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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:
«Проблема не для 

безвізового режиму, 
проблема для нашого 
європейського шляху, 

проблема для того, 
як ми йдемо до 

Європейського Союзу».

Кооперацію  
з агресором припинено 

ЗМІНА ВЕКТОРА. ДП «Антонов» проводить активне імпорто-
заміщення російських комплектуючих для пасажирського літака 
Ан-158. До кінця 2019 року перший літак має бути скомплекто-
вано із західною авіонікою та обладнанням. У 2020 році мають 
розпочатися льотні та сертифікаційні випробування літака, пові-
домляє Укрінформ. 

Паралельно відбуватимуться роботи і на першому серійному 
зразку літака Ан-158. Авіоніку російського виробництва замінять на 
канадську фірми Esterline, яка постачає обладнання на винищува-
чі п’ятого покоління F-35. Шасі, системи дистанційного управління, 
системи управління механізації крила також замінять на вироблені 
західними компаніями. А «антонівці» опановують виробництво час-
тин і компонентів конструкції літака, що раніше виготовляли за ко-
операцією з Росією, — це рампа, пілони, частини мотогондоли дви-
гуна, номенклатура механізації крила, елерони, закрилки.

Після завершення льотних випробувань та сертифікації літака 
Ан-158, повідомляє Український міліарний портал, розпочнеть-
ся імпортозаміщення виробництва військово-транспортного лі-
така Ан-178.

1,7 млрд дол.  
становив експорт продукції АПК в січні 
2019 року. Це майже на 22,5% більше 

за торішній аналогічний показник 

ЗАХИСТИТИ СПОЖИВАЧА. Уряд ухвалив рішення про зниження 
норми споживання блакитного палива для населення  
без лічильників до 3,28 кубометра

Ціна на газ буде 
обґрунтованою  
і справедливою

Міністр закордонних справ про необхідність швидкої 
реакції влади на декриміналізацію незаконного 
збагачення 

4 13
 ДОКУМЕНТИ

ОСББ «Замкове-1» з Рівного 
стало учасником пілотного 
проекту в межах програми 
«Перші ластівки» Державного 
фонду енергоефективності

ОЩАДНІСТЬ

Постанова КМУ «Про затвердження Технічного 
регламенту щодо вимог до екодизайну для 
споживання електроенергії зовнішніми джерелами 
живлення в режимі без навантаження та їх середнього 
коефіцієнта корисної дії в активному режимі»
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Важливі передумови щедрого майбутнього врожаю вже є.  
Сподівання — на сприятливу погоду

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПОСІВНА-2019.  Погодні умови в 
Україні сприяють успішній перезимівлі 
та нормальному розвитку озимих зер-
нових культур. Про це повідомив за-
ступник міністра аграрної політики і 
продовольства Володимир Топчій під 
час прес-конференції «Посівна-2019: 

чи матимемо черговий рекорд?». 
За словами посадовця, нині українські 
аграрії мають чи не найбільшу площу 
посівів за останні роки — 7,2 млн га, з 
яких 6,2 млн га припадають на пшеницю. 
«Цей показник можливий завдя-
ки погодним умовам. Саме перези-
мівля в останні роки була сприят-
ливою, і цей рік ми загалом оціню-
ємо як сприятливий», — сказав він. 

Заступник міністра зазначив, що на 
сьогодні немає інформації про кри-
тичні чинники, які б негативно впли-
нули на показники перезимівлі. 
Проте у профільному міністерстві вва-
жають, що через погодні катаклізми 
ще можливий певний відхід від цих 
показників, оскільки озимі вийшли з 
перезимівлі лише на півдні і в центрі 
України.

Фахову оцінку впливу метеорологіч-
них чинників на розвиток, стан і про-
дуктивність основних сільськогоспо-
дарських культур дала начальник відді-
лу агрометеорології Укргідрометцентру 
Тетяна Адаменко. 

За інформацією Урядового порта-
лу, станом на 4 березня у п’яти облас-
тях України розпочато посів ранніх ярих 
зернових та зернобобових. Зокрема по-

сіяно: ярого ячменю — 11,6 тис. га; пше-
ниці — 0,3 тис. га; вівса — 0,2 тис. га; го-
роху — 10,4 тис. га. Також триває під-
живлення озимих культур. Озимої пше-
ниці підживлено 3,1 млн га, або 49 від-
сотків усіх площ, озимого жита — 25,6 
тис. га, або 22 відсотки; озимого ячме-
ню — 606,5 тис. га, або 60 відсотків.

Як відомо, торік урожай зернових в 
Україні становив рекордні 70,1 млн т.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 20.03.2019 
року о 12.00 год. у приміщенні Вінницького міського суду Вінницької об-
ласті за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засі-
дань № 10 відбудеться судове засідання в кримінальному провадженні  
№ 42016020420000097 за обвинуваченням Євтодія Андрія Вікторовича у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Євтодій Андрій Вікторо-
вич, 04.10.1978 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, 
м. Джанкой, військова частина А 1387.

Явка обвинуваченого обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове за-
сідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді  
Ковальчук Л. В., суддів Кашпрука Г. М., Гайду Г. В.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області повідомляє, що в 
провадженні суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному про-
вадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
реєстраційним №42016000000000932 від 05.04.2016 стосовно Андру-
ховця Ігоря Миколайовича, який обвинувачується у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених частиною 1 ст. 263, частиною 3  
ст. 365 КК України.

Підготовче судове засідання призначено на 15.00 год. 20.03.2019 р. 
(у приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області за 
адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Андруховцю Ігорю 
Миколайовичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Багря-
ного, 9/18, м. Стрий.

Головуючий суддя Сас С. С.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Він-

ниці за адресою: вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 14 
20.03.2019 року о 15.30 годині відбудеться судове засідання в кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Жарка Сергія Олександрови-
ча у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачення — обвину-
вачений Жарко С. О. та захисник Гавриленко М. К.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися 
до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в су-
дове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі: головуючого судді Гайду Г. В., 
суддів Іщук Т. П. та Ан О. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «НАДІЙНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 34350924
3. Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 45-а/6, 

офіс 8.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 428-14-19
5. Електронна поштова адреса: office@nadiyna.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://nadiyna.com.ua/
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента  

ІІ. Текст повідомлення
1. Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «НАДIЙНА» №10 

вiд 28.02.2019 р., прийнято рішення про припинення повноважень Вну-
трішнього аудитора Юрiна Станiслава Iгоровича з 28.02.2019 р. (фізич-
на особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).Пiдставою 
для прийняття рішення є протокол Наглядової ради, на пiдставi статті 
52, ЗУ «Про акцiонернi товариства». Посадова особа не володіє част-
кою в статутному капiталi емітента. Строк, протягом якого Посадова 
особа перебувала на посаді Внутрiшнього аудитора, з 01.11.2012 р. по 
28.02.2018 р. Посадова особа не має непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини.

2. Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «НАДIЙНА» №10 
вiд 28.02.2019 р., прийнято рішення призначити Дуганову Тетяну 
Олександрiвну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних) Внутрiшнiм аудитором Приватного акцiонерного товариства 
«Страхова компанія «НАДIЙНА» з 01.03.2019 року безстроково. Про-
тягом останніх п’яти років посадова особа обіймала наступні посади: 
бухгалтер ПрАТ «СК «НАДIЙНА», керівник з органiзацiї фінансування 
та аналітичної підтримки вiддiлу iнвестицiй в девелоперськi проекти АТ 
«АЛЬФА БАНК». Посадова особа не є акцiонером, не є представником 
акціонера або групи акцiонерiв. Посадова особа не володіє часткою в 
статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
Президент    _____________   М.К. Ісаєв

СУДОВА ПОВІСТКА 
про виклик до суду в кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судові 
засідання на 12.03.2019 р. о 15.00 год., 13.03.2019 р. о 10.00 год., 14.03.2019 р. 
о 10.00 год. та 15.03.2019 р. о 10.00 год. обвинуваченого Тофана Сергія Сер-
гійовича, 13.07.1983 року народження, зареєстрованого за адресою: с. Воє-
водське Арбузинського району Миколаївської області, вул. Набережна, буд. 
103, який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул. 
Дружби народів, 6/18, для участі в продовженні розгляду кримінального про-
вадження № 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сергія Сергійовича в 
скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, 
ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ. 

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні 
Южноукраїнського міського суду за адресою: вул. Дружби народів, 3-«А», 
головуючим суддею Савіним О.І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дати та час для участі в розгляді да-
ної справи.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
з’явлення до суду.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 
КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-

док відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з 

лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей 
заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на ви-

клик. 
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 

цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника – 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 – стат-
тею 327 КПК України.

Ленінський районний суд м. Миколаєва в спеціальному судовому проваджен-
ні відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК України, викликає в судове засідання Ні-
конова Дмитра Вікторовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених  
ст. 340, ч. 2 ст. 110, ст. 293, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 109 КК України, Шеслер Ларису Ві-
ленівну, обвинувачену у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, 
Павлову Ганну Володимирівну, обвинувачену у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 110, ст. 293 КК України.

Судові засідання відбудуться 23 березня 2019 року о 09.30 годині, 1 квітня 2019 
року о 09.30 годині, 2 квітня 2019 року о 09.30 годині за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Космонавтів, 81, каб. № 315.

Суддя Д.В. Захарченко
Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання  

в порядку спеціального судового провадження. 
Обвинувачений Бабенко Олег Володимирович, 28.08.1959 року наро-

дження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва, 
47, кв. 20, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, що відбудеться 20 березня 2019 року о 15 го-
дині 30 хвилин у залі судових засідань № 233 Приморського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачений.

Суддя С.М. Кічмаренко
Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання 

як обвинуваченого Григоряна Владислава Валерійовича, 22.04.1983 ро-
ку народження, уродженця Азербайджанської Республіки, громадяни-
на України, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Косіора, 5, кв. 16, фактично проживаючого: м. Алчевськ.

Судове засідання відбудеться 14 березня 2019 року о 10 год. 30 хв. 
у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя О.І. Кончина
Білоус Роман Юрійович, 29.04.1974 року народження, який зареєстро-

ваний за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Чкалова, б. 1, у по-
рядку ч. 3 ст. 323 КПК України викликається 25.03.2019 р. о 09.30 год. до 
Димитровського міського суду Донецької області (адреса розташування:  
м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна, 73, зал №1) для участі в 
судовому засіданні в статусі обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 22015050000000425 від 26.10.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. З момен-
ту опублікування повістки про виклик обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Редько Ж. Є.
Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-

торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає обвинувальний акт відносно 
обвинуваченого Антіпова Євгена Вадимовича у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 4201605000000939 від 15.09.2016, міс-
це проживання обвинуваченого: м. Донецьк Донецької області, викли-
кається на 20 березня 2019 року о 15.30 годині до суду, каб. №23/3, 
для участі в розгляді кримінального провадження (№ 234/1454/18, 
1-кп/234/228/19).

Головуючий суддя Ю. О. Сухоручко

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Доне-
цької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходить-
ся кримінальне провадження за обвинуваченням Куровського Дмитра 
В’ячеславовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ст. 258-3 ч. 1 КК України, який викликається для участі в розгля-
ді кримінального провадження, яке відбудеться 18 березня 2019 року 
о 16.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Мета-
лургів, 31, каб. 19, 23.

Суддя С. В. Кулик

Повістка про виклик обвинуваченого
Пелішенко Едуард Вікторович, 29.07.1968 р.н., який зареєстрований за адре-

сою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Прожекторна, буд. 11, кв. 49, у порядку  
ч. 8 ст. 135 КПК України, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 
14.03.2019 р. о 09.00 год. до Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області (адреса розташування: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європейська, 20; 
зал № 10), для участі в підготовчому судовому засіданні в статусі обвинувачено-
го в кримінальному провадженні № 22016050000000161 від 30.05.2018 р. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваче-
ний вважається належним чином повідомленим з її змістом.

Колегія суддів: Коваленко В. О., Стоілова Т. В., Клікунова А. С.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення О.Гладковського з посади  

Першого заступника Секретаря Ради національної 
безпеки і оборони України

Звільнити ГЛАДКОВСЬКОГО Олега Володимировича з посади Першо-
го заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
4 березня 2019 року
№48/2019

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких указів Президента 

України
1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 6 серпня 

2015 року № 467 «Про персональний склад Міжвідомчої комісії з політики 
військово-технічного співробітництва та експортного контролю» (зі змі-
нами, внесеними Указами від 23 листопада 2015 року № 655, від 14 груд-
ня 2016 року № 554, від 6 березня 2018 року № 56 тa від 4 лютого 2019 
року № 28) увільнити Гладковського Олега Володимировича від виконан-
ня обов’язків голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного 
співробітництва та експортного контролю і вивести його з персонально-
го складу цієї Комісії.

2. На часткову зміну статті 4 Указу Президента України від 8 липня 2016 
року № 296 «Питання координації євроатлантичної інтеграції України» (зі 
змінами, внесеними Указами від 4 листопада 2016 року № 488 та від 24 
квітня 2017 року № 116) вивести О.Гладковського зі складу Комісії з пи-
тань координації євроатлантичної інтеграції України, увільнивши його від 
виконання обов’язків Національного координатора з питань співробітни-
цтва України з НАТО у сфері оборонної промисловості.

3. Визнати такими, що втратили чинність:
статтю 2 Указу Президента України від 13 серпня 2014 року № 646 «Пи-

тання Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітни-
цтва та експортного контролю»;

пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 11 вересня 2014 року № 
717 «Питання складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного 
співробітництва та експортного контролю»;

пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 28 травня 2015 року № 
297 «Питання Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співро-
бітництва та експортного контролю».

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 березня 2019 року
№49/2019

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про уповноваження П.Дегтяренка на підписання Протоколу  
до Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної 
навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Україною  

та Європейським Співтовариством, його державами-членами  
у зв’язку з приєднанням Республіки Болгарія, Румунії  

та Республіки Хорватія до Європейського Союзу
Уповноважити Голову Державного космічного агентства України ДЕГТЯРЕНКА Павла 

Глібовича на підписання Протоколу до Угоди про співробітництво щодо цивільної гло-
бальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Україною та Європейським Спів-
товариством, його державами-членами у зв’язку з приєднанням Республіки Болгарія, 
Румунії та Республіки Хорватія до Європейського Союзу.

м. Київ  Президент України П. ПОРОШЕНКО
4 березня 2019 року
№28/2019-рп

Про уповноваження П. Петренка на підписання Договору  
між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством  

про видачу правопорушників
Уповноважити Міністра юстиції України ПЕТРЕНКА Павла Дмитровича на підписання Дого-

вору між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством про видачу правопорушників.
м. Київ  Президент України П. ПОРОШЕНКО
4 березня 2019 року
№29/2019-рп

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 лютого 2019 р. № 94-р 
Київ

Про утворення Національного медичного Одеського університету
1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо утворення Національ-

ного медичного Одеського університету, реорганізувавши Одеський національний медич-
ний університет та Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського 
шляхом злиття.

Реорганізацію здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених зазначеному Мі-
ністерству.

2. Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Одесько-
му національному медичному університеті та Кримському державному медичному універ-
ситеті імені С. І. Георгієвського, продовжують навчання в Національному медичному Одесь-
кому університеті.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни від 27 грудня 2018 р. № 1094 «Про утворення Національного Одеського медичного 
університету» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 10, ст. 364).
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «МІНАК ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF MINAK AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 19086/12 та 13 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 07 лютого 2019 року

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скаржи-
лися за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі – Конвенція) на порушення принципу рівності сторін в апеляційному провадженні 
у зв’язку з неповідомленням їх про апеляційні скарги відповідачів.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд вказав, що принцип рівності сто-
рін вимагає надання кожній стороні розумної можливості представляти свою справу за 
таких умов, які не ставлять її у явно гірше становище порівняно з протилежною сторо-
ною. Крім цього, кожній стороні має бути забезпечена можливість ознайомитись із зау-
важеннями або доказами, наданими іншою стороною, у тому числі з апеляційною скар-
гою іншої сторони, та надати власні зауваження з цього приводу.

Європейський суд вирішив, що національні суди, не переконавшись, що апеляційні 
скарги у справах заявників були вручені їм або заявники були повідомлені про апеля-
ційні скарги будь-яким іншим чином, позбавили їх можливості надати зауваження що-
до поданих у їхніх справах апеляційних скарг та не виконали свого зобов’язання щодо 
дотримання закріпленого у статті 6 Конвенції принципу рівності сторін. Отже, було по-
рушено пункт 1 статті 6 Конвенції.

Заявники у своїх заявах №№ 5661/13, 37725/13, 47510/13, 52889/13, 52121/14 та 
35885/16 подавали інші скарги, які також порушували питання за Конвенцією та Про-
токолами до Конвенції з огляду на відповідну усталену практику Суду. Розглянувши всі 
наявні у нього матеріали, Європейський суд дійшов висновку про порушення Конвен-
ції у світлі його висновків у рішеннях у справах «Устименко проти України» (Ustimenko 
v. Ukraine, заява № 32053/13, від 29 жовтня 2015 року) та «Пономарьов проти України» 
(Ponomaryov v. Ukraine, заява № 3236/03, від 3 квітня 2008 року).

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у 

зв’язку з несправедливістю цивільних проваджень;
4. Постановляє, що було порушення Конвенції та Протоколів до неї щодо інших 

скарг, поданих відповідно усталеної практики Суду щодо принципу юридичної визна-
ченості (див. таблицю у додатку);

5. Постановляє, що 
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, 

зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період неспла-
ти, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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ОГОЛОШЕННЯ

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

До уваги
Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІАНОВА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 36353225)  
і Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕКСТОР» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 38826370)
За результатами розгляду справи № 20-26.13/221-16 

Антимонопольним комітетом України прийнято рішення 
від 22.11.2018 №658-р, відповідно до якого дії Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «АВІАНОВА» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 36353225) і Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «ВЕКСТОР» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 38826370) визнано по-
рушенням, передбаченим пунктом 4 частини другої стат-
ті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист еко-
номічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконку-
рентних узгоджених дій, які стосуються спотворення ре-
зультатів торгів на закупівлю державним підприємством 
«Одеська залізниця» — «вальниці/підшипники кулько-
ві чи роликові (підшипники)» [оголошення № 181828, 
оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, 
бюлетень від 18.08.2015 № 317 (18.08.2015)].

Інформація про прийняте рішення розміщена на офі-
ційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
(http://www.amc.gov.ua) у розділі «Головна — Рішення 
та розпорядження – Архів рішень Комітету — 2018 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого 
частини першої статті 56 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції».

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області перебуває кримінальне прова-
дження № 1-кп/243/220/2019; справа № 243/9868/18 
за обвинуваченням Нікуліна Олександра Олексан-
дровича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає обвинуваченого Нікуліна Олексан-
дра Олександровича, 14.07.1991 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня: Донецька область, Бахмутський район, м. Вугле-
дарськ, пров. Партизанський, буд. 36, у судове засі-
дання з розгляду кримінального провадження за йо-
го обвинуваченням у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, яке відбудеться 13 березня 2019 року о 13 год. 15 
хв. у приміщенні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинува-
чений повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

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

Суддя О. В. Ільяшевич

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

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області ви-
кликає обвинуваченого Якімчука Олександра Володими-
ровича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме заре-
єстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлів-
ський, 79, у судове засідання з розгляду кримінального про-
вадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2  
ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку 
спеціального судового провадження, яке відбудеться 13 бе-
резня 2019 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

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

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

Суддя О. В. Ільяшевич

ПрАТ «Комбінат «Тепличний», 

код ЄДРПОУ 05528361, вул. Теплична, 2, 

Броварський район, Київська область, 07443, 

отримав висновок з оцінки впливу 

на довкілля планової діяльності 

«Видобування підземних вод 

з  Калинівського родовища» 

за № 7-03/12-20188141461/1 

від 25.02 2019 року.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Воронова Андрія Миколайовича, 30.11.1968 ро-
ку народження, уродженець та зареєстрований:  
м. Дружківка Донецької області, вул. Постишева, 
18/1, як обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 11 березня 2019 ро-
ку о 15.30 годині за адресою: м. Чернівці, вулиця Ка-
федральна, 4, кабінет №20.

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

Суддя В. М. Чебан
Оболонський районний суд м. Києва викликає об-

винуваченого Синицю Володимира Валерійовича, 
який обвинувачується у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України, в судове засідання, яке відбудеться 18 
березня 2019 року о 12.00 год. у приміщенні Оболон-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка, 2-Є, 21 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя Я. В. Пересунько

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Си-
доренка Олександра Валерійовича, 15 березня 1965 ро-
ку народження, уродженця міста Слов’янськ Донецької об-
ласті, зареєстрованого за адресою: Донецька область, міс-
то Слов’янськ, вулиця Свободи, 31, кв. 16, у судові засідан-
ня, які відбудуться 25 березня 2019 року о 16 год. 45 хв. та 14 
травня 2019 року о 09 год. 45 хв. у залі судових засідань Тер-
нопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Сидоренка О. В. у судові за-
сідання, оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Т. Багрій

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17 
у залі судових засідань № 13, 21.03.2019 року о 09.30 
годині відбудеться підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Павлюченка 
Віталія Олександровича у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, відомості про які 
внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№42016020420000026 від 09.02.2016 року.

У судове засідання викликається обвинувачений Пав-
люченко В.О., який зареєстрований та проживає за адре-
сою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Горпищенка, 152.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься у складі: головуючого суд-
ді Іванченка Я. М., суддів Каленяка Р. А., Кашпрука Г. М.

Вінницький міський суд Вінницької області повідо-
мляє, що 25.03.2019 року об 11.30 год. у приміщен-
ні Вінницького міського суду Вінницької області за 
адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі су-
дових засідань № 10 відбудеться судове засідання в 
кримінальному провадженні № 42016020420000019 
за обвинуваченням Задорожного Миколи Михайло-
вича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинуваче-
ний Задорожний Микола Михайлович, 06.10.1970 
р.н., який зареєстрований та проживає за адресою:  
АР Крим, м. Феодосія, вул. Федька, 38.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді: головуючого судді Ковальчук Л. B., суддів Іван-
ченка Я. М., Бойко В. М.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

На посади:
– державний тренер штатної команди національ-

ної збірної команди України з хокею з шайбою;
– головний тренер штатної команди національної 

збірної команди України з волейболу (чоловіки);
– головний тренер штатної команди національної 

збірної команди України з гандболу (жінки);
Загальні вимоги для конкурсантів на посаду дер-

жавного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступе-

нем бакалавра або магістра та спеціальністю відпо-
відної галузі знань;

- знання ділової української мови;
- стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня 

у сфері фізичної культури і спорту не менше 5 років.
Загальні вимоги для конкурсантів на посаду го-

ловного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступе-

нем бакалавра або магістра та спеціальністю відпо-
відної галузі знань;

- знання ділової української мови;
- стаж роботи на тренерських посадах з виду спор-

ту не менше 5 років.
Документи для участі в конкурсі, а також Програ-

ма розвитку відповідного виду спорту в Україні (для 
претендентів на посаду державного тренера), Про-
грама підготовки національної збірної команди Укра-
їни з виду спорту до Олімпійських ігор, План підго-
товки національної збірної команди України з виду 
спорту до Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Єв-
ропи (для претендентів на посаду головного тренера) 
приймаються протягом 30 календарних днів з дня 
його оголошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланад-
на, 42, каб. 610. Телефон для довідок: 287-35-76.

У провадженні Добропільського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне проваджен-
ня відносно Петрова Максима Олександровича (справа 
227/2641/18), який обвинувачується у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Петров Максим Олександрович викликається до Добро-
пільського міськрайонного суду за адресою: 85004, Доне-
цька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39а (кабінет №15) 
для участі в підготовчому судовому засіданні як обвинуваче-
ний на 12 березня 2019 року о 13.00 годині.

Суд роз’яснює, що відповідно до ст.ст. 139, 323 КПК Укра-
їни, якщо обвинувачений, який був у встановленому цим Ко-
дексом порядку викликаний, не з’явився до суду без поваж-
них причин або не повідомив про причини свого неприбуття, 
на нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,5 до 
2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, до 
обвинуваченого може бути застосовано привід. Ухилення від 
явки на судовий виклик (неприбуття на виклик без поважної 
причини більш як два рази) обвинуваченим та оголошення 
його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Згідно зі статтею 138 КПК України, поважними причинами 
неприбуття особи на виклик є:

1) затримання, тримання під вартою або відбування по-
карання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону 
або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 
стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом трива-
лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про не-

можливість з’явлення до суду.
Суддя О. В. Здоровиця

До уваги 
ТОВ «КАМНЕПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 
«ОМФАЛ», код в ЄДРПОУ 30721174, 
86211, Донецька обл., м. Шахтарськ, 
вул. Леніна, буд. 85

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про відступлення права вимоги

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПОЛІС», код в ЄДРПОУ 38994463, 01004,  
м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офіс 13-В (надалі — «Новий креди-
тор») повідомляє ТОВ «КАМНЕПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ОМФАЛ», код в ЄДРПОУ 
30721174, 86211, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Леніна, буд. 85 (надалі — 
«Заставодавець»), що 25.02.2019 р. між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОН-
КОРД ФАКТОРИНГ», код в ЄДРПОУ 40487592 (надалі —  «Первісний креди-
тор») та Новим кредитором було укладено Договір відступлення (купівлю-про-
даж) прав вимоги від 25.02.2019 № 25/02/19 (надалі — «Договір відступлен-
ня прав вимоги»).

Відповідно до умов Договору про відступлення прав вимоги Первісний кре-
дитор відступив, а Новий кредитор набув право вимоги до ІП «ІНВЕСТИЦІЙ-
НА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-КАПІТАЛ», код в ЄДРПОУ 30701357 (надалі — «Борж-
ник») щодо сплати заборгованості за Кредитним договором № 0601/02 від 
01.06.2012, укладеним між ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКТИВ-БАНК», код в 
ЄДРПОУ 26253000 (надалі — «Банк») та Боржником (надалі — «Кредитний до-
говір»).

Загальний розмір заборгованості Боржника за Кредитним договором, пра-
во вимоги за яким перейшло до Нового кредитора, станом на дату укладення 
Договору відступлення прав вимоги складає: 261 661 698,85 грн (двісті шіст-
десят один мільйон шістсот шістдесят одна тисяча шістсот дев’яносто вісім 
гривень 85 коп.).

Разом з правом вимоги виконання зобов’язань за Кредитним договором до 
Нового кредитора у повному обсязі перейшло, зокрема, право вимоги до За-
ставодавця за Договором застави № 0601/02/S-2 від 25.06.2012, укладеним 
між Банком та Заставодавцем, на забезпечення виконання зобов’язань Борж-
ника за Кредитним договором.

Отже, з 25.02.2019 р. кредитором Боржника за Кредитним договором та за-
ставодержателем, зокрема, за договором застави № 0601/02/S-2 від 25.06.2012 
є Новий кредитор, а саме: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПОЛІС», код в  
ЄДРПОУ 38994463, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офіс 13-В (р/р 
26504052700075, в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку 300711). 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ВIТАМIНИ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00480968
3. Місцезнаходження: 20300, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31
4. Міжміський код, телефон та факс: (04744) 4-67-60, (04744) 3-23-25
5. Електронна поштова адреса: plan@vitaminy.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: http://www.vitaminy.com.ua/ua/news/1551365195
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-

тента
II. Текст повідомлення

З 11.06.2018 р. припинено повноваження головного бухгалтера Капштик Іри-
ни Миколаївни у зв’язку з тимчасовою відсутністю, пов’язаною з відпусткою у 
зв’язку з вагітністю і пологами. Підстава припинення повноважень — наказ ге-
нерального директора ПАТ «ВIТАМIНИ» №259-п від 11.06.2018 р. На посаді го-
ловного бухгалтера перебувала з 2012 року. Акціями товариства не володіє. Зго-
ди на розкриття паспортних даних особи не надано. Особа судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має.

З 11.06.2018 р. (на час відпустки у зв’язку з вагітністю i пологами головного 
бухгалтера) покласти виконання обов’язків за посадою головного бухгалтера 
на заступника головного бухгалтера Тимощук Любов Петрівну. Підстава набут-
тя повноважень — наказ генерального директора ПАТ «ВIТАМIНИ» №259-п від 
11.06.2018 р. Акціями товариства не володіє. Згоди на розкриття паспортних 
даних особи не надано. Непогашеної судимості за посадові та корисливі зло-
чини не має. Протягом останніх п’яти років обіймала посаду заступника голов-
ного бухгалтера ПАТ «ВIТАМIНИ».

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить-

ся в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством. 

Генеральний директор Герасимчук I. П.   
28.02.2019 р.

Державне агентство резерву України оголошує 
повторний аукціон з реалізації товарів медичного 
призначення, санітарно-господарського майна, на-
метів універсальних, сталі сортової, труб катаних, ка-
белів, проводів, дротів, канатів сталевих, запірної ар-
матури, протигазів, індивідуальних протихімічних па-
кетів, випрямлячів.

Аукціон відбудеться 19 березня 2019 р. о 15.00 
год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за прове-
дення аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), Топко Т. В. 
(234-15-66).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження
Новокаховський міський суд Херсонської області (розта-

шований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, 
пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60) повідомляє Котля-
ревського Михайла Григоровича, 19 липня 1976 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Херсонська область, 
Скадовський район, смт Лазурне, вул. Шевченка, 37, по кри-
мінальному провадженню № 12014230000000681 за фак-
том скоєння Котляревським Михайлом Григоровичем кри-
мінального правопорушення, передбаченого  ст. 368 ч. 5 
КК України, як обвинуваченого, що 22.03.2019 року о 13.00 
год., 05.04.2019 року о 13.00 год., 12.04.2019 року о 13.00 
год., 16.04.2019 року о 13.00 год., 03.05.2019 року о 13.00 
год., 10.05.2019 року о 13.00 год., 07.06.2019 року о 13.00 
год. відбудеться спеціальний судовий розгляд зазначено-
го кримінального провадження в складі колегії суддів: суд-
ді-доповідача Матвєєвої Н. В., суддів Ведяшкіної Ю. В., Чир-
ського Г. М.

Втрачений документ — судновий білет №2

на судно Гідроцикл GSX Ltd «Бомбардье», 1998 р. випуску, 

номер кузова К22 NG 8465E898, 

що був виданий ПДБДУ в м. Дніпропетровськ 4 серпня 1998 р. 

Грач О. В.,  вважати недійсним.

Втрачені документи: свідоцтво про право власності на житло 
за адресою: вул. Анрі Барбюса, 5а, кв. 17, м. Київ, 

та державний акт про право власності на земельну ділянку 
за адресою: Київська область, Вишгородський район, 

село Хотянівка, масив «Рассвет», садівницьке товариство «Весна»: 
вул. 6 Садова, буд. 40. зареєстровані 

на ім’я Астахова Едуарда Костянтиновича, 
вважати недійсними.

Жовківський районний суд Львівської області викликає Бегена Іго-
ря Івановича в судове засідання як обвинуваченого, яке відбудеться 18 
березня 2019 року о 12 год. 15 хв. у приміщенні залу суду за адресою: 
80300, м. Жовква, вул. Гагаріна, № 3«а» Львівської області (головую-
чий суддя Ясиновський Р. Б., каб. № 7). Буде розглядатися криміналь-
на справа № 462/5460/17 щодо обвинуваченого Бегена Ігоря Івановича 
в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28-ч. 2  
ст. 365, ч. 3 ст. 28-ч. 3 ст. 365 КК України.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 68 400

Загальний тираж за березень 323 257

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 БЕРЕЗНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

5..10
-1..-6

1..6
-1..-6

5..10
-1..-6

5..10
2..-3

11..16
2..-3

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Торік теплично-
парникові 
господарства 
лісгоспів виростили 
посадковий 
матеріал — 
10,6 мільйона штук 
сіянців та саджанців, 
заготовили 156 тонн 
лісового насіння.

Oбласть Нiч День

Київська -1 -6 +5 +10
Житомирська 0 -5 +6 +11
Чернігівська -3 -8 +1 +6
Сумська -5 -10 0 +5
Закарпатська +2 -3 +12 +17
Рівненська +2 -3 +8 +13
Львівська +2 -3 +11 +16
Івано-Франківська +2 -3 +11 +16
Волинська +2 -3 +10 +15
Хмельницька +2 -3 +8 +13
Чернівецька +2 -3 +11 +16
Тернопільська +2 -3 +9 +14
Вінницька 0 -5 +7 +12

Oбласть Нiч День

Черкаська -1 -6 +5 +10
Кіровоградська 0 -5 +5 +10
Полтавська -1 -6 +1 +6
Дніпропетровська 0 -5 +2 +7
Одеська +2 -3 +8 +13
Миколаївська +2 -3 +5 +10
Херсонська +2 -3 +5 +10
Запорізька +2 -3 +2 +7
Харківська -1 -6 +1 +6
Донецька 0 -5 +1 +6
Луганська -1 -6 0 +5
Крим +2 -3 +5 +10
Київ -2 -4 +7 +9
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Фото надала прес-служба Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва м. Сєверодонецька

На шість мільйонів 
дерев збільшиться 
вінницький ліс

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ДІБРОВИ. Цієї весни під час лісокультурної кампанії Ві-
нницьке обласне управління лісового та мисливського госпо-
дарства планує відтворити ліси на площі 1110 гектарів. Голов-
ною породою створення зелених масивів лишається дуб зви-
чайний — 85% загальної кількості. Також висадять саджанці 
горіха чорного, модрини європейської, дугласії, береки лікар-
ської. Загалом планують використати майже 6 мільйонів са-
джанців і сіянців.

До проведення Всеукра-
їнської акції «Майбутнє лісу 
в твоїх руках» лісівники Ві-
нниччини готуються заздале-
гідь. Торік теплично-парнико-
ві господарства лісгоспів ви-
ростили посадковий матеріал 
— 10,6 мільйона штук сіянців 
та саджанців, заготовили 156 
тонн лісового насіння. Підпри-
ємства повністю забезпечені 
посівним і посадковим мате-
ріалом, а також мають для ре-
алізації якісні саджанці сосни 
звичайної, ялини, груші, дуба 
червоного та інших порід. На-
разі в лісгоспах готують техні-
ку та інвентар, а працівники, 
залучені до лісокультурної кампанії, проходять навчання. 

«На кожну ділянку, заплановану під заліснення, складаємо 
проект лісових культур, де вказано головно породу, тип лісо-
рослинних умов, спосіб саджання, кількість садивного матері-
алу. Складаємо схему змішування культур задля підвищення 
стійкості насаджень до несприятливих умов та шкідників», — 
розповідає начальник відділу лісового господарства, лісороз-
ведення та лісовідновлення ВОУЛМГ Ігор Мельник.

Традиційно протягом березня і квітня у саджанні молодого 
лісу беруть участь близько 4 тисяч працівників лісового гос-
подарства Вінниччини та члени учнівських лісництв, студент-
ська молодь, представники громадських організацій, держав-
них підприємств, установ та представники влади.

Маскувальні сітки на передову

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ДОПОМОГА. Курсанти Луганського дер-
жавного університету внутрішніх справ іме-
ні Е.О. Дідоренка, евакуйованого свого часу 
з тимчасово непідконтрольної території, пере-
дали офіцерам Об’єднаного центру цивільно-
військового співробітництва м. Сєверодонець-
ка та групи штабу ОТУ «Північ» маскувальні 
сітки, які сплели у вільний від навчання час. 
Того самого дня доставили їх на передову. Бій-
ці відразу розгорнули сітки, прилаштували на 
авто, обмірковуючи місця закріплення. 

Як повідомляє прес-служба Об’єднаного 
центру цивільно-військового співробітництва, 
засоби маскування завжди в потребі, бо швид-
ко псуються, ушкоджуються та горять під час 
обстрілів. Тому військові дуже вдячні молодим 
поліцейським за допомогу й небайдужість. 

Щоб виграти дебати, треба багато знати
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ. 
Одинадцятикласниця Мир-
городської ЗОШ №9 Марина 
Хоменко перемогла у фіналі 
українсько-німецького моло-
діжного проекту «Молодь де-
батує», що пройшов у Харко-
ві й зібрав майже 200 учасни-
ків з учителями. Старшоклас-
ниця із Полтавщини участь у 
дебатах взяла уперше. 

«Навіть на регіональному 
етапі в Полтаві не думала, що 
зможу потрапити на півфіна-
ли до Харкова. Це було моєю 
мрією», — зізналася вона. 

До дебатів ученицю готува-
ла й допомагала їй упорати-
ся із хвилюванням учителька 
української мови і літератури 
Наталія Семеренко. За слова-
ми вчительки, Марина дуже 
цілеспрямована, однак часто 
себе недооцінює. Але в цьому 
разі поставила перед собою 
мету й досягла її. 

Марина Хоменко обстоюва-
ла ідею електронних виборів 
в Україні. Разом із партнер-
кою Аліною Угрімовою з Кос-
тянтинівки Донецької облас-
ті вона переконувала опонен-

тів, глядачів і журі, що впро-
вадження електронних вибо-
рів як альтернативного спо-
собу голосування приверне 
до виборчого процесу людей, 
які раніше у виборах участі не 
брали. Як приклад школярки 
наводили досвід інших кра-
їн, зокрема Естонії. Їхні опо-
нентки вважали, що створен-

ня паралельної системи голо-
сування не тільки обійдеть-
ся бюджету в круглу суму, а 
й створить додаткові можли-
вості для махінацій і втручан-
ня у вибори ззовні. За при-
клад узяли досвід Франції та 
США, де електронні системи 
виборів критикують і поступо-
во скасовують. 

У підсумку перемогла уче-
ниця, яка дала змогу всім 
дебютанткам максимально 
долучитися до обговорення, 
допомагала розвитку диску-
сії, сприяла глибшому і різ-
нобічному висвітленню про-
блеми. Саме за такими кри-
теріями оцінювали учасників 
проекту.

Майбутні поліцейські передали на передову маскувальні сітки

Одинадцятикласниця миргородської школи №9 Марина Хоменко перемогла у фіналі 
українсько-німецького молодіжного проекту «Молодь дебатує»
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