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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЄВГЕН КРАВЦОВ:
«Торік Укрзалізниця 

оновила парк вагонів 
більш ніж на  

3,5 тисячі. Це рекорд 
за останні  

25 років».

Черговий  
яблучний бум

ЕКСПОРТ. Україна вперше в історії експортувала за місяць 
понад 8 тисяч тонн яблук. І хоч, як і раніше, значний обсяг їх 
експорту з нашої держави (близько 51%) призначено для реек-
спорту в Росію, про що свідчать поставки до Білорусі і Молдо-
ви, зростання експорту за іншими напрямками вражає, про що 
повідомив голова Української плодоовочевої асоціації (УПОА) 
Федір Рибалко.

Отже, експорт яблук з України в листопаді 2018 року збіль-
шився в півтора раза порівняно з аналогічним торішнім міся-
цем і становив рекордні за всю історію 8 тисяч тонн, повідо-
мляє УНІАН.

Фахівець також відзначив збільшення обсягу відвантаження 
українських яблук до країн Євросоюзу, Близького Сходу і Пів-
денно-Східної Азії. За оцінками асоціації, близько чверті всьо-
го їх експорту припало на країни ЄС, при цьому половина — це 
органічні яблука для переробки на сік, пюре і яблучний концен-
трат. Також, за словами Федора Рибалка, приблизно 14% цієї 
продукції, зокрема й промислові яблука, експортують до країн 
Близького Сходу.

100,8%
становив, за даними Держстату, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у грудні 

2018 року щодо листопада 
КАДРИ І ПРЕСТИЖ. Одним із пріоритетів цього року  стане 
підвищення мотивації професійної військової служби

Міноборони йде  
на рекордні видатки 

Голова правління компанії про зростання виробництва 
вагонів на українських вагонобудівних підприємствах
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НОВИНИ З УКРАЇНИ

Після повернення  
зі Стамбула Томос 
про автокефалію 
ПЦУ побачили 
рівняни

ДУХОВНІСТЬ

На Харківщині 
майже 98% сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
виховують у сім’ях
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Пілоти й десантники належать до тих категорій військовослужбовців, розмір надбавки яким за особливості 
проходження служби буде збільшено до 100%

Стартує трирічне бюджетне планування
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Громадяни віднині чіткіше розумітимуть,  
куди саме рухається країна  

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Створення економічно міц-
ної країни дається непро-

сто. Незважаючи на те що ми-
нулий рік пройдено гідно, за-

лишається ще багато проблем, 
які уряд розв’язуватиме. Прі-
оритети незмінні: розвиток 
якісних виробництв, створен-
ня нових робочих місць. Усе те, 
що напрацює економіка, мак-
симально йтиме людям через 

фінансування освіти, меди-
цини, індексацію пенсій, роз-
виток інфраструктури тощо. 
2019-й буде рекордним роком 
будівництва доріг. На цьому 
під час першого цьогорічного 
засідання Кабінету Міністрів 

наголосив його очільник Воло-
димир Гройсман. 

Вдалося сформувати золо-
товалютний резерв у понад 
20 мільярдів доларів. Це най-
більший показник за попере-
дні п’ять років. А це означає 

стабільність у державі, ста-
більність національної валю-
ти. 

«Основне завдання уряду — 
забезпечити зростання 
національної економіки 
на рівні не менш як 3%. 2
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НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ
загальний добовий погодинний графік кожного електропостачальника та окремо 

графіки з розбивкою по групі «а» та групі «б»;
сумарний погодинний графік по всіх електропостачальниках та окремо графіки з 

розбивкою по групі «а» та групі «б».
4.12. Кожної Д+1 до 17-00 ОСР та НЕК надають відповідним електропостачальни-

кам добовий погодинний графік цього електропостачальника з розбивкою на гру-
пи «а» та «б».

4.13. Кожного 11-го, 21-го числа М, а також 1 числа М+1, ОСР/НЕК надають елек-
тропостачальникам добові погодинні графіки за відповідну декаду з розбивкою по 
площадках вимірювання групи «а» та «б» споживачів.

5. Визначення розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії 
споживачами для площадок вимірювань групи «б»

5.1. Добовий погодинний графік для площадок вимірювань групи «б» споживачів 
розраховується ОСР/НЕК по кожному електропостачальнику на підставі розрахунко-
вого показника прогнозного споживання площадками вимірювань споживачів групи 
«б» такого електропостачальника та залишкового графіка ( ).

5.2. Якщо в електропостачальника два та більше споживачів з площадками вимі-
рювань групи «б», то електропостачальник заявляє на М прогнозний обсяг споживан-
ня електричної енергії сумарно по площадках вимірювання групи «б» всіх споживачів. У 
цьому випадку обсяги розрахункового погодинного споживання електричної енергії роз-
раховуються ОСР сумарно по всіх площадках вимірювання групи «б» всіх споживачів.

5.3. Добовий погодинний графік площадок вимірювання групи «б» ( ) всіх спо-
живачів електропостачальника «р» визначається за формулою

  (6)
де  — сумарний обсяг електричної енергії за i-ту годину відповідно до за-

лишкового графіка, розрахованого згідно з пунктом 5.6 цієї глави, кВт·год;
 — частка прогнозного споживання площадок вимірювань групи «б» всіх 

споживачів електропостачальника «р», розрахована згідно з пунктом 5.4 цієї гла-
ви, відносні одиниці.

Визначені погодинні обсяги округляються до цілих значень відповідно до Тимчасово-
го порядку підготовки та передачі даних АСКОЕ суб’єктами ОРЕ для використання в роз-
рахунках обсягів купівлі-продажу електричної енергії, затвердженого рішенням Ради ОРЕ 
від 23 листопада 2011 року (пункт 8.2 протоколу № 17), погодженого постановою Наці-
ональної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 12 січня 
2012 року № 10 (далі — Тимчасовий порядок підготовки та передачі даних АСКОЕ). Як-
що виник небаланс між сумою 24-х (23-х, 25-и) погодинних значень та добовим значен-
ням у результаті округлень, то зазначений небаланс ураховується в останній годині доби.

5.4. Частка прогнозного споживання площадками вимірювань групи «б» всіх спо-
живачів кожного електропостачальника ( ) розраховується ОСР за формулою

  

(7)

де  — обсяг прогнозного споживання електричної енергії площадками вимі-
рювань групи «б» всіх споживачів електропостачальника «р» у М, який електропос-
тачальник заявив відповідно до цього Порядку, кВт·год;

 — сумарний обсяг прогнозного споживання електричної енергії площад-
ками вимірювань групи «б» всіх споживачів усіх електропостачальників у М, який 
електропостачальники заявили відповідно до цього Порядку, кВт·год.

5.5. У разі коригування заявленого електропостачальниками у повідомленні об-
сягу купівлі електричної енергії частка прогнозного споживання електричної енергії 
площадками вимірювань групи «б» споживачів кожного електропостачальника по-
вторно розраховується ОСР на наступну добу після дати реєстрації корегованих по-
відомлень. Результати використовуються в розрахунках починаючи з дати реєстрації 
корегованих повідомлень у ДПЕ.

5.6. Залишковий графік ( ) розраховується щодобово за формулою

  
(8)

де  — година, для якої здійснюється розрахунок;
 — сальдоване надходження до мереж ОСР, кВт·год;
 — ТВЕ ОСР, кВт·год;

а — площадки вимірювань групи «а»;
 — електропостачальник;

 — загальний обсяг споживання електричної енергії площадок вимірю-
вань групи «а» всіх споживачів усіх електропостачальників, кВт·год.

6. Визначення фактичних обсягів купівлі електричної енергії 
електропостачальниками та ОСР за розрахунковий місяць 

у наступному розрахунковому місяці
6.1. ОСР відповідно до ДЧОРЕ надають до НЕК фізичний баланс електричної енер-

гії за місцем провадження господарської діяльності до 3 числа М+1.
6.2. До 8 числа М+1 ОСР/НЕК на підставі фактичних обсягів надходження елек-

тричної енергії (споживання електричної енергії «брутто») до електричних мереж та 
фактичного корисного відпуску електричної енергії по кожному споживачу за міс-
цем провадження господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енер-
гії ОСР/НЕК формують:

фактичні (звітні) значення ТВЕ ОСР у М (формує ОСР);
фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії по кожному електропоста-

чальнику у М, у т. ч. з розбивкою по групі «а» та групі «б»;
фактичний (звітний) корисний відпуск електричної енергії у М по кожному спо-

живачу;
погодинні обсяги купівлі електричної енергії по кожному електропостачальнику у М.
6.3. Фактичні (звітні) обсяги надходження (споживання електричної енергії «брутто») 

до електричних мереж за місцем провадження господарської діяльності з розподілу елек-
тричної енергії ОСР за даними приладів обліку за М ( ) розраховуються за формулою 

  
(9)

де  — фактичні (звітні) обсяги прийому електричної енергії в мережі ОСР 
з мереж НЕК за М (включаючи обсяги електричної енергії, які надходять в електрич-
ні мережі субспоживачів, що приєднані до електричних мереж основних споживачів, 
які безпосередньо приєднані до електричних мереж НЕК або виробників), кВт·год;

 — фактичні (звітні) обсяги віддачі електричної енергії в мережі НЕК з ме-
реж ОСР за М, кВт·год;

 — фактичні (звітні) обсяги прийому електричної енергії в мережі 
ОСР з мереж суміжних ОСР за М, кВт·год;

 — фактичні (звітні) обсяги віддачі електричної енергії в мережі су-
міжних ОСР з мереж ОСР за М, кВт·год;

 — обсяг прийому електричної енергії в мережі ОСР від виробників елек-
тричної енергії, що здійснюють продаж електричної енергії в ОРЕ, за М, кВт·год;

 — обсяг віддачі електричної енергії в мережі ОСР від виробників елек-
тричної енергії, що здійснюють продаж електричної енергії в ОРЕ, за М, кВт·год;

 — фактичні (звітні) обсяги сумарного надходження електричної 
енергії в мережі ОСР з електростанцій виробників, які не продають електричну енер-
гію в ОРЕ (інші локальні джерела) та приєднані до мереж ОСР;

 — фактичні (звітні) обсяги сумарного (сальдованого) надхо-
дження електричної енергії в мережі ОСР від відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) 
приватних домогосподарств;

 — фактичні (звітні) обсяги сумарного надходження електрич-
ної енергії з електростанцій виробників, які не приєднані до мереж ОСР (виробни-
ки по прямій лінії).

6.4. Фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії електропостачальником 
«р» для площадок вимірювання групи «а» та «б» споживачів (субспоживачів) ОСР/
НЕК за даними приладів обліку за М ( ) розраховуються за формулою

  
(10)

де  — фактичні (звітні) обсяги споживання електричної енергії по всіх пло-
щадках вимірювання групи «а» споживачів (субспоживачів) ОСР/НЕК електропоста-
чальника «р» за М, кВт·год;

 — фактичні (звітні) обсяги споживання електричної енергії по всіх пло-
щадках вимірювання групи «б» споживачів (субспоживачів) ОСР/НЕК електропоста-
чальника «р» за М, кВт·год.

6.5. Фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії електропостачальником 
«р» для площадок вимірювання групи «а» та «б» споживачів (субспоживачів) ОСР 
(НЕК) в ОРЕ ( ) розраховуються за формулою

  
(11)

де  — фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії електро-
постачальником «р» у виробників, що не продають електричну енергію в ОРЕ;

При цьому має виконуватися умова:

6.6. Фактичні обсяги купівлі ОСР ТВЕ на її розподіл електричними мережами ОСР 
( ) розраховуються за формулою

  
(12)

6.7. Фактичні обсяги купівлі ОСР в ОРЕ ТВЕ на її розподіл електричними мережа-
ми ОСР ( ) розраховуються за формулою

  
(13)

де  — сумарна купівля ОСР ТВЕ за М у виробників, які не прода-
ють електричну енергію в ОРЕ.

При цьому має виконуватися умова:

6.8. До 10.00 8 числа М+1 ОСР/НЕК надають електропостачальникам на узгоджен-
ня фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії електропостачальником у М, у 
тому числі з розбивкою по площадках вимірювання групи «а» та групи «б», та фак-
тичний (звітний) корисний відпуск електричної енергії у М по кожному споживачу, у 
тому числі з розбивкою окремо по площадках вимірювання групи «а» та групи «б».

6.9. До 16.00 8 числа М+1 ОСР/НЕК та електропостачальники узгоджують фактич-
ні сумарні обсяги купівлі електричної енергії електропостачальником у М.

6.10. Електропостачальники до 17.00 8 числа М+1 надають ДПЕ фактичні (звітні) 
обсяги купівлі електричної енергії електропостачальником у М.

6.11. ОСР до 12.00 8 числа М+1 надають ДПЕ фактичні (звітні) обсяги купівлі ТВЕ 
на її розподіл електричними мережами ОСР.

6.12. ОСР/НЕК до 12.00 8 числа М+1 надають ДПЕ фактичні (звітні) обсяги купівлі 
електричної енергії по кожному електропостачальнику за М.

7. Порядок віднесення обсягів купівлі електричної енергії на постачальника 
«останньої надії»

7.1. Після отримання від ДПЕ офіційної інформації про дату припинення продажу 
електричної енергії електропостачальнику починаючи з доби n ОСР всі обсяги спожи-
вання електричної енергії споживачами такого електропостачальника (які розрахову-
ються відповідно до глав 4 та 5 цього Порядку) відносить до обсягів купівлі електрич-
ної енергії за кожну добу постачальником «останньої надії» (далі — ПОН).

7.2. Фактичні обсяги купівлі електричної енергії за М розподіляються між електро-
постачальником та ПОН таким чином:

1) при можливості зняти покази лічильників електричної енергії для площадок ви-
мірювання групи «а» та площадок вимірювання групи «б» у всіх споживачів електро-
постачальника на кінець доби n-1 фактичний обсяг купівлі електричної енергії елек-
тропостачальником визначається за n-1 днів М, а фактичний обсяг купівлі електрич-
ної енергії ПОН — як різниця між місячним фактичним обсягом споживання всіх спо-
живачів електропостачальника та обсягом електричної енергії за n-1 днів, визначе-
ним для цього електропостачальника;

2) при неможливості вчасно зафіксувати покази розрахункових лічильників на кі-
нець доби n-1 для площадок вимірювання групи «б»:

для електропостачальника обсяг купівлі електричної енергії у ДПЕ ( ) визна-
чається за формулою

  
(14)

для ПОН фактичний обсяг купівлі електричної енергії у ДПЕ за М ( ) визна-
чається за формулою

  (15)

де  — фактичний обсяг купівлі електричної енергії електропостачальником 
за (n-1) днів М для площадок вимірювання групи «б»;

m — кількість днів у М;
 — фактичне споживання електричної енергії у М площадками вимірюван-

ня групи «б» разом для електропостачальника та ПОН, визначене відповідно до ви-
мог глави 6 цього Порядку.

Начальник Управління інноваційних технологій В. Попович
Додаток 

до Тимчасового порядку визначення обсягів 
купівлі електричної енергії на оптовому ринку 
електричної енергії електропостачальниками 

та операторами систем розподілу на перехідний 
період до дати початку дії нового ринку 

електричної енергії
Порядок віднесення площадок вимірювання споживачів до групи «а»

1. З 01 січня 2019 року площадки вимірювання споживачів, що забезпечені прийня-
тою до розрахунків за електричну енергію схемою обліку електричної енергії із вста-
новленими ЛУЗОД або АСКОЕ споживача, належать до групи «а» за умови введення 
ЛУЗОД (АСКОЕ) площадки вимірювання споживача у промислову експлуатацію. В усіх 
точках на приєднаннях електроустановок споживача до мереж ОСР/НЕК та/чи до ме-
реж основного споживача, де вимірюється надходження електричної енергії на пло-
щадку, мають бути встановлені засоби диференційного (погодинного) обліку елек-
тричної енергії, які відповідають вимогам нормативних документів до автоматизова-
них систем комерційного обліку суб’єктів Оптового ринку електричної енергії України.

2. ОСР/НЕК щомісячно надають ДПЕ перелік площадок вимірювання групи «а» 
всіх споживачів.

3. За умови наявності на площадках вимірювання групи «а» основного споживача 
приєднань субспоживачів допускається відсутність на усіх чи частині приєднань суб-
споживачів точок вимірювання з погодинним дистанційним обліком. 

4. Погодинний графік обсягу перетоків електричної енергії в точках вимірювання 
на приєднаннях субспоживачів, у яких відсутні відповідні засоби погодинного облі-
ку з дистанційним доступом, визначається за фактично знятими або прогнозовани-
ми даними із подальшою їх розбивкою відповідно до залишкового графіка за анало-
гічну добу попереднього тижня.

5. У випадку якщо відповідні засоби погодинного комерційного обліку на площад-
ках вимірювання групи «а» належать споживачу, споживач або електропостачальник 
за дорученням споживача до 31 березня 2019 року має визначити відповідних Опера-
торів АСКОЕ для забезпечення щодобового формування та передачі погодинних да-
них комерційного обліку (у кВт*год) з площадок вимірювання типу «а» до ОСР/НЕК, 
а Оператори АСКОЕ мають узгодити з ОСР/НЕК порядок взаємодії суб’єкта ОРЕ з су-
міжними суб’єктами ОРЕ при зборі, формуванні та обміні погодинними даними облі-
ку. Споживач може самостійно виконувати функції Оператора АСКОЕ (шляхом упо-
вноваження своїх посадових осіб щодо експлуатації введеної ним у промислову екс-
плуатацію власної АСКОЕ) або ж визначити юридичну особу, яка буде надавати йо-
му відповідні послуги комерційного обліку електричної енергії на договірних засадах. 
Послуги комерційного обліку можуть надаватися як ОСР/НЕК, так і електропоста-
чальниками чи будь-якими іншими юридичними особами, які є операторами АСКОЕ, 
введеної в експлуатацію та зареєстрованої в установленому порядку.

6. У випадку неузгодження до 31 березня 2019 року порядку взаємодії при зборі, 
формуванні та обміні погодинними даними обліку між ОСР/НЕК та відповідним Опе-
ратором АСКОЕ споживача площадки вимірювання групи «а» таких споживачів пови-
нні бути віднесені ОСР/НЕК до групи «б» починаючи з 01 квітня 2019 року. Порядок 
взаємодії не узгоджується, якщо Оператором АСКОЕ споживача є ОСР/НЕК.

7. ОСР та НЕК зобов’язані забезпечити виконання функції збору даних із належних їм 
точок вимірювання та формування на їх основі обсягів споживання електричної енергії в 
точках комерційного обліку електричної енергії (за площадками вимірювання групи «а»).

8. У випадку надання до ОСР/НЕК недостовірних погодинних облікових даних по пло-
щадках вимірювання групи «а», а також ненадання чи несвоєчасного надання цих даних 
ОСР/НЕК здійснює заміщення даних комерційного обліку по цих площадках вимірювання 
відповідно до Правил ОРЕ, Тимчасового порядку підготовки та передачі даних АСКОЕ та 
Кодексу комерційного обліку електричної енергії. За письмовим зверненням до ОСР/НЕК 
уповноваженого споживачем Оператора АСКОЕ вищезазначені заміщені облікові дані за 
звітну добу можуть бути відкореговані до кінця календарного місяця.

9. Якщо більше як за 10 діб М по площадках вимірювання групи «а» дані були 
заміщені, що підтверджено відповідним актом, складеним ОСР/НЕК, Оператором 
А СКОЕ споживача, електропостачальником та споживачем з дотриманням вимог і 
процедур перевірки, встановлених Кодексом комерційного обліку електричної енер-
гії, такі площадки вимірювання на М+1 повинні бути віднесені до групи «б». 

10. Якщо протягом М+1 погодинні дані з площадки вимірювання надходили до 
ОСР/НЕК без збоїв упродовж не менше як 20 днів, то така площадка вимірювання 
у місяці, що слідує за М+1, має бути віднесена до групи «а». Факти збоїв передачі/
отримання погодинних даних протягом М+1 мають бути підтверджені відповідним 
актом, складеним ОСР/НЕК, Оператором АСКОЕ споживача, електропостачальником 
та споживачем з дотриманням вимог і процедур перевірки, встановлених Кодексом 
комерційного обліку електричної енергії.
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ДОКУМЕНТИ

Приватне акціонерне товариство «Київобленерго»
Повідомлення про виникнення особливої інформації 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 23243188

3. Місцезнаходження 08132, Київська область,  
Києво-Святошинський район,   
 м. Вишневе, вул. Київська, 2 б

4. Міжміський код, телефон 
та факс 

(044) 494 43 20, (044) 443 03 04

5. Електронна поштова адре-
са емітента

Iryna.Shevchuk@koe.vsei.uа

6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

www.koe.vsei.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким 
належать голосуючі акції, розмір па-
кета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню паке-
та акцій

ІІ. Текст повідомлення

1. У відповідності до Інформаційної довідки ПАТ «Національний депози-
тарій України» за вих. №169168 від 03 січня 2019 року, сформованої відпо-
відно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «КИЇВОБЛ-
ЕНЕРГО» станом на 31.12.2018 р., щодо інформації про акціонерів – юри-
дичних осіб і спільної кількості фізичних осіб, пакет власника акцій – Ва-
шингтон Холдінгз Б.В. зменшився.

Акціонер ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» Вашингтон Холдінгз Б. В. знаходить-
ся за адресою: вул. Кайзерсграхт, буд. 62, Амстердам, 1015 CS, Нідерланди, 
реєстраційний код 34121094. 

Розмір частки Вашингтон Холдінгз Б. В. в загальній кількості акцій та в 
загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій стано-
вив: 93,997784 відсотків у статутному капіталі Товариства.

Розмір частки Вашингтон Холдінгз Б. В. в загальній кількості акцій та в 
загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій ста-
новить: 35,546995 відсотків у статутному капіталі Товариства.

Вашингтон Холдінгз Б.В. здійснює пряме володіння акціями ПрАТ «КИЇВ-
ОБЛЕНЕРГО».

У Товариства відсутня інформація щодо способу зміни розміру пакета 
акцій зазначеного акціонера.

Вашингтон Холдінгз Б. В. є афілійованою особою Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА».

2. У відповідності до Інформаційної довідки ПАТ «Національний депози-
тарій України» за вих. №169168 від 03 січня 2019 року, сформованої відпо-
відно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «КИЇВОБЛ-
ЕНЕРГО» станом на 31.12.2018 р., щодо інформації про акціонерів — юри-
дичних осіб і спільної кількості фізичних осіб, відбулася зміна акціонера, 

якому належать голосуючі акції, розмір пакета якого стає більшим порого-
вого значення пакета акцій.

Акціонер ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» знаходиться за адре-
сою: б-р Т.Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 5-7/29, Київ, Київська область, 
01004, код ЄДРПОУ 33947089.

Розмір частки ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» в загальній 
кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру 
пакета акцій становив: 0 відсотків у статутному капіталі Товариства.

Розмір частки ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» в загальній 
кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій після зміни роз-
міру пакета акцій становить: 58,450788 відсотків у статутному капіталі То-
вариства.

ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» здійснює пряме володіння 
акціями ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».

У Товариства відсутня інформація щодо способу зміни розміру пакета 
акцій зазначеного акціонера.

ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» є афілійованою особою Ва-
шингтон Холдінгз Б.В.

ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством.

Голова Правління                                        Чернявський В. О.
                                                     М.П.
03 січня 2019 року

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

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

Повістка 
11-кп/807/680/18

Апеляційний суд Запорізької області викликає Киз’юрова Михайла Олександровича як обвинувачено-
го на 10.00 год. 24.01.2019 р. за адресою: пр. Соборний, буд. 162, м. Запоріжжя за апеляційною скаргою 
захисника на вирок Токмацького районного суду Запорізької області від 18.06.2018 року. Обов’язок — 
надати паспорт. Поважні причини неприбуття на виклик суду вказані в ст. 138 КПКУ, наслідки неприбуття 
— у ст.ст. 139, 323, 324, 325, 326, 327 КПКУ.

Суддя С. В. Дадашева

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
 Арбузов Сергій Геннадійович, 24.03.1976 р.н., який зареєстрований за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, буди-

нок № 27-Б, квартира №29, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 15.01.2019 о 10 годині 00 хви-
лин до прокурора відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп 
управління правової допомоги та екстрадиції  Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури Укра-
їни Зюзя О. С. за адресою: м. Київ, вул. Різницька. 13/15, каб. 806-Б, для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України.
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ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Дяволю-

ка Олега Зіновійовича, 04.07.1969 року народження, зареєстро-
ваного в місті Горлівка, вулиця Матросова, буд. 105, квартира 49 
Донецької області. Останнє відоме фактичне місцезнаходження: 
м. Горлівка Донецької області, як обвинуваченого в криміналь-
ному провадженні № 22017260000000027 від 13.05.2017 р. за  
ст. 258-3 ч. 1 КК України. Судове засідання відбудеться 18 січня 
2019 року о 15.30 годині за адресою: 58001, м. Чернівці, вулиця 
Кафедральна, 4, кабінет №11.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинувачено-
го Дяволюка Олега Зіновійовича в засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження останній вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Слободян Г. М.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квіт-
ня 1975 року народження, викликається о 10.30 годи-
ні 16 січня 2019 року та о 10.00 год. 25 січня 2019 ро-
ку до Куп’янського міськрайонного суду Харківської 
області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ,  
вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення спеціального су-
дового засідання в провадженні №1-кп/628/156/17, спра-
ва № 628/43/18. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко О. А.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 лис-

топада 1975 року народження, викликається о 09.00 го-
дині 23 січня 2019 року до Куп’янського міськрайонного 
суду Харківської області за адресою: Харківська область, 
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення су-
дового засідання в провадженні №1-кп/628/27/18, спра-
ва №628/3812/16-к. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 
139, 223 КПК України.

Суддя Н. В. Цендра

Розшукуються спадкоємці БРАЖНІКОВОЇ ВАЛЕН-
ТИНИ РОМАНІВНИ, яка померла 17 травня 2018 ро-
ку. Звертатися протягом місяця з дня публікації ого-
лошення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторо-
будівників, 142, кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотарі-
ус Харченко Л. Л.

Втрачено посвідчення адвоката України, 

серія ЧЦ № 000250 від 27.04.2018 року 

на ім’я Метенка Тараса Ігоровича. 

Дане посвідчення є недійсним.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «АСВIО БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 09809192
3. Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, вул. Пре-

ображенська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 616-027, 

(0462) 616-029
5. Електронна поштова адреса: elena.khudijash@

asviobank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-

ково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: https://www.asviobank.ua/informacija-dlja-
oznajomlennja.html

7. Вид особливої інформації або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю: Відомості про кількість голосуючих 
акцій та розмір статутного капіталу за результатами 
його збільшення або зменшення

ІІ. Текст Повідомлення 
Реєстр власників іменних цінних паперів АТ «АС-

ВІО БАНК» станом на 31.12.2018 р. отримано від ПАТ 
«Національний депозитарій України» 04.01.2019 р. 

Дата державної реєстрації змін до статуту, 
пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу — 
05.12.2018 р.

Рішення про збільшення статутного капіталу Бан-
ку шляхом приватного розміщення додаткових ак-
цій існуючої номінальної вартості за рахунок додат-
кових внесків було прийняте 23.04.2018 р. на загаль-
них зборах акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК», з метою 
зростання економічних нормативів капіталу Банку.

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рі-
шення про його збільшення – 300 000 000,00 грн.

Розмір статутного капіталу після збільшення — 
360 000 000,00 грн.

Сума, на яку збільшився статутний капітал —  
60 000 000,00 грн.

Частка, на яку збільшився статутний капітал —  
20 %.

Кількість голосуючих акцій станом на дату отри-
мання емітентом інформації про кількість голосую-
чих акцій від Центрального депозитарію цінних па-
перів (ПАТ «НДУ») — 3 599 238 632 штук, їх частка у 
загальній кількості акцій — 99,98%.

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовір-

ність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно із зако-
нодавством.

2. Голова Правління Воїнова Л. А.
04.01.2019

У провадженні Комінтернівського районного суду м. Харко-
ва знаходиться обвинувальний акт у кримінальному проваджен-
ні, відомості про кримінальне правопорушення, в якому внесе-
ні в ЄРДР за № 22014220000000257 від 06.10.2014 року за об-
винуваченням Собченка Олега Васильовича, 23.06.1966 року 
народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, 
Монастирьова Вадима Васильовича, 29.06.1970 року народжен-
ня, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28,  
ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Монас-
тирьова В’ячеслава Вадимовича, 10.03.1992 року народження, у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 263 КК України, Михеєнка Сергія Олександровича, 15.03.1976 
року народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Бондаренка Олександра Сергі-
йовича, 05.07.1978 року народження, у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Баранен-
ка Андрія Володимировича, 01.08.1988 року народження, у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28,  
ч. 1 ст. 263 КК України, Ларікова Віктора Олексійовича, 
08.09.1981 року народження, у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК Украї-
ни, Логінова Дмитра Михайловича, 27.11.1978 року народжен-
ня, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Кальоних Василя Петровича, 
07.06.1953 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 
КК України, за яким судом постановлено ухвалу про здійснення 
спеціального судового провадження. Обвинувачені:

– Собченко Олег Васильович, 23.06.1966 року народження, 
мешкав за адресою: м. Харків, вул. Садова, буд. 18/2, кв. 102, Лу-
ганська область, м. Луганськ, кв-л Степовий, 18/92;

– Монастирьов Вадим Васильович, 29.06.1970 року наро-
дження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків, пров. 
Герасимівський, буд. 32;

– Монастирьов В’ячеслав Вадимович, 10.03.1992 року наро-
дження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків, пров. 
Герасимівський, буд. 32;

– Бондаренко Олександр Сергійович, 05.07.1978 року наро-
дження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків, вул. 
Квиткінська, буд. 10, кв. 2;

– Бараненко Андрій Володимирович, 01.08.1988 року наро-
дження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків, пров. 
Писарівський, буд. 2;

– Ларіков Віктор Олексійович, 08.09.1981 року народжен-
ня, зареєстрований та мешкав за адресою: Харківська область,  
м. Лозова, 3-й мікрорайон, буд. 20, кв. 29;

– Логінов Дмитро Михайлович, 27.11.1978 року народження, 
зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 
буд. 72-г, кв. 186;

– Кальоних Василь Петрович. 07.06.1953 року народження, 
зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків, вул. Працю-
ючих, буд. 14;

– Михеєнко Сергій Олександрович, 15.03.1976 року на-
родження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків,  
вул. Рибалка, буд. 47-А, кв. 189.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Комінтернів-
ський районний суд м. Харкова викликає зазначених обвину-
вачених у підготовче судове засідання, яке відбудеться 23 січ-
ня 2019 року о 13 годині 30 хвилин у залі № 7 Комінтернівсько-
го районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, пров. Брян-
ський, 5. Справа розглядатиметься колегією суддів Комінтернів-
ського районного суду м. Харкова під головуванням судді Мань-
ковської О. О., суддів Фатєєвої Н. І., Музиченко В. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016221320000101 
від 5 грудня 2016 року (справа № 1-кп/243/942/2018) 
за обвинуваченням Капусти Артема Сергійовича за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Капусту Артема Сергійовича, 09.07.1987 
року народження, який проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Червоного Коза-
цтва, 7, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 17 січня 2019 року о 13 год. 00 хв. у залі судово-
го засідання №11.

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.

Суддя І. О. Сидоренко

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

ганської області судді Юрченко С. О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/9473/17 стосовно 
Кітайцева Юрія Олександровича, 31.01.1983 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

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

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Кітайцева Ю. О. в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 16 січня 2019 року об 11 год. 30 хв. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

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

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000111 (номер справи 
1-кп/243/551/2018) за обвинуваченням Толстих Іго-
ря Євгеновича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинувачено-
го Толстих Ігоря Євгеновича, який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Сво-
боди, будинок № 13, квартира № 3, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 16 січня 2019 року об 11 годині 
30 хвилин у залі судового засідання № 19.

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

ганської області судді Юрченко С. О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/11767/17 стосов-
но Мальгіна Павла Володимировича, 30.03.1968 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

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

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Мальгіна П. В. у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 18 січня 2019 року о 12 год. 00 хв. у залі 
Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство «Миколаївобленерго»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 23399393
3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс (0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
5. Електронна поштова адреса kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для роз-
криття інформації

www.energy.mk.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким належать голо-
суючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення
Акцiонерним товариством «Миколаївобленерго» отримано 08.01.2019 (вх. № 26/159) Iнформацiйну 

довiдку вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» «Щодо iнформацiї 
про акцiонерiв — юридичних осiб i спiльної кiлькостi — фiзичних осiб», на пiдставi якої стало вiдомо, 
що станом на 31.12.2018 простих iменних акцiй у власностi акцiонера — юридичної особи Приватне 
акцiонерне товариство «Київобленерго» (Україна) (код ЄДРПОУ 23243188, мiсцезнаходження: вул. Ки-
ївська, буд. 2-Б, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська область, 08132) немає. Iз перелiку 
акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства, наданого Публiчним 
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» станом на 13.04.2018, загальна кiлькiсть 
акцiй АТ «Миколаївобленерго»  — 158 640 000 шт., голосуючих — 157 810 743 шт. До змiни розмiру паке-
та акцiй юридична особа Приватне акцiонерне товариство «Київобленерго» володiла 12 884 340 шт. акцiй, 
що становило 8,121747% вiд загальної кiлькостi акцiй та 8,164425% вiд кiлькостi голосуючих акцiй. Пiсля 
змiни розмiру пакету акцiй юридична особа Приватне акцiонерне товариство «Київобленерго» володiє  
0 шт. акцiй. Повiдомлення вiд акцiонера — юридичної особи Приватне акцiонерне товариство «Київобле-
нерго» (Україна) про вiдчуження акцiй АТ «Миколаївобленерго» не надходило.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-

знає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.    
2. Найменування посади       
Генеральний директор   (підпис)    О. П. Сивак
       09.01.2019 

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Кулінську Наталю Володимирівну, 20.05.1970 року 
народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Феодосія, вул. Свердлова, буд. 1), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться о 12 год. 30 хв. 15 січня 2019 року. 
Явка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під го-
ловуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутності обвинуваченої в поряд-
ку спеціального судового провадження.

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: F11GL39760- F11GL39762; F11GL39807; F11GL39822

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:

29.01.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/41140-asset-sell-id-187950
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/41143-asset-sell-id-187951
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/41148-asset-sell-id-187964

На розгляді Лисичанського міського суду Луганської області  
(колегія суддів у складі: головуючої судді Шевченко О. В., суддів  
Березіна А .Г., Луньової Д. Ю.) знаходиться кримінальне провадження  
№ 1-кп/415/316/19 (ЄУН 426/10756/18) за обвинуваченням Надьон З. Г., 
22 липня 1947 року народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачена Надьон Зінаїда Гаврилівна викликається Лисичан-
ським міським судом Луганської області в підготовче судове засідан-
ня у зазначеному кримінальному провадженні, яке відбудеться 18 
січня 2019 року о 09 годині 00 хвилин у залі судових засідань Ли-
сичанського міського суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Після опублікування оголошення обвинувачена вважається пові-
домленою про дату, час та місце розгляду справи належним чином. У 
разі неявки обвинуваченої, кримінальне провадження буде розгляда-
тися за її відсутності в порядку спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА 
про виклик до суду

Запорізьким апеляційним судом проводиться розгляд провадження за апеляційною скаргою прокурора у кри-
мінальному провадженні Диби Є.О. на ухвалу Пологівського районного суду Запорізької області від 26.09.2018 
року про повернення прокурору обвинувального акта відносно Марфіча Михайла Михайловича, обвинувачено-
го за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У судове засідання, яке відбудеться 16 січня 2019 року о 12.15 год. за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 
162, як обвинувачений викликається Марфіч Михайло Михайлович.

Суддя М. С. Тютюник

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Іоненко Тетяну Іванівну, яка обвинувачується у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове засідання, яке відбудеться 16 січня 2019 року об 11.30 
годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 
139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захис-
ника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача 
та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 СІЧНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

-1..-6
-10..-15

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

-1..-6
-10..-15

-1..-6
-9..-14

-1..-6
-9..-14

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

Київська -10 -15 -1 -6
Житомирська -9 -14 -1 -6
Чернігівська -11 -16 -1 -6
Сумська -10 -15 -2 -7
Закарпатська -9 -14 -1 -6
Рівненська -9 -14 -1 -6
Львівська -8 -13 0 -5
Івано-Франківська -9 -14 0 -5
Волинська -8 -13 0 -5
Хмельницька -10 -15 -1 -6
Чернівецька -11 -16 -1 -6
Тернопільська -9 -14 -1 -6
Вінницька -10 -15 0 -5

Oбласть Нiч День

Черкаська -11 -16 -1 -6
Кіровоградська -10 -15 -1 -6
Полтавська -11 -16 -2 -7
Дніпропетровська -10 -15 -1 -6
Одеська -10 -15 0 -5
Миколаївська -9 -14 -1 -6
Херсонська -6 -11 0 -5
Запорізька -5 -10 -1 -6
Харківська -8 -13 -2 -7
Донецька -5 -10 -1 -6
Луганська -4 -9 -1 -6
Крим -4 -9 0 -5
Київ -10 -12 -1 -3

Укргiдрометцентр

Історія не знає умовного способу
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ВІДКРИВАЮЧИ АРХІВИ. 
Відомий на Черкащині жур-
наліст і письменник Лев 
Хмельковський, який жи-
ве у США, відвідавши Шев-
ченків край, розповів про 
дві нові книжки, які недав-
но побачили світ: «Родо-
від християнського богосло-
ва о. О лександра Меня» і 
«Списки службовців НКВД в 
Україні (1935—1939)».

Як зазначив автор, доку-
ментальне видання «Спис-
ки службовців НКВД в Укра-
їні (1935—1939)» оформле-
не у вигляді коротких біогра-
фій. У книжці він навів дані 
про кадровий склад службов-
ців НКВС на території України 
з 1935 до 1939 року.

— Ми дуже багато пишемо 
про жертви тоталітарного ре-
жиму — наших батьків, дідів. 
Раніше я видав книжку про ар-
хіви 1937 року, які КДБ передав 
у облпартархів. Читав справи 

страчених людей. Але хто був 
по той бік? Це мене інтригува-
ло, — розповів Лев Хмельков-
ський. — Коли дізнався, що у 
«Меморіалі» мають тогочасні 
анкети службовців, попросив, 
щоб мені їх надали. Це понад 
40 тисяч документів. Із них ви-
брав українські, переробив їх 
на довідки і переклав. За його 
словами, книжка може стати 
підставою для подальших до-
сліджень долі цих людей. 

У виданні «Родовід христи-
янського богослова о. Олек-

сандра Меня» автор описав 
життєвий шлях великого хрис-
тиянського письменника і про-
світителя, якого вбили соки-
рою дорогою до храму. Як за-
уважив письменник, нещодав-
но о. Меня згадували як пер-
шу жертву російської право-
славної церкви. Книжка міс-
тить ілюстрації, досі не відомі. 

Нині дослідник працює над 
книжкою про український ме-
моріальний цвинтар, яка вмі-
щуватиме описи понад 4,7 ти-
сячі меморіалів.

У Попасній романтика 
єднає серця

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Вхід у 
сквер «Ювілейний» від-
тепер прикрашають кова-
ні металеві скульптури — 
робота місцевого майстра 
Сергія Блінова: арка у ви-
гляді великого серця, а та-
кож силует закоханої па-
ри. Їх виготовили в ме жах 
проекту, який фінансує 
Чеська міжнародна гума-
нітарна організація «Лю-
дина в біді». Як повідо-
мляє прес-служба Попас-
нянської РДА, автори про-
екту — активісти Попасної 
та громадська організація 
«КОМРОЗ». 

Під час урочистого від-
криття оновленого скве-
ру місцеві жителі говорили 
про те, що «це місце було 
забуте, та нарешті наве-
ли тут лад, поставили гар-
ні ліхтарі, і стало дуже за-
тишно», дякували, але ка-
зали, що «гарно було б, 
аби у цьому сквері розта-
шували ще й дитячий май-
данчик». Далі буде, ствер-
джують активісти. Навесні 
тут планують встановити 
кований міст для закоха-
них, а також висадити 20 
кущів троянд. І для цього 
попаснянці вже написали й 
виграли грантовий проект, 
який фінансує Фонд «Схід-
на Європа» в партнерстві 
з німецькою громадською 
організацією.

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

АНШЛАГ. Актори лялько-
вого театру «Овація», які у 
2014 році змушені були виїха-
ти з Донецька, знову виступи-
ли на території прифронтово-
го краю. На запрошення та з 
ініціативи Костянтинівського 
центру волонтерів і ветеранів 
АТО і громадської організації 
«Об’єднання учасників бойо-
вих дій «Сармат» лялькарі за 

день показали чотири виста-
ви на новорічну тематику для 

малечі у дитячих садочках і 
школах Костянтинівки. 

Через окупацію рідного До-
нецька проросійськими неза-
конними збройними форму-
ваннями засновники приватно-
го театру родина Чайківських 
перевезли його спершу до Дні-
пра, а потім до Києва. Після пе-
реїзду всі вистави в репертуа-
рі «Овації» переклали україн-
ською мовою, яку добре розу-
міють і сприймають малі гляда-
чі прифронтового краю. 

Один із засновників театру 
Ігор Чайківський, який свого 
часу добровольцем воював у 
складі батальйону «Донбас» 
і мав позивний «Артист», не 
сумнівається, що вистави 
для дітей сприяють форму-
ванню особистості кожного із 
глядачів. 

«Переконаний, що особис-
тість формують три складо-
ві: здоров’я, освіта і культура. 
Своїми виставами ми невиму-
шено розповідаємо дітям про 
прості речі, завдяки яким їхні 
знання про освіту й культуру 
України збагачуються», — ка-
же він.

Певна річ, родина Чайків-
ських мріє повернутися з ви-
ставами українською мовою 
до Донецька. А поки що театр 
готується до виступів у кіль-
кох містах на півночі Донеч-
чини.

Малеча з Донеччини та Луганщини 
відсвяткувала Різдво на Тернопіллі 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

СХІД І ЗАХІД РАЗОМ. З 4 
до 10 січня на Тернопільщині 
відчути дух Різдва, народних 
звичаїв та обрядів зимових 
святкувань мали змогу 70 ді-
тей з Луганської та Донецької 
областей. За інформаціє ю 
прес-служби ОДА, прибули 
дві групи хлопчиків і дівчаток 
з Донеччини та одна — з Лу-
ганщини. Діти жили в роди-
нах у Бережанському, Бор-
щівському та Гусятинському 
районах.

На Гусятинщині Різдво свят-
кували 17 хлопчиків і дівчаток 
з міста Соледар Бахмутсько-
го району Донецької області. 
Тут для них організували на-

сичену культурну програму і 
змістовне дозвілля. Зустрів-
ся з ними голова Тернопіль-
ської облдержадміністрації 
Степан Барна. Діти розповіли 
йому, що цьогоріч змогли по-
справжньому відчути атмос-
феру величного свята. Очіль-
ник Тернопілля висловив ві-
ру в те, що настане день, ко-
ли в українському Донецьку й 
Луганську замайорять синьо-
жовті стяги, й побажав миру 
на всій українській землі.

Принагідно зазначити, що 
вже п’ятий рік поспіль згідно з 
дорученням голови облдерж-
адміністрації й у межах про-
грами «Схід та захід разом» 
діти з Донецької та Луганської 
областей відзначають Різдвя-
ні свята на Тернопільщині.
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Театр-переселенець 
порадував маленьких земляків

Силует закоханої пари 
створює романтичний настрій

Юні мандрівники отримали смачні 
різдвяні подарунки від голови 
Тернопільської ОДА

Талановиті  
ляльководи  

«Овації» зірвали 
оплески 

маленьких  
глядачів
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