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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Ми не дамо перетворити, 

підкреслюю,  
наше Азовське море  

на російське озеро. Дуже 
важливо констатувати, 

що світ демонструє 
солідарність  
з Україною».

Спільного більше,  
ніж суперечностей 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Одразу після засідання Верховної Ради, 
приуроченого п’ятій річниці агресії Росії проти України, Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман зустрівся з Президентом Європей-
ської Ради Дональдом Туском. Прем’єр запевнив поважного гос-
тя в незмінності курсу реформ, попри зовнішні загрози й майбут-
ні вибори. Фундаментальними стали зміни в системі управління 
державою, децентралізація, ухвалення законодавства для робо-
ти Вищого антикорупційного суду, економічні перетворення, впро-
вадження положень Угоди про асоціацію з ЄС. На часі — глибока 
інтеграція з європейським енергетичним і цифровим простором, 
збереження транзитної ролі України в постачанні газу.

«Наші спільні завдання — подальше сприяння взаємній тор-
гівлі, усунення нетарифних бар’єрів і спрощення митних проце-
дур, поглиблення діалогу в галузі юстиції, свободи, безпеки. Важ-
лива співпраця в інтегрованому управлінні кордонами, кібербез-
пеці, протидії гібридним загрозам, реагуванні на дезінформацію 
та втручання у вибори», — цитує департамент інформації та ко-
мунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова Володимира 
Гройсмана.

2949 
українських військовослужбовців 

віддали свої життя в боротьбі проти 
російської агресії на сході нашої країни 

УРОКИ МАЙДАНУ. Мало скинути тиранію —  
треба унеможливити її наступну появу 

Революція гідності  
й через п’ять років триває

Президент про максимум зусиль для повернення 
полонених українських моряків додому

4 5
СПОЖИВАЧ

Важко пораненому під 
Дебальцевим механіку-водієві 
БМП, учаснику Ігор Нескорених 
у Канаді Михайлові Лялі зі 
Львівщини вручили ключі від авто

ДОБРА СПРАВА

Переселенці-бджолярі   
з Луганщини налагодили 
на Черкащині «солодкий» 
бізнес, який має непогані 
перспективи
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ЄС запроваджує санкції  
за російське свавілля на морі
ГЕОПОЛІТИКА. Поки що вони будуть персональними. Та в Брюсселі кажуть про розширення 
обмежувальних заходів проти РФ

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Глава вітчизняного зо-
внішньополітичного ві-

домства Павло Клімкін при-
летів до Брюсселя ще в неді-
лю. Щоб до початку засідан-
ня Ради ЄС на рівні міністрів 
закордонних справ, яка від-

булася в понеділок, нефор-
мально поспілкуватися зі 
своїми колегами і, так би мо-
вити, звірити годинники пе-
ред цим важливим для Киє-

ва заходом. Важливим це за-
сідання було тому, що на йо-
го розгляд винесено україн-
ське питання, зокрема від-
повідь Євросоюзу на неза-

конний арешт суден та 24 
військових моряків побли-
зу Керченської прото-
ки і загалом ситуація на 
сході України. 3
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ДОКУМЕНТИ
адміністративно-територіального устрою 
згідно з рекомендаціями
10) розроблення та подання в 
установленому порядку на розгляд 
Кабінету Міністрів України проекту 
нормативно-правового акта щодо 
порядку формування територіальної 
основи для діяльності територіальних 
органів міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади в областях 

Мінрегіон  
МВС 
Мін’юст 
Мінфін 
МОН 
МОЗ  
Мінсоцполітики  
ДФС 
Національна поліція 
ДМС  
Держстат  
Пенсійний фонд України 
облдержадміністрації

до 1 липня 2019 р. 

11) розроблення та внесення в 
установленому порядку на розгляд 
Кабінету Міністрів України нормативно-
правових актів щодо упорядкування 
мережі територіальних органів, граничної 
чисельності працівників з урахуванням 
прийнятих Кабінетом Міністрів України 
змін 

міністерства 
інші центральні органи виконавчої 
влади

у 60-денний строк з 
дня набрання чинності 
актом Кабінету 
Міністрів України щодо 
порядку формування 
територіальної 
основи для діяльності 
територіальних органів 
міністерств та інших 
центральних органів 
виконавчої влади в 
областях

2. Передача 
(децентралізація) 
повноважень органів 
виконавчої влади 
органам місцевого 
самоврядування та 
їх розмежування 
за принципом 
субсидіарності

1) розроблення та подання в 
установленому порядку на розгляд 
Кабінету Міністрів України проекту Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (нова редакція)

Мінрегіон 
інші міністерства та центральні органи 
виконавчої влади  
всеукраїнські асоціації органів 
місцевого самоврядування (за згодою)

до 10 грудня 2019 р.

2) розроблення та подання в 
установленому порядку на розгляд 
Кабінету Міністрів України проекту 
Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» (нова редакція)

Мінрегіон 
інші міністерства та центральні органи 
виконавчої влади  
всеукраїнські асоціації органів 
місцевого самоврядування (за згодою)

—“—

3) розроблення та подання в 
установленому порядку на розгляд 
Кабінету Міністрів України проекту Закону 
України «Про внесення змін до Закону 
України «Про центральні органи виконавчої 
влади» щодо оптимізації повноважень 
центральних органів виконавчої влади та 
їх територіальних органів з урахуванням 
принципу субсидіарності»

Мін’юст 
Мінрегіон 
інші міністерства та центральні органи 
виконавчої влади

до 10 грудня 2019 р.

4) проведення функціонального 
обстеження структурних підрозділів 
кількох обласних, районних 
держадміністрацій з метою визначення 
їх оптимальної структури та чисельності 
працівників для здійснення повноважень 
місцевих органів виконавчої влади з 
урахуванням створення об’єднаних 
територіальних громад

Мінрегіон 
НАДС 
Мінсоцполітики 
Мін’юст 
інші міністерства та центральні органи 
виконавчої влади облдержадміністрації

до 1 вересня 2019 р.

5) розроблення та подання в 
установленому порядку на розгляд 
Кабінету Міністрів України проекту 
постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 
606 «Про затвердження рекомендаційних 
переліків структурних підрозділів 
обласної, Київської та Севастопольської 
міської, районної, районної в мм. Києві та 
Севастополі державних адміністрацій» 

Мінрегіон 
Мін’юст 
Мінфін 
Мінекономрозвитку інші міністерства та 
центральні органи виконавчої влади

у 60-денний строк з 
дня набрання чинності 
Законом України 
«Про місцеві державні 
адміністрації» (нова 
редакція)

6) розроблення та подання в 
установленому порядку на розгляд 
Кабінету Міністрів України проекту 
постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 
2014 р. № 91 «Деякі питання діяльності 
місцевих державних адміністрацій» (щодо 
оптимізації чисельності працівників 
місцевих державних адміністрацій та 
видатків на їх утримання)

Мінрегіон  
Мін’юст 
Мінфін

у 60-денний строк з 
дня набрання чинності 
Законом України 
«Про місцеві державні 
адміністрації» (нова 
редакція)

3. Створення належної 
ресурсної бази 
для здійснення

1) розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України законопроектів 
щодо внесення змін до Бюджетного

Мінрегіон 
Мінфін 
Мін’юст

повноважень 
органів місцевого 
самоврядування

кодексу України та Податкового кодексу 
України з урахуванням проектів нових 
редакцій Законів України «Про місцеві 
державні адміністрації» та «Про місцеве 
самоврядування в Україні» щодо 
фінансового забезпечення повноважень 
органів місцевого самоврядування

Мінекономрозвитку  
всеукраїнські асоціації органів 
місцевого самоврядування (за згодою)

до 10 грудня 2019 р.

2) розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України проектів 
нормативно-правових актів щодо 
затвердження державних стандартів і 
нормативів в описовому та вартісному 
вигляді за кожним із делегованих 
державою місцевому самоврядуванню 
повноважень у розрахунку на 
середньостатистичну адміністративно-
територіальну одиницю

МОН 
МОЗ 
Мінсоцполітики 
Мінфін  
Мінрегіон  
Мін’юст 
Мінекономрозвитку 
Мінкультури 
інші міністерства та центральні органи 
виконавчої влади

до 1 січня 2020 р.

3) здійснення розрахунків щодо вартості 
надання послуг відповідно до державних 
соціальних стандартів і нормативів 
за кожним із делегованих державою 
повноважень 

МОН 
МОЗ 
Мінсоцполітики 
Мінкультури 
Мінфін 
інші міністерства та центральні органи 
виконавчої влади всеукраїнські асоціації 
органів місцевого самоврядування (за 
згодою)

до 10 квітня 2020 р.

4) розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України законопроекту 
щодо поширення юрисдикції органів 
місцевого самоврядування на всю 
територію відповідної громади в сфері 
земельних відносин

Мінрегіон 
Мінагрополітики Держгеокадастр  
всеукраїнські асоціації органів 
місцевого самоврядування (за згодою)

до 1 лютого 2020 р.

5) розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України проекту 
постанови Кабінету Міністрів України 
про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 19 квітня 1993 
р. № 284 «Про порядок визначення та 
відшкодування збитків власникам землі 
та землекористувачам»

Мінрегіон 
Держгеокадастр 
всеукраїнські асоціації органів 
місцевого самоврядування (за згодою)

до 1 травня 2019 р.

4. Формування 
ефективної 
системи служби в 
органах місцевого 
самоврядування

1) супроводження у Верховній Раді України 
проекту Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про службу 
в органах місцевого самоврядування» 
(реєстраційний номер 8369)

НАДС 
Мінрегіон 
всеукраїнські асоціації органів 
місцевого самоврядування (за згодою)

до прийняття Закону

2) розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України проекту 
постанови Кабінету Міністрів України 
щодо внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 9 березня 2006 р. 
№ 268  «Про упорядкування структури та 
умов оплати праці працівників апарату 
органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів» щодо 
упорядкування системи організаційного та 
матеріального забезпечення працівників 
органів місцевого самоврядування

Мінсоцполітики  
Мінрегіон  
Мін’юст  
Мінфін  
Мінекономрозвитку 
інші міністерства та центральні органи 
виконавчої влади 
всеукраїнські асоціації органів 
місцевого самоврядування (за згодою)

до 1 червня 2019 р.

5. Упорядкування 
системи державного 
контролю та нагляду 
за законністю 
діяльності 
органів місцевого 
самоврядування

розроблення та внесення в установленому 
порядку на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та 
деяких законодавчих актів України щодо 
зменшення заходів та упорядкування 
системи державного нагляду за діяльністю 
органів місцевого самоврядування»

Мінрегіон 
Мін’юст 
Мінфін 
Мінекономрозвитку 
всеукраїнські асоціації органів 
місцевого самоврядування (за згодою) 

до 1 травня 2019 р.

6. Розвиток форм 
прямого 
народовладдя: 
виборів, референдумів

1) супроводження у Верховній Раді 
України проекту Закону України «Про 
місцевий референдум» (реєстраційний 
номер 2145а-2)

Мін’юст 
Мінрегіон 
всеукраїнські асоціації органів 
місцевого самоврядування (за згодою)

до прийняття Закону

2) розроблення та внесення в 
установленому порядку на розгляд 
Кабінету Міністрів України проекту Закону 
України «Про внесення змін до Закону 
України «Про місцеві вибори» щодо 
забезпечення представництва громадян 
в раді громади, а також територіальних 
громад — в районних та обласних радах»

Мін’юст 
Мінрегіон 
Центральна виборча комісія (за згодою) 
всеукраїнські асоціації органів 
місцевого самоврядування (за згодою)

до 10 грудня 2019 р.

3) розроблення рекомендацій щодо 
статуту територіальної громади 

Мінрегіон 
всеукраїнські асоціації органів 
місцевого самоврядування (за згодою)

до 20 лютого 2019 р.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

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

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

У провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Кухарішена Андрія Івановича та Головещенка 
Ігоря Васильовича, обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликаються Кухарішен Ан-
дрій Іванович, 08.06.1970 р.н., та Головещенко Ігор Васильович, 24.10.1961 
р.н., обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України, яке відбудеться 1 березня 2019 року  
о 10.00 год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинувачених оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винувачених у порядку спеціального судового провадження.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/1331/2017 за обвинуваченням Якубови-
ча Ігоря Валентиновича та Гаврилова Ігоря Олексійовича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК Украї-
ни, згідно з Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за  
№ 42015000000000362 від 10.03.2017 року. Шевченківський районний суд  
м. Києва повідомляє, що підготовче судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 4 березня 2019 року о 14 год. 00 хв. 
у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03680,  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 602 каб.

У разі неявки обвинувачених до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинувачених у порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Трубніков

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Бєлогла-
зову Ірину Костянтинівну, 15.06.1954 року народження (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 26-Б, 
кв. 4), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 07.03.2019 року о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів АТ КБ «ТК КРЕДИТ»
F20GL41053 Право вимоги за кредитним договором юридичної особи № 522/1 забезпечення: товари в 

обороті
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. 
Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_kredyt/194641/index.php?lang=ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 07.03.2019 р. Час проведення від-

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

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся о 13 годині 00 хвилин 5 березня 2019 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31-А, каб. № 601, обвинувачену Губарєву Катерину Юріївну, 5 липня 1983 року народження, у рам-
ках кримінального провадження № 22014000000000242, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 21 липня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 лютого 2019 р. № 61-р 
Київ

Про погодження призначення Александрова Б. О. 
виконуючим обов’язки генерального директора державного 
підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»

Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо призначення Алексан-
дрова Богдана Олександровича виконуючим обов’язки генерального директора дер-
жавного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 лютого 2019 р. № 71-р 
Київ

Про призначення Квіта С. М. головою Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти

Призначити Квіта Сергія Мироновича головою Національного агентства із забез-
печення якості вищої освіти строком на три роки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 лютого 2019 р. № 72-р 
Київ

Про призначення Стукало Н. В. заступником голови 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Призначити Стукало Наталію Вадимівну заступником голови Національного агент-
ства із забезпечення якості вищої освіти строком на три роки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 лютого 2019 р. № 73-р 
Київ

Про призначення Назарова І. В. заступником голови 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Призначити Назарова Івана Володимировича заступником голови Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти строком на три роки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 лютого 2019 р. № 74-р 
Київ

Про призначення Єременко О. В. заступником голови 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Призначити Єременко Олену Володимирівну заступником голови Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти строком на три роки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 лютого 2019 р. № 75-р 
Київ

Про призначення Бутенко А. П. заступником голови 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Призначити Бутенко Андрія Петровича заступником голови Національного агент-
ства із забезпечення якості вищої освіти строком на три роки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ОГОЛОШЕННЯ

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Іванов Віталій Віталійович, 

21.01.1986 року народження, зареєстрований за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 
81/1, кв. 230; відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання, яке 
відбудеться 04.03.2019 року о 14 годині 00 хвилин 
у залі судових засідань №131 Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судовому засіданні як обви-
нувачений.

Суддя Іванов В. В.

Директор ТОВ Українсько-Російське спільне това-

риство «Студбуд» повідомляє про скликання поза-

чергових загальних зборів учасників, які відбудуться 

29 березня 2019 р. о 14.00 год. за адресою: м. Харків, 

вул. Отакара Яроша, буд. 18-А, офіс 917.

Порядок денний: звільнення директора ТОВ Укра-

їнсько-Російське спільне товариство «Студбуд» за 

власним бажанням з 29 березня 2019 р. 

Тел. для зв’язку: 067-419-49-69.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 

25.12.1987 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня на 16 год. 00 хв. 5 березня 2019 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду Хмельницької області  
(м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, го-
ловуючий суддя Піндрак О. О., судді Антонюк О. В., Мі-
сінкевич A. Л., конт. тел. (0382) 76-28-40), для прове-
дення судового розгляду в кримінальному провадженні  
№ 22015240000000012 про обвинувачення Оскоми Дми-
тра Васильовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні 
причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження
Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квіт-

ня 1975 року народження, викликається о 14.00 годині 
4 березня 2019 року та о 13.00 год. 6 березня 2019 ро-
ку до Куп’янського міськрайонного суду Харківської об-
ласті за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 
1-го Травня, 27-а, для проведення спеціального судово-
го засідання в провадженні № 1-кп/628/156/17, справа  
№ 628/43/18. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя Коваленко О. А.

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

Оголошення конкурсу на заміщення посади

1. Орган управління, який оголошує конкурс
Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України оголошує конкурс на заміщен-

ня посади начальника (директора) Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України,  
штатно-посадова категорія «генерал-майор», 56 тарифний розряд.

2. Умови участі у конкурсі
У конкурсі можуть брати участь особи, які мають науковий ступінь, вчене звання, стаж військової служ-

би (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше десяти років та досвід керів-
ництва науковими підрозділами вищих військових навчальних закладів, військовими навчальними підроз-
ділами закладів вищої освіти, організацій, у складі яких є науковий підрозділ, і наукових установ Міністер-
ства оборони України та Збройних Сил України не менше п’яти років.

Кандидат на посаду повинен бути громадянином України та вільно володіти державною мовою. 
3. Строк подання документів
Протягом двох місяців з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
4. Перелік документів, які надсилаються для участі у конкурсі 
1. Рапорт (заява) на ім’я начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України 

про участь у конкурсі, в якому (якій) зазначити інформацію про застосування або незастосування до пре-
тендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-тех-
нічну діяльність».

2. Особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри (для працівників та дер-
жавних службовців).

3. Автобіографія.
4. Копія документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання.
5. Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається від-

повідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України,  
2000 р., № 39, ст. 1656).

6. Довідка про наявність або відсутність судимості.
7. Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
8. Копія паспорта, засвідчена претендентом.
9. Копія трудової книжки (за наявності).
10. Перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових виданнях.
11. Письмова згода на обробку персональних даних.
Крім цього, на осіб офіцерського складу додатково подаються:
1. Копія службової картки.
2. Витяг із Резерву кандидатів для просування по службі.
3. Довідка про проходження військової служби.
4. Особова справа.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установле-

ному порядку.
Може подаватися додаткова інформація про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а та-

кож своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (рекомендації, копії наукових публікацій, ре-
ферати тощо).

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та поверта-
ються особам, які їх подали.

Усі зазначені документи з описом укладаються у конкурсну справу претендента. На титульній сторінці 
конкурсної справи зазначаються: зверху — назва міністерства (державної служби) України, посередині – 
«Конкурсна справа», нижче — військове звання, прізвище, ім’я та по батькові претендента. 

Неправильно або неповністю оформлені документи повертаються на дооформлення. 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали): 03049, м. Київ-49, проспект Повітрофлотський, 

28, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України.

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 № 22016050000000276 
від 09.12.2016 року (справа № 1-кп/243/158/2019) за 
обвинуваченням Приходька Івана Сергійовича за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 1 ст. 110 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Приходька Івана Сергійовича, 25.10.1970 
року народження, який зареєстрований за адресою: 
м. Донецьк, вул. Краснозорінська, буд. 92, кв. 37, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 27 лю-
того 2019 року о 09 год. 00 хв. у залі судового засі-
дання №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 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 № 42016221320000102 
від 5 грудня 2016 року (справа № 1-кп/243/95/2018) 
за обвинуваченням Яремка Сергія Володимировича 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає об-
винуваченого Яремка Сергія Володимировича, 
12.09.1980 року народження, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Ма-
рапульця, 54, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 4 березня 2019 року об 11 год. 30 хв. у залі 
судового 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 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 № 22014080000000061 
від 18.07.2014 року (справа № 1-кп/243/67/2019) за 
обвинуваченням Новікова Володимира Миколайови-
ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Новікова Володимира Миколайовича, 
04.09.1974 року народження, останнє місце прожи-
вання та реєстрації якого: м. Запоріжжя, вул. Косміч-
на, буд. 124, кв. 15, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 27 лютого 2019 року о 10 год. 00 хв. 
у залі судового 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 провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться 
кримінальне провадження № 22018020000000038 від 
20 вересня 2018 року (справа № 1-кп/243/221/2019) 
за обвинуваченням Новаковського Валерія Сергійо-
вича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає об-
винуваченого Новаковського Валерія Сергійови-
ча, 27.01.1973 року народження, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Руда-
кова, буд. 50, кв. 29, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 28 лютого 2019 року об 11 год. 30 хв. 
у залі судового 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 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 № 42016050000000399 
від 19 квітня 2016 року (справа № 1-кп/243/72/2019) 
за обвинуваченням Мінченко Яни Олександрівни за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нувачену Мінченко Яну Олександрівну, яка прожи-
ває за адресою: вул. Столяревського, б. 28, кв. 25,  
м. Горлівка Донецької області, у судове засідання, 
яке відбудеться 25 лютого 2019 року о 14 год. 00 хв. 
у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не при-
була за викликом у судове засідання, суд відкладає 
судовий розгляд, призначає дату нового засідання і 
вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду. 
Суд також має право постановити ухвалу про привід 
обвинуваченої та/або ухвалу про накладення на неї 
грошового стягнення в порядку, передбаченому гла-
вами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне 
судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Бардашевського Віктора Володимировича та 
Бардашевського Олега Вікторовича як обвинуваче-
них у кримінальному провадженні № 296/12587/15-к 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, 
під головуванням судді Покатілова О. Б. у судові за-
сідання, що відбудуться 1 березня 2019 року о 09.30 
год. та 18 березня 2019 року о 16.30 год. у примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
№ 9 (каб. 300).

Явка обвинувачених у судові засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Михайлова Володимира Петровича, 26.03.1956 
р.н., проживає у м. Донецьку, по вул. Краснознамен-
ній, буд. №125, як обвинуваченого в кримінальному 
провадженні № 296/1787/18 по обвинуваченню у вчи-
ненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Аксьо-
нова В. Є. в судові засідання, розгляд яких призначе-
но на 4 березня 2019 р. о 16 год. 30 хв. та 13 березня 
2019 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (каб. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Звольського Вадима Володимировича, 1964 р.н., 
як обвинуваченого в кримінальному проваджен-
ні № 296/4949/18 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатіло-
ва О. Б. у підготовче судове засідання, що відбудеть-
ся 1 березня 2019 року о 10.30 год. та в судове засі-
дання, що відбудеться 7 березня 2019 року о 09.20 
год. у приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 
(код ЄДРПОУ — 19199961)

Повідомляємо, що з 1 березня 2019 року зміню-
ються окремі тарифи та тарифні плани на послуги 
Інтернет для існуючих абонентів  — фізичних осіб та 
юридичних осіб. Також змінюються умови надання 
абонентського обладнання для існуючих абонентів 
фізичних осіб.

Детальна інформація — в Особистому кабінеті  
абонента, на сайті www.vega.ua або за телефоном 
(044) 507 00 00 або 177 (з телефонних ліній Vega).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Смирнов Олександр Павлович, 26.11.1981 

року народження, зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, місто Ясинувата, вул. Зої Космодем’янської, буд. 38, 
на підставі ст.ст. 133 та 135 КПК України, вам необхідно 
з’явитися 22.02.2019 р. о 10 год. 00 хв. у слідчий відділ УСБУ 
в Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Святослава Хо-
роброго, 23, контактний телефон слідчого: (056) 791-99-82, 
до слідчого Несеврі Р. С. для допиту вас як підозрюваного 
та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 
№ 12014050570000609 від 23.05.2014 за ознаками вчинення 
кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258 
та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Агранович Сергій Володимирович, 

06.05.1974 року народження, зареєстрований за адресою: 
Донецька область, місто Костянтинівка, вул. Українська, буд. 
238, на підставі ст.ст. 133 та 135 КПК України, вам необхідно 
з’явитися 22.02.2019 р. о 10 год. 00 хв. у слідчий відділ УСБУ 
в Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Святослава Хо-
роброго, 23, контактний телефон слідчого: (056) 791-99-82, 
до слідчого Несеврі Р. С. для допиту вас як підозрюваного 
та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 
№ 12014050570000609 від 23.05.2014 за ознаками вчинення 
кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258 
та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Домніко-
ву Марію Вікторівну, 02.11.1983 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 41/5, 
кв. 91), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 07.03.2019 року о 08 год. 55 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/747/2017 за обвинуваченням Табали Юрія 
Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, згідно з Єдиним 
державним реєстром досудових розслідувань за № 42015110330000045.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідан-
ня по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 4 березня 
2019 року о 09 год. 15 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 602 каб.

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

Суддя А. В. Трубніков

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинува-
ченого Михайлова Євгенія Анатолійовича, 02.09.1951 року народжен-
ня, для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 4201601000000045 відносно Михайлова Євгенія Анатолійовича, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, та повідомляє, що судовий розгляд відбудеться 06.03.2019 р. о 
16.30 год. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва Ясельський A. M.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.
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Завідувач бібліотекою 1 ст.
Директор коледжу 1 ст.
ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології №1 1 ст
Хірургії №4 1 ст.
Латинської мови 1 ст.
ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології №3 1 ст.
Акушерства і гінекології №1 1 ст.
Клінічної фармакології та клінічної фармації 1 ст.
Медичної та загальної хімії 1 ст.
Патофізіології 1 ст.
Стоматології післядипломної освіти 1 ст.
Судової медицини та медичного права 1 ст.
Урології 1 ст.
Хірургії №1 1 ст.
Хірургії №4 2 ст.
Гістології та ембріології 1 ст.
Мікробіології, вірусології та імунології 2 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №2 1 ст.
Медичної психології, психосоматичної медици-
ни та психотерапії

2 ст.

Гігієни та екології №3 1 ст.
ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології №1 1,5 ст.
Анатомії людини 2 ст.
Аптечної та промислової технології ліків 2 ст.
Біології 2 ст.
Внутрішньої медицини №2 3 ст.
Дерматології та венерології 3,75 ст.
Внутрішньої медицини №3 1 ст.
Інфекційних хвороб 2 ст.
Клінічної фармакології та клінічної фармації 1 ст.
Медичної та загальної хімії 4 ст.
Менеджмент охорони здоров’я післядиплом-
ної освіти

0,75

Навчально-науковий центр неперервної профе-
сійної освіти 

1,75

Неврології 1,5 ст.
Нейрохірургії 2,25 ст.
Організації та економії фармації 1 ст.
Оториноларингології 1 ст.
Орфтальмології 1 ст.
Патологічної анатомії №1 2 ст.
Патофізіології 2 ст
Судової медицини та медичного права 1 ст.
Навчально-науковий центр – Український тре-
нінговий центр сімейної медицини

2 ст.

Урології 1 ст.
Фармакогнозії та ботаніки 3 ст.
Фармакології 1 ст.
Фармацевтичної, біологічної та токсикологіч-
ної хімії

1 ст.

Хірургії №2 1 ст.
Хірургії №4 1 ст.
Анестезіології та інтенсивної терапії 1 ст.
Гістології та ембріології 3 ст.
Педіатрії №2 2 ст.
Педіатрії №4 2 ст.
Дитячої хірургії 2 ст.
Внутрішньої медицини №4 2 ст.
Фтизіатрії та пульмонології 1 ст.
Гігієни та екології №3 3 ст.
Мікробіології, вірусології та імунології 1 ст.
Соціальної медицини та громадського здоров’я 2 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №2 4,25 ст.
Клінічної імунології та алергології з секцією ме-
дичної генетики

1 ст.

Іноземних мов 2 ст.
Ортопедичної стоматології 2 ст.
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної сто-
матології

1 ст.

Терапевтичної стоматології 1 ст.
Хірургії стоматологічного факультету 1 ст.
Фізіології 1,5 ст.
Загальної практики (сімейної медицини) 2 ст.
Психіатрії та наркології 2 ст.
Медичної психології, психосоматичної медици-
ни та психотерапії

3,5 ст.

Фізичного виховання і здоров’я 1 ст.
Загальної хірургії №2 1,75 ст.
Гігієни та екології №2 2 ст.
Україністики 4 ст.
Оперативної хірургії та топографічної анатомії 5,5 ст.
Латинської мови 1 ст.
Медичної і біологічної фізики та інформатики 2 ст.
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології №3 1 ст.
Акушерства і гінекології післядипломної освіти 1,5 ст.
Анатомії людини 9 ст.
Аптечної та промислової технології ліків 1 ст.
Біології 5 ст.

Біоорганічної та біологічної хімії 5 ст.
Внутрішньої медицини №2 4 ст.
Внутрішньої медицини №3 1 ст.
Дерматології та венерології 0,25 ст.
Загальної хірургії №1 0,75 ст.
Інфекційних хвороб 3 ст.
Клінічної фармакології та клінічної фармації 1 ст.
Медичної та загальної хімії 2 ст.
Менеджмент охорони здоров’я післядиплом-
ної освіти

0,5 ст.

Навчально-науковий центр неперервної профе-
сійної освіти

3 ст.

Неврології 2,5 ст.
Нейрохірургії 0,75 ст.
Організації та економії фармації 2 ст.
Оториноларингології 1 ст.
Орфтальмології 1 ст.
Патологічної анатомії №1 1 ст.
Патологічної анатомії №2 0,5 ст.
Патофізіології 2 ст.
Педіатрії №1 2 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №1 1,5 ст.
Радіології та радіаційної медицини 2 ст.
Судової медицини та медичного права 1 ст.
Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенеро-
логії післядипломної освіти

1 ст.

Навчально-науковий центр – Український тре-
нінговий центр сімейної медицини

1 ст.

Урології 0,75 ст.
Фармакогнозії та ботаніки 1 ст.
Фармакології 2 ст.
Фармацевтичної, біологічної та токсикологіч-
ної хімії

2 ст.

Хірургії №1 3,5 ст.
Хірургії №2 1 ст.
Хірургії №4 2 ст.
Хірургії та анестезіології та інтенсивної терапії 
післядипломної освіти

1 ст.

Анестезіології та інтенсивної терапії 1 ст.
Гістології та ембріології 2 ст.
Педіатрії №2 4 ст.
Дитячих інфекційних  хвороб 3 ст.
Хірургії №3 1 ст.
Внутрішньої медицини №4 1,5 ст.
Фтизіатрії та пульмонології 1 ст.
Акушерства і гінекології №2 3 ст.
Гігієни та екології №1 2 ст.
Гігієни та екології №2 2 ст.
Гігієни та екології №4 1 ст.
Мікробіології, вірусології та імунології 3 ст.
Соціальної медицини та громадського здоров’я 1,5 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №2 1 ст.
Клінічної імунології та алергології з секцією ме-
дичної генетики

1,5 ст.

Ортопедичної стоматології 2 ст.
Терапевтичної стоматології 5 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хі-
рургії

1,75 ст.

Фізичної реабілітації та спортивної медицини 1ст.
Фізіології 3 ст.
Педіатрії №5 1 ст.
Психіатрії та наркології 1 ст.
Загальної хірургії №2 0,5 ст.
Медицини надзвичайних ситуацій та тактич-
ної медицини

3 ст.

Оперативної хірургії та топографічної анатомії 3 ст.
СТАРШИХ  ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
Біоорганічної та біологічної хімії 1 ст.
Медичної та загальної хімії 2 ст.
Менеджмент охорони здоров’я післядиплом-
ної освіти

0,5 ст.

Патофізіології 2 ст.
Гістології та ембріології 1,0 ст.
Іноземних мов 2 ст.
Фізіології 1 ст.
Медицини надзвичайних ситуацій та тактич-
ної медицини

1 ст.

Україністики 2 ст.
Оперативної хірургії та топографічної анатомії 1 ст.
Латинської мови 2 ст.
Медичної і біологічної фізики та інформатики 3 ст.
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
Фізичного виховання і здоров’я 0,5 ст.
Україністики 3,5 ст.
Латинської мови 1 ст.
Медичної і біологічної фізики та інформатики 3 ст.

З переліком необхідних документів, які подають-
ся на конкурс, та кваліфікаційними вимогами мож-
на ознайомитись у відділі кадрів т. 234-60-74.

Строк подання заяв та документів для участі у 
конкурсі — 1 місяць з дня публікації оголошення.

Документи надсилати на ім’я ректора за адре-
сою: 

01601, м. Київ-1, бульвар Т. Шевченка, 13, від-
діл кадрів.      

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя  
«РАРИТЕТ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 30407332

3. Місцезнаходження 01011, Київ, Панаса Мирного, 28, лiт. А

4. Міжміський код, телефон та факс (44) 280-08-09 (44) 280-05-70

5. Електронна поштова адреса victor@raritet.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково  
використовується емітентом для розкриття інформації

http://raritet.net.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ» 14 лютого 2019 року (про-

токол №03) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб: припинено повноваження Голови Правлiння Приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ» Буткiвської Тетяни Володимирiвни у зв’язку зi спливом строку, на 
який дана посадова особа обиралася. На посадi Голови Правлiння Буткiвська Т.В. перебувала 5 рокiв. Згоду на розкриття пас-
портних даних не надала, iнформацiя про наявнiсть у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Розмiр пакета акцiй, яким володiє посадова особа у статутному капiталi емiтента, становить 11,42 вiдсотка. 

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ» 14 лютого 2019 року (про-
токол №03) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб: припинено повноваження члена Правлiння Приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ» Семененко Тетяни Володимирiвни у зв’язку зi спливом строку, на 
який дана посадова особа обиралася. На посадi члена Правлiння Семененко Т.В. перебувала 5 рокiв. Згоду на розкриття пас-
портних даних не надала, iнформацiя про наявнiсть у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Розмiр пакета акцiй, яким володiє посадова особа у статутному капiталi емiтента, становить нуль вiдсоткiв.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ» 14 лютого 2019 року (про-
токол №03) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб: припинено повноваження члена Правлiння Приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ» Нагорної Алли Валентинiвни у зв’язку зi спливом строку, на який 
дана посадова особа обиралася. На посадi члена Правлiння Нагорна А. В. перебувала 5 рокiв. Згоду на розкриття паспорт-
них даних не надала, iнформацiя про наявнiсть у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Розмiр пакета акцiй, яким володiє посадова особа у статутному капiталi емiтента, становить нуль вiдсоткiв.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ» 14 лютого 2019 року (про-
токол №03) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб: припинено повноваження члена Правлiння Приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ» Васика Вiктора Михайловича у зв’язку зi спливом строку, на який 
дана посадова особа обиралася. На посадi члена Правлiння Васик В.М. перебував 5 рокiв. Згоду на розкриття паспортних да-
них не надав, iнформацiя про наявнiсть у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Розмiр пакета акцiй, яким володiє посадова особа у статутному капiталi емiтента, становить нуль вiдсоткiв.

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ» 14 лютого 2019 року (протокол 
№03) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб: обрано Буткiвську Тетяну Володимирiвну Головою Правлiння При-
ватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ» строком на 5 рокiв. Пiдстава такого рiшення: припинен-
ня повноважень попереднього складу Правлiння емiтента. Згоду на розкриття паспортних даних не надала, iнформацiя про 
наявнiсть у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Розмiр пакета акцiй, яким 
володiє посадова особа у статутному капiталi емiтента, становить 11,42 вiдсотка. Iншi посади, якi займала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ».

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ» 14 лютого 2019 року (протокол 
№03) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб: обрано Семененко Тетяну Володимирiвну членом Правлiння При-
ватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ» строком на 5 рокiв. Пiдстава такого рiшення: припинен-
ня повноважень попереднього складу Правлiння емiтента. Згоду на розкриття паспортних даних не надала, iнформацiя про 
наявнiсть у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Розмiр пакета акцiй, яким 
володiє посадова особа у статутному капiталi емiтента, становить нуль вiдсоткiв. Iншi посади, якi займала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: Член Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ».

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ» 14 лютого 2019 року (протокол 
№03) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб: обрано Нагорну Аллу Валентинiвну членом Правлiння Приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ» строком на 5 рокiв. Пiдстава такого рiшення: припинення повнова-
жень попереднього складу Правлiння емiтента. Згоду на розкриття паспортних даних не надала, iнформацiя про наявнiсть 
у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Розмiр пакета акцiй, яким володiє по-
садова особа у статутному капiталi емiтента, становить нуль вiдсоткiв. Iншi посади, якi займала ця особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: Член Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ».

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ» 14 лютого 2019 року (протокол 
№03) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб: обрано Бориславського Вiктора Августиновича членом Правлiння 
Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «РАРИТЕТ» строком на 5 рокiв. Пiдстава такого рiшення: припи-
нення повноважень попереднього складу Правлiння емiтента. Згоду на розкриття паспортних даних не надав, iнформацiя 
про наявнiсть у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Розмiр пакета акцiй, яким 
володiє посадова особа у статутному капiталi емiтента, становить нуль вiдсоткiв. Iншi посади, якi займала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: директор юридичного департаменту ПрАТ «СК «АРМА», начальник управлiння правової роботи ПрАТ 
«СК «РАРИТЕТ».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно із законодавством.     
2. Найменування посади                               Буткiвська Тетяна Володимирiвна

Голова Правлiння     (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)

                   14.02.2019 
            (дата)

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 
24.06.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69), 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2  
ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України в судове засідання, яке 
відбудеться 05.03.2019 р. о 16 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бондаренка Анатолія Анатолійовича, 
22.02.1974 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Чорноморське, вул. Кірова, 
19), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 07.03.2019 року о 08 год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Чугуївського міського суду Харків-

ської області знаходиться спеціальне кримінальне 
провадження № 636/2173/17 стосовно Богомолової 
Валентини Михайлівни, 16.11.1959 року народжен-
ня, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 2 ст. 191 КК України. Обвинувачена Богомоло-
ва В. М., зареєстрована за адресою: Харківська об-
ласть, Чугуївський р-н, с. Стара Гнилиця, вул. Шев-
ченка (Леніна), 28, кв. 1.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Чу-
гуївський міський суд Харківської області викликає 
Богомолову Валентину Михайлівну в судове засідан-
ня, яке відбудеться 1 березня 2019 року об 11 год. 00 
хв. у залі Чугуївського міського суду Харківської об-
ласті за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Со-
борна, 2.

Справа розглядатиметься суддею Гуменним З. І.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Лукачова Станіслава Олеговича, 
04.01.1980 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Не-
вського/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 07.03.2019 року о 08 год. 
45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантних посад
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 ЛЮТОГО

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

2..-3
2..-3

2..-3
2..-3

-1..4
2..-3

4..9
-2..3

3..8
2..-3

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 +2 -3
Житомирська +2 -3 -1 +4
Чернігівська +1 -4 +1 -4
Сумська 0 -5 +2 -3
Закарпатська +2 -3 +4 +9
Рівненська +2 -3 +1 +6
Львівська -2 +3 +3 +8
Івано-Франківська +2 -3 +4 +9
Волинська +2 -3 +2 +7
Хмельницька +2 -3 +1 +6
Чернівецька +1 -4 +3 +8
Тернопільська +2 -3 +2 +7
Вінницька -2 +3 +1 +6

Oбласть Нiч День

Черкаська +2 -3 +2 -3
Кіровоградська +2 -3 0 +5
Полтавська +1 -4 +1 -4
Дніпропетровська +2 -3 0 +5
Одеська -1 +4 +5 +10
Миколаївська -2 +3 +4 +9
Херсонська -2 +3 +3 +8
Запорізька +2 -3 +2 +7
Харківська 0 -5 -2 +3
Донецька +2 -3 0 +5
Луганська +1 -4 +1 -4
Крим -1 +4 +4 +9
Київ 0 -2 0 +2

Укргiдрометцентр

У пам’ять про тих, хто пройшов крізь вогонь
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

АЛЬБОМ. У Вінницькому 
обласному краєзнавчому му-
зеї презентували фотоаль-
бом «Вони пройшли крізь во-
гонь». Це продовження ви-
дання «Незаживаюча ра-
на Афгану», яке з’явилося за 
сприяння облдержадміністра-
ції та обласної ради, обласно-
го краєзнавчого музею, гро-
мадської організації «Асоціа-
ція музеїв Вінниччини» та об-
ласної Спілки ветеранів війни 
в Афганістані (воїнів-інтерна-
ціоналістів). Фотоальбом міс-
тить світлини та текстові ма-
теріали про військову службу 
краян в Афганістані (1979—
1989) та миротворчих місіях 

в інших країнах світу, розпо-
відає про діяльність обласної 
Спілки ветеранів війни в Аф-
ганістані, районних та місь-
ких спілок воїнів-афганців, а 
також афганців — учасників 

антитерористичної операції 
на сході України та учасників 
операції Об’єднаних сил. 

Пам’ять воїнів, які загинули 
внаслідок бойових дій на те-
риторії інших держав, присут-

ні в залі вшанували хвилиною 
мовчання. Ветеранів Афган-
ської війни було відзначено 
подяками обласної державної 
адміністрації та обласної ра-
ди, а також вручено примір-
ник фотоальбома «Вони про-
йшли крізь вогонь». Вінниць-
кий афганський вокально-ін-
струментальний гурт «Пере-
вал» виконав кілька автор-
ських пісень. 

Нині на Вінниччині мешкає 
понад три тисячі учасників бо-
йових дій у Республіці Афга-
ністан. В області діє мережа 
громадських організацій, яка 
дбає про інтереси воїнів-інтер-
націоналістів та про належне 
вшанування пам’яті полеглих, 
підтримує родини тих, чиї жит-
тя забрала Афганська війна.

Героїв Дебальцевого 
не забувають на Закарпатті

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. Днями на 
Закарпатті згадували важ-
кі бої під Дебальцевим чоти-
рирічної давності. У них го-
ловний удар взяла на себе 
128-ма окрема гірсько-штур-
мова Закарпатська бригада. В 

Ужгороді біля пагорба Слави, 
де знайшли вічний спочинок 
воїни, загиблі на сході Украї-
ни, зібралися десятки людей. 
До військового цвинтаря вони 
пройшли траурною колоною, 
в якій були кадрові військові й 
ветерани АТО/ООС, духовен-
ство, представники обласної 
та місцевої влади. 

Мітинг-реквієм і панахи-
да по загиблих відбулися 
в місті, де розміщено штаб 
128-ї бригади, — Мукачеві. 
Богослужіння очолив єпис-
коп Ужгородський і Закар-
патський Варсонофій у спів-
служінні духовенства За-
карпатської єпархії. У місті 
над Латорицею разом із вій-

ськовими пам’ять про поле-
глих у боях під Дебальцевим 
ушановували депутати місь-
кої ради, активісти та чима-
ло мукачівців, не байдужих 
до подвигів військовиків. За 
українських воїнів разом із 
священиками молилися й ві-
ряни, після чого поклали до 
могил вінки та квіти.

Про випробування афганців нагадає фотоальбом

ФОТОФАКТ

АНГЕЛИ ПАМ’ЯТІ. Стани-
ця Луганська долучилася до 
всеукраїнської акції «Анге-
ли пам’яті», ініційованої все-
українською мистецькою 
агенцією «Територія А». Учні 
шкіл району разом з офіце-
рами групи цивільно-військо-
вого співробітництва Зброй-
них сил України виготовили 
й розвісили в селищі фігурки 
білих ангелів, які символізу-
ють душі загиблих українців 
на Майдані за незалежність 
та європейський вибір Укра-
їни. Як повідомляє Станично-
Луганська районна державна 
адміністрація, тут стало тра-
дицією в День Героїв Небес-
ної Сотні вшановувати по-
двиг учасників Революції гід-
ності тихою акцією «Ангели 
пам’яті».

На Донеччині 
буде музей 
«Український 
нескорений Донбас»

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА. У Дружківці Донецької області 
спільними зусиллями створюють регіональний музей «Укра-
їнський нескорений Донбас». З такою ініціативою вийшли 
активісти місцевої громадської організації «Товариство 
Олекси Тихого», які вже навіть обрали приміщення для май-
бутнього музею. Згадана будівля на вулиці Рибіна поблизу 
міськвиконкому є цікавою історичною пам’яткою, адже зве-
дена ще 1892 року, а в минулому тут були відділи НКВС та 
міліції. 

Похмуру славу мають і підвали цього будинку: свого часу 
в них утримували відомого земляка — педагога, правоза-
хисника і дисидента Олексу Тихого. На жаль, сумнівної ре-
путації підземеллям, де катували українців, додала й оку-
пація Дружківки проросійськими незаконними збройними 
формуваннями 2014 року. 

Нині триває збір матеріалів для музею, у якому є намір 
представити історію боротьби українських патріотів Донба-
су проти штучної свідомої русифікації краю і безпосередньо 
проти російських «туристів», які зі зброєю в руках 2014 року 
прителющилися на територію України. 

«Відгукнулося багато людей із Дружківки та інших міст 
області, які готові передати для музею різноманітні експо-
нати. Ми прагнемо, аби в цьому закладі були представле-
ні видатні особистості Донбасу — люди, якими пишається 
наш регіон, які своєю жертовністю зробили вагомий внесок 
у розвиток нескореного краю», — розповідає голова прав-
ління ГО «Товариство Олекси Тихого» Євген Шаповалов. 

Нещодавно активісти провели в Києві консультації на рів-
ні Міністерства культури, і в недалекому майбутньому депу-
тати міської ради Дружківки мають передати згадане примі-
щення новому власнику-утримувачу. «Український нескоре-
ний Донбас», імовірно, стане філією Донецького обласного 
краєзнавчого музею, і для відповідної виховної роботи се-
ред молоді сюди привозитимуть на екскурсії школярів із на-
селених пунктів Донеччини. 
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