсмени з міста Умані на Черкащині. Абсолютною чемпіон-
кою змагань UPC (Ukrainian Powerlifting Committee) 2018 року 
стала уманчанка Наталія Сокуренко. 

Спортсменка показала такі результати: присідання — 155 кг, 
жим лежачи — 72,5 кг, станова тяга — 155 кг, сума — 382,5 кг. 

На цьому здобутки молодої спортсменки не закінчилися. 
За версією Комітету пауерліфтингу України, Наталю Сокурен-
ко, лідера коман-
ди «Амарант», ви-
знано найкращою 
спортсменкою се-
ред аматорів цьо-
го року.

Фахівці Федера-
ції UPC вислови-
ли подяку тренеро-
ві команди розва-
жально-спортивно-
го комплексу «Ама-
рант» Олександро-
ві Дробілку за ви-
явлену професій-
ну майстерність у 
підготовці спортс-
менки до видатних 
досягнень та поба-
жали подальших 
звершень.

Наталія задоволена досягнутим  
і мріє про нові спортивні вершини

Анатолій Криволап метром себе не вважає. 
Жартома каже: в мені 178 сантиметрів

Кінь — це символ, 
який дає змогу в’їхати 

у пластичне поле


