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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 18 березня 2019 року
USD 2701.4849 EUR 3054.8391 RUB 4.1294 / AU 351908.93 AG 4115.71 PT 224493.40 PD 418460.01

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Якщо РФ і далі 

нападатиме на українські 
кораблі, перешкоджатиме 

свободі судноплавства  
й блокуватиме українське 

Приазов’я, санкції 
буде розширено й 

посилено».

Польща усвідомлює 
небезпеку зі сходу

ЧІТКА ПОЗИЦІЯ. Польща підтримує Україну й закликає РФ 
звільнити наших військовополонених моряків і відновити повну 
свободу судноплавства в Керченській протоці. На цьому акценту-
вав міністр закордонних справ РП Яцек Чапутович під час презен-
тації основних напрямів зовнішньої політики. «Драматичне випро-
бування для України, спричинене російською збройною агресією, 
викликає у поляків природне відчуття симпатії та солідарності до 
нації, яка бореться за свободу, цілісність та незалежність. Неза-
лежна і демократична Україна — незамінний елемент європей-
ського порядку й безпеки», — цитує УНІАН повідомлення прес-
служби Посольства Польщі в Україні.

У дипустанові підкреслили, що як непостійний член Ради Без-
пеки ООН Польща підтримує Україну в ООН. «Ми послідовно чи-
нимо спротив реалізації проекту «Північний потік-2» і підтримуємо 
критичну позицію Європейської комісії з цього питання», — зау-
важили в посольстві, додавши, що Польща обстоює позицію збе-
реження в НАТО політики відкритих дверей і намагається спри-
яти тому, щоб Альянс підтримав східних демократичних сусідів.

144 000 
дітей після народження отримали 

«пакунок малюка» — найнеобхідніші 
речі: пелюшки, одяг, підгузки

ЕКСКЛЮЗИВ. Екс-посол США в Україні Джон Гербст вважає,  
що нікому ні ззовні, ні всередині країни не вдасться вкрасти  
в нас підсумки президентських виборів 

Українці не допустять 
перемоги РФ  
у цій війні

Президент про продовження ЄС великого пакета 
санкцій за агресію проти України та започаткування 
«азовського пакета»
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ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

Досвід Сумщини щодо 
розвитку військово-
цивільного партнерства 
у сфері медіа слід 
поширювати на всю Україну

СЛОВО — ЗБРОЯ

«УК» розповідає, як сім’я 
професорів Галичів, що 
переїхала з Луганська, 
розпочала нове життя  
у Рівному  
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ

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

 Виконавчого органу 
Учасникам ТОВ «МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ»

ТОВ «МЕЙСОН  
ЕНТЕРТЕЙМЕНТ» —  
Директора: 

Хоми Михайла Степановича, 

вул. Центральна, буд. 41, с. Раковичі,  
Радомишльський район, Житомирська обл., 12260 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про проведення Позачергових Загальних Зборів Учасників  

Товариства з обмеженою відповідальністю  
«МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ»  

17 квітня 2019 року о 14 год. 00 хв. за адресою: вул. Центральна, буд. 41, 
с. Раковичі, Радомишльський район, Житомирська область  

Цим повідомляємо учасників Товариства з обмеженою 
відповідальністю «МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ» (місцезнахо-
дження: вул. Центральна, буд. 41, с. Раковичі, Радомишль-
ський район, Житомирська область, 12260; код за ЄДРПОУ: 
38221827), надалі – Товариство, про проведення 17 квіт-
ня 2019 року о 14 год. 00 хв. за адресою: вул. Централь-
на, буд. 41, с. Раковичі, Радомишльський район, Житомир-
ська область, 12260 Загальних Зборів Учасників Товариства 
із винесенням на розгляд та вирішення таких питань поряд-
ку денного: 

1. Обрання Голови Позачергових Загальних Зборів Учас-
ників Товариства; 

2. Затвердження порядку денного Позачергових Загаль-
них Зборів Учасників Товариства; 

3. Звільнення Хоми Михайла Степановича з посади Ди-
ректора Товариства;

4. Припинення Товариства шляхом ліквідації за рішенням 
учасників Товариства; 

5. Обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), 
призначення голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) Това-
риства – Погаєва Олександра Костянтиновича, визначення 
його повноважень, встановлення розміру витрат на оплату 
послуг ліквідатора та порядку прийняття ним рішень;

6. Встановлення порядку та строків пред’явлення креди-
торами своїх вимог до Товариства;

7. Встановлення порядку та строків проведення ліквіда-
ційної процедури Товариства; 

8. Організація виконання рішень, прийнятих на Позачер-
гових Загальних Зборах Учасників Товариства. 

Звертаємо увагу учасників Товариства на те, що листу-
вання з питань проведення запланованих Загальних Збо-
рів Учасників Товариства необхідно проводити за адресою: 
вул. Центральна, буд. 41, с. Раковичі, Радомишльський ра-
йон, Житомирська область, 12260. 

З повагою, 
директор Товариства 
«11» березня 2019 року _______________ Михайло Хома
 

Повідомлення про проведення позачергових загальних  
зборів Учасників  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«М КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНА»,  

ЄДРПОУ 41035417.
Дата здійснення дії:  17.04.2019
Директор Товариства Глущенко Ірина Миколаївна у відпо-

відності до ст. 31 Закону України «Про товариства з обме-
женою та додатковою відповідальністю»,  статуту ТОВАРИ-
СТВА та заяви про звільнення за власним бажанням  Глущен-
ко І.М.  від 04.03.19 повідомляє, що 17 квітня  2019 року о 
14:00 годині за адресою: 49000, Дніпропетровська обл.,  м. 
Дніпро, вул. Шевченка, буд.10 Б, кімната 3, відбудуться по-
зачергові загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНА». Реє-
страція учасників проводитиметься з 13:30 години до 13:45 
години 17 квітня  2019 року за місцем проведення позачерго-
вих загальних зборів учасників Товариства. 

Перелік учасників, які мають право на участь у позачер-
гових загальних зборах учасників Товариства, зазначений в 
Статуті Товариства, чинна редакція якого затверджена рішен-
ням позачергових загальних зборів учасників Товариства, да-
та реєстрації 02.03.2017 року. 

Перелік питань, що виноситься на голосування позачерго-
вих загальних зборах учасників Товариства згідно з ПОРЯД-
КОМ ДЕННИМ:

1. Про звільнення з посади директора ТОВАРИСТВА Глу-
щенко Ірини Миколаївни за власним бажанням на підставі за-
яви від 04.03.2019.

2. Про призначення директора ТОВАРИСТВА.
3. Про здійснення державної реєстрації змін до відомос-

тей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державно-
му реєстрі, пов’язані зі зміною директора ТОВАРИСТВА.

В період до дати проведення позачергових загальних збо-
рів учасники мають можливість ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, ро-
бочий час за адресою: 49000, Дніпропетровська обл.,  м. Дні-
про, вул. Шевченка, буд.10 Б, кімната 3, або в день проведен-
ня позачергових загальних зборів учасників Товариства – та-
кож у місці їх проведення.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
F22GL42379 Майнові права за договором кредиту №84 від 08.06.2007 (без застави).
F22GL42380 Права вимоги за договором кредиту №30 від 06.02.2008 (без застави).
F22GL42381 Майнові права за договором кредитної лінії №760/КЛ/2007 від 13.02.2007 (без застави).
F22GL42382 Права вимоги за договором непоновлювальної кредитної лінії №97 від 26.12.2007 (без заста-

ви).
F22GL42383 Майнові права за договором кредиту №61 від 06.03.2008 (без застави).
F22GL42384 Права вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №16 від 24.01.2008 (без 

застави).
F22GL42385 Права вимоги за договором кредиту №02/11-АЮ від 15.11.2006 (без застави). Права вимоги за 

договором кредиту №01/09-АЮ від 27.09.2006 (без застави). Права вимоги за договором кре-
диту №01/07-АЮ від 27.07.2007 (без застави). Майнові права за договором кредиту №01/04-
АЮ від 11.04.2007 (без застави).

F22GL42386 Майнові права за кредитним договором №6 від 11.06.2007 (без застави).
F22GL42387 Права вимоги за договором непоновлювальної кредитної лінії №88 від 25.06.2007 (без заста-

ви).
F22GL42388 Права вимоги за договором кредитної лінії №57 від 09.10.2006 (без застави).
F22GL42389 Майнові права за договором відновлювальної кредитної лінії №82 від 02.11.2004 (без застави). Май-

нові права за договором кредиту за овердрафтом №88 від 03.02.2005 (без застави).
F22GL42390 Майнові права за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №956/КЛ/2008 від 

28.03.2008 (без застави).
F22GL42391 Права вимоги за договором кредиту №233 від 17.07.2007 (без застави).
F22GL42392 Права вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №262/08 від 30.04.2008 

(без застави).
F22GL42393 Права вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №881/КЛ/2007 від 

03.10.2007 (без застави).
F22GL42394 Права вимоги за договором кредитної лінії №8 від 04.04.2007 (без застави).

Дата проведення відкритих торгів   04.04.2019
(аукціону)/електронного аукціону   
Електронна адреса для доступу до відкритих               www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ Точний час початку проведення відкритих
електронного аукціону     торгів (аукціону)/електронного аукціону 

по кожному лоту вказується на веб-сайті 
     www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота  http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне проваджен-

ня за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володимиро-
вича 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 викликає обвинуваченого Якімчука Олексан-
дра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, у судове засідання з розгляду кримінального провадження 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 від-
будеться 18 березня 2019 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О.В. Ільяшевич

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 березня 2019 р. № 216 
Київ

Про внесення змін до Порядку спрямування  
коштів державного дорожнього фонду

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду, затвер-

дженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1085 (Офі-
ційний вісник України, 2018 р., № 6, ст. 249, № 23, ст. 771), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 6 березня 2019 р. № 216

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду 
1. У підпункті 1 пункту 2 слова «(в тому числі шляхом часткової компенсації вар-

тості дорожньо-будівельної техніки та обладнання вітчизняного виробництва та/або 
відсотків за кредитами та/або лізингових платежів на придбання зазначеної техніки 
та обладнання в сумі не більше 1 відсотка)» виключити.

2. В абзаці п’ятому пункту 3 слова «центральний орган виконавчої влади, який реалі-
зує державну політику у сфері фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки 
дорожнього руху відповідно до державних програм» замінити словом «Укрінфрапроект».

3. Абзац шостий пункту 4 викласти в такій редакції: 
«належать до сфери управління Укрінфрапроекту та одержують кошти на здій-

снення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, в тому числі виконують 
функції замовника будівництва, відповідно до державних програм;».

4. Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Бюджетні кошти, сформовані за рахунок джерел, визначених пунктом 1 час-

тини другої статті 242 Бюджетного кодексу України, за винятком коштів, що спрямо-
вуються за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 2 цього Порядку, з урахуван-
ням норм пункту 41 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного ко-
дексу України, розподіляються у такий спосіб:

60 відсотків — за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 2 цього Порядку;
35 відсотків — за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 2 цього Порядку;
5 відсотків — за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 2 цього Порядку.».
5. Абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:
«12. Обсяг бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 2 

цього Порядку, розраховується за такою формулою:
Д = (А + В + С +D + E – Z) 60 ».

100
6. Доповнити Порядок пунктом 121 такого змісту:
«121. У 2019 році частина коштів в сумі 1 000 000 тис. гривень із загального обсягу бю-

джетних коштів, розрахованих за формулою, визначеною у пункті 12 цього Порядку, спря-
мовується на реалізацію програм і проектів державного фонду регіонального розвитку.».

7. Доповнити пункт 13 абзацом такого змісту:
«При цьому не менше 5 відсотків бюджетних коштів, які передбачені для викорис-

тання за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 2 цього Порядку, за рахунок усіх 
джерел, визначених частиною другою статті 242 Бюджетного кодексу України, спря-
мовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання штучних споруд.».

8. Пункт 14 викласти в такій редакції:
«14. Обсяг бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 2 

цього Порядку, розраховується у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам (далі — субвенція) між бюджетом Автономної Республіки Крим, облас-
ними бюджетами та бюджетами мм. Києва та Севастополя за такими формулами:

Sj = ((А + В + С +D + E – Z)  31,5 ) Pj
,100 P

Sk = (А + В + С +D + E – Z)  3,5
,100

де Sj — обсяг субвенції з державного бюджету бюджету Автономної Республіки 
Крим, обласному бюджету, бюджету м. Севастополя;

Sk — обсяг субвенції з державного бюджету бюджету м. Києва;
j — індекс, що застосовується для позначення відповідного місцевого бюджету (бю-

джету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджету м. Севастополя);
Pj — протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого зна-

чення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (області, м. Севастополі, 
Автономній Республіці Крим) станом на 1 січня року, що передує плановому;

P — загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцево-
го значення в цілому в Україні станом на 1 січня року, що передує плановому.

Із зазначених бюджетних коштів, передбачених для бюджету Автономної Респу-
бліки Крим, відповідного обласного бюджету, бюджету м. Києва або м. Севастополя, 
у розмірі не менше 5 відсотків коштів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання штучних споруд.

Зазначені бюджетні кошти, передбачені для бюджету Автономної Республіки 
Крим, відповідного обласного бюджету, бюджету м. Севастополя, спрямовуються за 
такими напрямами:

не менше 70 відсотків — на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання авто-
мобільних доріг загального користування місцевого значення;

не більше 10 відсотків — на обслуговування місцевого боргу за місцевими зовнішні-
ми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомо-
більних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності;

не більше 20 відсотків — на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання ву-
лиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Розподіл бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утриман-
ня автомобільних доріг загального користування місцевого значення здійснюється 
відповідно до методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструк-
ції, ремонту та утримання автомобільних доріг, яка затверджується спільним нака-
зом Мінінфраструктури і Мінфіну.

Зазначені кошти, передбачені для бюджету м. Києва, спрямовуються на фінансо-
ве забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг ко-
мунальної власності у м. Києві, з яких не менше 5 відсотків — на будівництво, рекон-
струкцію, ремонт та утримання штучних споруд.

Відповідальні виконавці за бюджетною програмою щодо спрямування коштів за 
напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 2 цього Порядку, забезпечують подання 
щомісяця до 10 числа наступного періоду головному розпоряднику бюджетних ко-
штів та Мінфіну інформації про використання субвенції у розрізі об’єктів і заходів.».

9. Абзац перший пункту 15 після слова «Мінфіном» доповнити словами і цифрами 
«, а також інформує щомісяця до 10 числа наступного періоду головного розпорядни-
ка бюджетних коштів і Мінфін про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в 
розрізі місцевих бюджетів, а також об’єктів та заходів, що фінансуються за її рахунок».

10. Пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. Обсяг бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 2 

цього Порядку, розраховується за такою формулою:

БР = (А + В + С +D + E – Z)  5 .
100

Розподіл зазначених бюджетних коштів за напрямами (об’єктами, заходами) здій-
снюється головним розпорядником бюджетних коштів у межах бюджетних призна-
чень відповідно до вимог закону про Державний бюджет України на відповідний рік 
у межах орієнтованого розміру фінансових показників, визначених Державною про-
грамою підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 ро-
ку та згідно з планом заходів щодо обсягів фінансування в розрізі завдань зазначе-
ної Програми, затвердженого Укрінфрапроектом та погодженого з головним розпо-
рядником бюджетних коштів, з урахуванням пріоритетності і необхідності виконан-
ня бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства.». 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 березня 2019 р. № 217 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 квітня 2018 р. № 284

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 284 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бю-
джеті для здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльнос-
ті навчальних закладів» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 34, ст. 1202; 2018 р., 
№ 70, ст. 2357) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 10 пунк-
ту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 березня 2019 р. № 217

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 284

1. Назву та пункт 1 постанови після слів «навчальних закладів» доповнити словами 
«, забезпечення діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій».

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здій-
снення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних 
закладів, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку доповнити словами «, забезпечення діяльності експертних рад з 
питань проведення експертизи дисертацій»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті за програмою «Здійснення методичного та матеріально-технічного за-
безпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення діяльності експертних рад 
з питань проведення експертизи дисертацій» (далі — бюджетні кошти).»;

3) у пункті 2:
в абзаці другому цифру «7» замінити цифрою «9»;
абзац третій виключити;
4) у пункті 3:
абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції:

«1) видання (перевидання), придбання, зберігання підручників і посібників (у тому 
числі електронних версій друкованих підручників та з аудіосупроводом), посібників серії 
«Шкільна бібліотека» з метою поповнення шкільних бібліотечних фондів і словників для 
учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професій-
но-технічної) освіти, навчально-методичної літератури для педагогічних працівників, на-
вчальних матеріалів (зошитів з друкованою основою, дидактичних матеріалів, у тому чис-
лі їх електронних версій та з аудіосупроводом) для закладів загальної середньої освіти 
(які беруть участь у всеукраїнському експерименті, пов’язаному з реалізацією нового Дер-
жавного стандарту початкової освіти; які здійснюють інклюзивне навчання; в яких є кла-
си (групи) з навчанням мовами національних меншин) (далі — підручники і посібники).»;

підпункт 6 після слова «розроблення» доповнити словом «, придбання»;
підпункт 7 після слів «фінальних етапів» доповнити словами «Всеукраїнського 

конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine»,»;
у підпункті 8 слово «створення» замінити словами «впровадження, модернізацію»;
доповнити пункт підпунктами 9 і 10 такого змісту:
«9) організацію і проведення профорієнтаційної роботи (у тому числі профорієн-

таційного тестування) серед учнівської молоді;
10) організацію забезпечення роботи експертних рад з питань проведення екс-

пертизи дисертацій.»;
5) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Бюджетні кошти за напрямом, визначеним підпунктом 6 пункту 3 цього По-

рядку, використовуються з метою розроблення, придбання та супроводження дис-
танційних курсів для:

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;
підготовки учнів та інших осіб до зовнішнього незалежного оцінювання;
навчання учнів 9—11-х класів української мови і літератури, історії та географії 

України, правознавства (у тому числі тих, які проживають на тимчасово окупованих 
територіях, та учнів з особливими освітніми потребами 10—12-х класів).»;

6) пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 8 пункту 

3 цього Порядку, здійснюються:
оплата товарів, робіт і послуг, пов’язаних з впровадженням та функціонуванням 

Національної платформи (технічна підтримка, захист інформації, у тому числі органі-
зація створення, впровадження та функціонування комплексної системи захисту ін-
формації, інтеграція Національної платформи до інших інформаційно-телекомуніка-
ційних систем тощо, що забезпечуються державним підприємством «Інфоресурс», 
яке належить до сфери управління МОН і спеціалізується на адмініструванні інфор-
маційно-телекомунікаційної системи); 

закупівля комп’ютерного обладнання, контенту, системного та прикладного про-
грамного, а також апаратного забезпечення, необхідних для впровадження, модерні-
зації та функціонування Національної платформи.»;

7) доповнити Порядок пунктами 81 і 82 такого змісту:
«81. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 9 пункту 3 

цього Порядку, здійснюються видатки на оплату товарів, робіт і послуг, пов’язаних з орга-
нізацією і проведенням профорієнтаційної роботи  серед учнівської молоді (розроблення 
тестів, програмного забезпечення,  проведення профорієнтаційного тестування).

82. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним  підпунктом 10 пунк-
ту 3 цього Порядку, здійснюються видатки на оплату праці експертів, які залучають-
ся для проведення експертизи дисертацій.

Оплата праці експертів здійснюється згідно із встановленими законодавством 
нормами оплати праці експертів, які залучаються для проведення за рахунок коштів 
державного бюджету державної наукової та науково-технічної експертиз.»;

8) пункт 10 після слів «дистанційних курсів» доповнити словами «, забезпечення 
діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій»;

9) у пункті 11:
в абзаці третьому слово «створенням» замінити словами «впровадженням, мо-

дернізацією», а слово «запровадженням» — словом «придбанням»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня укладає з виконавцем договір 

про закупівлю послуг, пов’язаних з виданням підручників і посібників, придбанням 
електронних підручників, забезпеченням експерименту, розробленням, придбанням 
та супроводженням дистанційних курсів, товарів, робіт та послуг, пов’язаних з впро-
вадженням, модернізацією та функціонуванням Національної платформи.»;

абзац п’ятий виключити;
10) доповнити Порядок пунктом 111 такого змісту:
«111. Закупівля послуг, пов’язаних з виданням підручників і посібників, у видав-

ництв, які не виконали або виконали невчасно попередні зобов’язання щодо їх ви-
дання, забороняється.»;

11) у пункті 17:
абзац перший викласти в такій редакції:
«17. Придбання підручників і посібників здійснюється у порядку, визначеному за-

конодавством, в осіб, які мають виключні майнові права на використання зазначених 
підручників і посібників.»;

абзац шостий після слова «послуг» доповнити словами і цифрою «, крім послуг, 
визначених абзацом другим пункту 8 цього Порядку»;

12) пункт 18 викласти в такій редакції:
«18. Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються розпорядни-

ками бюджетних коштів відповідно до законодавства.»;
13) у пункті 19 слова «та одержувач бюджетних коштів» виключити, а слово «над-

силають» замінити словом «надсилає».

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/3587/17 
за обвинуваченням Сойнікової Т. Д. за ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Сойнікова Тамара Дми-
трівна, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, буд. 15, кв. 
6, викликається до суду на 10 годину 00 хвилин 20 березня 
2019 року (корп. № 1, каб. №12), для участі в судовому за-
сіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченою та 
оголошення її в міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає 
в судове засідання як обвинуваченого Ткачука Во-
лодимира Петровича, 22.04.1976 року народження, 
уродженця с. Тинівка Жашківського району Черкась-
кої обл., зареєстрований: Черкаська обл., м. Жашків, 
вул. Леніна, буд. 101, фактично проживає за адре-
сою: Черкаська обл., м. Жашків, вул. Леніна, буд. 
101.

Судове засідання відбудеться 22 березня 2019 ро-
ку о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 231.

Судця В. Л. Калашник

У провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні відносно Мамана-
зарова І. А. за обвинуваченням у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Маманазаров Ігор 
Алімович, 22.05.1964 р.н., у судове засідання, яке 
призначене на 14 год. 00 хв. 28 березня 2019 року та 
відбудеться в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду Запорізької області за адресою: вул. Кон-
сульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока С. М.

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

провадження 
Обвинувачені Бєлкін Юрій Леонідович, 26.09.1978 року 

народження, зареєстрований за адресою: Одеська область, 
Комінтернівський район, с. Візирка, вул. Центральна, 1; Ба-
бініна Олена Василівна, 23.10.1973 року народження, зареє-
стрована за адресою: м. Одеса, вул. 25 Чапаївської Дивізії, 
20, кв. 8-а, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Украї-
ни викликаються в судове засідання, що відбудеться 28 бе-
резня 2019 року о 15 годині 30 хвилин у залі судових засі-
дань № 233 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачені.

Суддя С. М. Кічмаренко

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

Городищенський районний суд Черкаської області повідомляє, що 29 березня 2019 ро-
ку о 10 годині 30 хвилин призначено підготовче судове засідання в кримінальному проваджен-
ні №12012250190000082 про обвинувачення Нікогосяна Вараздата Амбіковича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 122 КК України та п. 2 ч. 2  
ст. 115 КК України.

Нікогосян Вараздат Амбікович, 20 травня 1970 року народження, уродженець с. Вардадзор Мар-
тунинського району Гегаркуникської області, Вірменія, місце тимчасового проживання: с. Комарів-
ка, вул. Щорса, №10 Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, викликається в підго-
товче судове засідання як обвинувачений.

Фесенко Людмила Вікторівна, 19 травня 1972 року народження, уродженка с. Комарівка Кор-
сунь-Шевченківського району Черкаської області, викликається в підготовче судове засідання як 
потерпіла.

Поважними причинами неприбуття обвинуваченого, які можуть бути враховані колегією суддів, 
відповідно до ст. 138 КПК України, є:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обста-

вини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, по-

дорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-

ністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-

му 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 неможливість неприбуття до суду та 

роз’яснюємо про право брати участь в судових засіданнях в режимі відеоконференції.
При наявності в обвинуваченого, потерпілої хвороби, яка позбавляє їх можливості з’явитись за 

викликом суду, необхідно надати підтверджуючу довідку чи інший документ медичної установи.
Явка до суду обвинуваченого та потерпілої обов’язкова. Наслідки неприбуття обвинуваченого, 

потерпілої, передбачені ст. 139 КПК України.
В разі неявки обвинуваченого Нікогосяна В. А. та потерпілої Фесенко Л. B. до суду, призначе-

ні судові засідання будуть проводитися за наявними в кримінальному провадженні матеріалами.
Адреса суду для прибуття обвинуваченого і потерпілої: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Черкаська 

область, 19502, тел. (04734) 2-05-81.
Колегія суддів: головуючий суддя О. М. Савенко,  

судді Л. В. Подорога, В. О. Черненко

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вва-
жаються втраченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-право-
вої відповідальності власників наземних тран-
спортних засобів, серія AК: 9814641, 9844634, 
9836763, 3075386, 9684268, 9804108, 3075367, 
7055614, 9841509, 4435573-4435574, 9800756-
9800757, 9808556-9808559, 9808561-9808562; 
серія AМ: 7258661, 5881027, 7296272, 7270121, 
7720565, 1750489, 5848182, 7253690, 1266878, 
1266988, 5880359, 5880367, 5866856, 7293259, 
7293277, 7293336, 5832502, 7679641, 7281331, 
5844333, 7257455, 5880045, 5834002-5834004, 
7253660-7253664, 1266996-1266998, 5880362-
5880365, 5652853-5652855, 5652868-5652871, 
5832567-5832570, 5832631-5832632, 5832636-
5832638; Зелена Картка Білорусь, Молдо-
ва, Росія, Азербайджан: 13353400, 13653546, 
13654190, 12979360-12979363; Зелена Картка 
Вся система, Азербайджан: 12953161, 13641057, 
14205056, 13645316, 13643726; добровільне 
страхування відповідальності за оплату нада-
них послуг під час поїздки за кордон: 2383463, 
2950127, 2981348, 2999842, 2871350, 2900932, 
2951903, 2963436, 2963644, 2978350, 2998528, 
2998531, 2995269, 2794806, 2794852, 2794868, 
2717575, 2651590, 2963812, 2963822, 2975263, 
2986050, 2986058, 2986072, 2986090, 2986103, 
2986117, 2986648, 2986874, 2997918, 2998130, 
2877835, 3056261, 2921202, 2941696, 2668461, 
2950797, 2984204, 2826004-2826006, 2826025-
2826027, 2383449-2383453, 2927843-2927845, 
2939525-2939527, 2939531-2939532, 2939537-
2939538, 2951905-2951906, 2978343-2978344, 
2978559-2978560, 3113734-3113760, 3000908-
3000913, 2826451-2826454, 2836246-2836247, 
2907902-2907903.

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського район-

ного суду Луганської області (Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) 
знаходиться кримінальне провадження, вне-
сене до ЄРДР за № 22017130000000275 від 
04.12.2017 року за обвинуваченням Ваські-
ної Антоніни Львівни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України.

Ухвалою від 02.07.2018 року суддя Ново-
айдарського районного суду Луганської об-
ласті Мартинюк В. Б. ухвалив здійснення спе-
ціального судового провадження у справі.

Суддя Новоайдарського районного су-
ду Луганської області Мартинюк В. Б. викли-
кає обвинувачену Васькіну Антоніну Львівну, 
18.05.1955 р.н., яка зареєстрована за адре-
сою: Луганська область, Новоайдарський ра-
йон, м. Щастя, кв-л Енергетиків, буд. 19, кв. 
14, у відкрите судове засідання, яке відбу-
деться 27.03.2019 року о 09.30 год. у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачена, до якої не застосова-
но запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою, не прибула за викликом у судове за-
сідання, суд відкладає судовий розгляд, при-
значає дату нового судового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення її прибуття до су-
ду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченої та/або ухвалу про 
накладення на неї грошового стягнення в по-
рядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК 
України та здійснити спеціальне судове про-
вадження.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськ-

районного суду Донецької облас-
ті перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/243/73/2019; справа № 243/731/17 
за обвинуваченням Толстих Артема Євге-
нійовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Слов’янський міськрайонний суд До-
нецької області викликає обвинуваченого 
Толстих Артема Євгенійовича, 18.04.1985 
року народження, останнє відоме зареє-
строване місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 
13, кв. 3, у судове засідання з розгляду 
кримінального провадження за його об-
винуваченням у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 28 
березня 2019 року о 13 год. 00 хв. у примі-
щенні Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, 
обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше судовий роз-
гляд кримінального провадження здій-
снюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про 
виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюджен-
ня, обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

На розгляді в Куйбишевському районному суді За-
порізької області перебуває кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Малахова O. Л. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, по якому здійснюється спеці-
альне досудове провадження.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Малахова Олексія Леонідовича, 2 ве-
ресня 1974 року народження, уродженця Росій-
ської Федерації, зареєстрованого за адресою: До-
нецька область, м. Докучаєвськ, вул. Мельнико-
ва, 16/5, для участі в підготовчому судовому за-
сіданні в кримінальному провадженні, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22016050000000251 від 16.11.2016 року, яке від-
будеться о 13 годині 30 хвилин 1 квітня 2019 року 
в залі засідань № 1 Куйбишевського районного суду 
Запорізької області за адресою: вул. Центральна, 26-
а, смт Більмак Запорізької області.

Соснівський районний суд м. Черка-
си розглядає кримінальне проваджен-
ня № 712/10956/16-к, відносно Костен-
ка Валерія Миколайовича за підозрою 
у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 171, ч. 2 
ст. 365 КК України, за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Обвинувачений Костенко Валерій 
Миколайович, 26.06.1972 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: 
91001, Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Ломоносова, 1а, викликається в 
судове засідання, яке відбудеться 27 
березня 2019 року о 15 год. 00 хв. у 
приміщенні суду за адресою: м. Черка-
си, вул. Гоголя, 316, зал № 1.

Суддя С. М. Бащенко

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Квасник Ганну Василівну, 1989 
р.н., як обвинувачену в кримінальному про-
вадженні № 296/8511/17 по обвинуваченню 
у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни, під головуванням судді Покатілова О. Б. 
у судові засідання, що відбудуться 25 берез-
ня 2019 року о 15.30 год., 2 квітня 2019 ро-
ку о 16.00 год. та 22 квітня 2019 року о 16.00 
год. у приміщенні Корольовського районно-
го суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання 
обов’язкова. У разі неявки обвинуваченої до 
суду, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Повідомлення про плановану 
діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля
Згідно з Порядком передачі доку-

ментації для надання висновку з оцін-
ки впливу на довкілля та фінансуван-
ня оцінки впливу на довкілля, що за-
тверджений Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 13 грудня 2017 р. 
№1026, ДП «Київське лісове госпо-
дарство» оприлюднює Повідомлення 
про плановану діяльність, яка підлягає 
оцінці впливу на довкілля. Реєстрацій-
ний номер справи в реєстрі з ОВД — 
20193133052. 
Детальну інформацію можна отримати 

на сайті – http://eia.menr.gov.ua.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Мельника Ігоря Васи-
льовича, 04.11.1972 р.н., як обвинува-
ченого в кримінальному провадженні  
№ 296/6759/17, 1-кп/296/142/19 по обви-
нуваченню у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Аксьонова В. Є. в судове засідання, 
що відбудеться 20 березня 2019 р. о 12 
год. 40 хв. у приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К 
(каб. №106).

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» повідомляє 
про втрату бланка суворої звітності полісу

ОСЦПВ у кількості 1 (одна) шт.: АМ 8053006, 
вважати недійсним.

Шановні кредитори!
Повідомляємо, що відповідно до рішення Загальних зборів ТОВ «Тева 

Україна» (код ЄДРПОУ 34770471) від 06.03.2019 р. зменшено розмір його 
статутного капіталу.

Генеральний директор Спіцин Д. Г.

Втрачені: Свідоцтво про право плавання під державним прапором України, а та-
кож Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден, видані Трансбезпека 
України прогулянкового катера, бортовий номер UA 6396 KV, зареєстровані на ім’я 
Затолоцького Володимира Володимировича, 

вважати недійсними.

Повістка про виклик обвинуваченого 
 в судове засідання, по якому здійснювалося спеціальне досудове 

розслідування
Обвинувачений Аверін Костянтин Євгенійович, 22.01.1985 року народження, у 

вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального су-
дового провадження, яке відбудеться 27 березня 2019 року о 09 год. 30 хв. у при-
міщенні Октябрського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. На-
вроцького, 5, зал №48, для участі в судовому засіданні як обвинувачений. Обвину-
вачений Аверін К.Є. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Хрустальний 
(Красний Луч), вул. Нова, 6, кв. 59.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається повідомленим 

про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя В. М. Микитенко

Старобільський районний суд м. Старо-
більськ Луганської області викликає Киричек 
Наталію Василівну, зареєстрована за адресою: 
Луганська область, Старобільський район, с. Пі-
щане, вул. Новосадова, буд. 2, як обвинувачену 
в кримінальному провадженні № 431/7104/18, 
1-кп/431/112/19 по обвинуваченню у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 110 КК України, під головуванням суд-
ді Логвіненко Т. Г. у судове засідання, що від-
будеться 27 березня 2019 р. о 09 год. 00 хв. у 
приміщенні Старобільського районного суду  
м. Старобільськ Луганської області за адресою: 
м. Старобільськ, вул. Миру, 38-А Луганської об-
ласті. Явка обвинуваченої в судове засідання 
обов’язкова.

Повістка про виклик обвинуваченого  
в підготовче судове засідання, по якому 

здійснювалося спеціальне досудове 
розслідування

Обвинувачений Макушенко Роман Володи-
мирович, 29.05.1981 року народження, відпо-
відно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання в порядку спеці-
ального судового провадження, яке відбудеть-
ся 29 березня 2019 р. о 14 годині 00 хвилин у 
приміщенні Біловодського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик до суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого перед-
бачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Свідоцтво про право власності на не-

рухоме майно, а саме: квартира, від 

25.02.1994 р., №4873, яка знаходиться за 

адресою: м. Донецьк, вулиця Кольцова, 

буд. 1, кв. 127, видане Фондом комуналь-

ного майна, на підставі розпорядження 

від 25.02.1994 р., № 4873, видано дирек-

тором Фонду Н.П. Рассоха,  на ім’я Кор-

нєєнко Антоніна Юхимівна та Корнєєнко 

Григорій Васильович, 

вважати недійсним 

у зв’язку з втратою.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Фірсова Івана Івановича, 26.07.1959 року народження, заре-
єстрованого за адресою: Луганська область, м. Кадіївка (Ста-
ханов), вул. Бурбело, 15/21, за матеріалами кримінального 
провадження № 425/2549/18, 1-кп/425/119/19, на підставі 
обвинувального акта відносно Фірсова І.І. за ч. 1 ст. 109, ч. 2 
ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Фірсову І. І. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 29 березня 
2019 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Лиманського Івана Сергійовича, 27.05.1992 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Алчевськ, вул. Леніна, 58/11, за матеріалами криміналь-
ного провадження № 607/13230/18, 1-кп/425/198/19, на під-
ставі обвинувального акта відносно Лиманського І. С. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Лиманському І. С. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 27 березня 
2019 року о 10 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Кормушкіна Ігоря Валерійовича, 11.12.1979 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, квартал Южний, буд. 6-а, кв. 102, за матеріалами кри-
мінального провадження № 433/1172/18, 1-кп/425/115/19, на 
підставі обвинувального акта відносно Кормушкіна І. В. за  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Кормушкіну І.В. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 27 березня 
2019 року о 10 год. 40 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

На розгляді Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті головуючого судді Луньової Д. Ю., знаходиться кримі-
нальне провадження № 1-кп/415/151/19 (ЄУН 423/301/18) за 
обвинуваченням Крохмальова Сергія Вікторовича, 17 черв-
ня 1974 року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, по якому 
здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Крохмальов Сергій Вікторович виклика-
ється Лисичанським міським судом Луганської області в су-
дове засідання у зазначеному кримінальному провадженні, 
яке відбудеться 28 березня 2019 року о 13 годині 00 хвилин 
у залі судових засідань Лисичанського міського суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. Штейгерська, 38.

Після опублікування оголошення, обвинувачений вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце розгляду справи 
належним чином. У разі неявки обвинуваченого, криміналь-
не провадження буде розглядатися за його відсутності в по-
рядку спеціального судового провадження.
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Справа № 161/6729/18
Провадження № 2-о/161/13/19

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року                                                          Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:
головуючого — судді Кихтюка Р. М.,
секретаря — Авдійчук О. А.,
за участю представника заявника — Багірова Р. А.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Луцьку цивільну справу за заявою товариства з обмеже-

ною відповідальністю «УА БРУК» про визнання втраченого векселя недійсним та відновлення прав на втрачений 
вексель, —

ВСТАНОВИВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «УА БРУК» звернулося до суду із заявою про визнання недійсним 

простого векселя серії АА № 1510288, виданого приватним підприємством «Мілекс Л», с. Маяки, 03 січня 2013 ро-
ку, номінальною вартістю 1680390,94 грн зі строком платежу: 03 січня 2018 року, місце платежу: м. Луцьк, вул. Ту-
хачевського, 16, ПАТ «УкрСиббанк», р/р 26004297853800, МФО 351005.

Свою заяву мотивує тим, що вказаний вексель був переданий від ПП «Мілекс Л» (векселедавець) до ТзОВ «УА 
Брук» (векселеотримувач) на підставі акта прийому-передачі векселя від 03.01.2013 року. Згідно даного акту на ви-
конання умов договору №04-01/12 від 03.01.2013 року векселедавець передає у власність векселеотримувача, а 
векселеотримувач приймає як оплату вищезазначений вексель. Всього за актом передано простий вексель номі-
налом 1680390,94 грн на таку ж суму.

При цьому даний вексель обліковується по рахунку №182 (довгострокові векселі отримано) і відображається в 
фінансовому звіті товариства в рядку №1090 (необоротні активи).

Разом з тим зазначає, що вказаний вексель був складений і переданий ТзОВ «УА Брук», коли директором була 
Янішевська (Мельник) Н. В. — М., яка була звільнена з посади 06.03.2013 року і при звільненні вона більшу части-
ну документів не передала новопризначеному директору, у зв’язку з чим товариство було змушене їх відновлювати.

Вказує, що оскільки на товаристві обліковується вказаний вексель, то в кінці 2017 року почали готувати доку-
менти для його оплати, однак оригінал векселя та акта-приймання відсутній.

Зазначає, що на даний час пошукові дії не дали можливості встановити місцезнаходження вказаних докумен-
тів, а тому просить суд визнати недійсним простий вексель серії АА № 1510288, виданий приватним підприємством 
«Мілекс Л», с. Маяки, 03 січня 2013 року, номінальною вартістю 1680390,94 грн зі строком платежу: 03 січня 2018 
року, місце платежу: м. Луцьк, вул. Тухачевського, 16, ПАТ «УкрСиббанк», р/р 26004297853800, МФО 351005 та від-
новити права ТзОВ «УА Брук» на втрачений вексель.

Представник заявника в судовому засіданні вимоги заяви підтримав та просив задовольнити.
Представник ПП «Мілекс Л» в судове засідання не з’явився, проте подав суду клопотання про слухання справи у 

його відсутності. При цьому щодо задоволення заяви не заперечував.
Заслухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що заява підлягає 

до задоволення.
Згідно вимог ст. 320 ЦПК України особа, яка втратила цінний папір на пред’явника або вексель, може звернути-

ся до суду із заявою про визнання їх недійсними і про відновлення її прав на втрачений цінний папір. Заява пода-
ється до суду за місцезнаходженням емітента цінного папера на пред’явника або за місцем платежу за векселем.

Відповідно до вимог ст. 323 ЦПК України, на підставі ухвали суду від 04.06.2018 року в місцевій газеті «Волинь 
Нова» та в загальнодержавному офіційному виданні всеукраїнській газеті «Урядовий кур’єр» було опубліковано 
оголошення про виклик держателів втраченого векселя.

У встановлений ЦПК України трьохмісячний строк з дня публікації, векселедержателі не подали до суду ні век-
сель, ні заяви, що вони є держателем, жодних клопотань, заяв, заперечень по справі, суду не надходило.

При розгляді справи судом з’ясовано, що 03.01.2013 року ПП «Мілекс Л» було видано простий вексель серії АА 
1510288; валюта гривня; сума цифрами 1680390,94 грн; місце складання с. Маяки; дата складання 03 січня 2013 
року; номінальною вартістю 1680390,94 грн зі строком платежу: 03 січня 2018 року, місце платежу: м. Луцьк, вул. 
Тухачевського, 16, ПАТ «УкрСиббанк», р/р 26004297853800, МФО 351005 (а.с. 5).

Згідно акта-передачі від 03.01.2013 року вказаний вексель був переданий від ПП «Мілекс Л» (векселедавець) до 
ТзОВ «УА Брук» (векселеотримувач) (а.с. 6).

Так, відповідно до ст. 75 Уніфікованого закону «Про переказні векселі та прості векселі», простий вексель міс-
тить: назву «простий вексель», яка включена в текст документа і висловлена тією мовою, якою цей документ скла-
дений; безумовне зобов’язання сплатити визначену суму грошей; зазначення строку платежу; зазначення місця, 
в якому повинен бути здійснений платіж; найменування особи, якій або за наказом якої повинен бути здійсне-
ний платіж; зазначення дати і місця видачі простого векселя; підпис особи, яка видає документ (векселедавець).

Згідно ст. 194 ЦК України та ст. 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» цінним папером є до-
кумент установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає 
взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, 
та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір 
та прав за цінним папером іншим особам.

Одночасно, відповідно до приписів ч.1 ст.14 вищевказаного Закону вексель - цінний папір, який посвідчує без-
умовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу 
визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

За змістом норми ст. 4 вищевказаного закону, до особи яка набула право на цінний папір, одночасно переходять 
у сукупності всі права, які ним посвідчуються (права за цінним папером), крім випадків, установлених законом або 
правочином. Права на цінний папір та права за цінним папером на пред’явника, що існує в документарній формі у 
паперовому вигляді, переходять шляхом вручення такого цінного папера іншій особі.

В свою чергу, згідно вимог ст.11 Закону України «Про обіг векселів в Україні» платіж за втраченим векселем мо-
же бути здійснений за умови встановлення права власності на нього в порядку, визначеному законом.

З наданих роз’яснень у п. 1 Постанови Пленуму Верховного суду України № 5 від 08.06.2007 року «Про деякі 
питання практики розгляду спорів, пов’язаних з обігом векселів» слідує, що вексельні правочини регулюються не 
тільки нормами спеціального вексельного законодавства, а й загальними нормами цивільного законодавства про 
угоди та зобов’язання та відповідно за відсутності спеціальних норм у вексельному законодавстві до вексельних 
правочинів застосовуються загальні норми ЦК з урахуванням їх особливостей.

Таким чином, втрата вищевказаного простого векселя робить неможливою реалізацію заявником втілених в 
ньому прав через неможливість пред’явлення його до оплати, а відновлення цих прав можливе лише шляхом звер-
нення до суду з відповідною заявою.

Враховуючи викладене, та наявні в справі докази є належними та достатніми для визнання простого векселя не-
дійсним, а тому суд вважає, що заява підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 327 ЦПК України за результатами розгляду справи суд ухвалює рішення про визнання втра-
ченого цінного папера на пред’явника або векселя недійсним або про відмову в задоволенні заявленої вимоги. Рі-
шення про визнання втраченого цінного папера на пред’явника або векселя недійсним є підставою для видачі заяв-
никові цінного папера на пред’явника замість визнаного недійсним або проведення визначених ним операцій; для 
здійснення платежу за векселем або для видачі заявникові векселя замість визнаного недійсним та для відновлен-
ня зобов’язаними за векселем особами передавальних написів.

Відповідно до ч. 2 ст. 327 ЦПК України, рішення суду про визнання недійсним втраченого цінного папера на 
пред’явника або векселя публікується в порядку, встановленому частиною другою статті 323 цього Кодексу.

Понесені заявником судові витрати по оплаті судового збору відповідно до положень ч. 7 ст. 294 ЦПК України 
відшкодуванню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 76, 264, 265, 320, 323, 327 ЦПК України, суд
ВИРІШИВ:

Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «УА Брук» про визнання втраченого векселя недійсним та від-
новлення права на втрачений вексель задовольнити.

Визнати недійсним простий вексель серії АА № 1510288, виданий приватним підприємством «Мілекс Л», с. Мая-
ки, 03 січня 2013 року, номінальною вартістю 1680390,94 грн зі строком платежу: 03 січня 2018 року, місце плате-
жу: м. Луцьк, вул. Тухачевського, 16, ПАТ «УкрСиббанк», р/р 26004297853800, МФО 351005.

Відновити права товариства з обмеженою відповідальністю «УА Брук» на втрачений простий вексель серії АА 
№ 1510288, виданого приватним підприємством «Мілекс Л», с. Маяки, 03 січня 2013 року, номінальною вартістю 
1680390,94 грн зі строком платежу: 03 січня 2018 року, місце платежу: м. Луцьк, вул. Тухачевського, 16, ПАТ «УкрСиб-
банк», р/р 26004297853800, МФО 351005.

Рішення суду підлягає опублікуванню за рахунок ТОВ «УА Брук» в порядку, встановленому ч. 2 ст. 323 ЦПК Укра-
їни у місцевій газеті за місцезнаходженням емітента цінного папера або за місцем платежу векселя, а також в од-
ному з офіційних друкованих видань.

Рішення суду може бути оскаржено до апеляційного суду Волинської області шляхом подання апеляційної скар-
ги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та 
резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (викли-
ку) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Суддя Луцького міськрайонного суду                                                                                                      Р. М. Кихтюк

Повний текст рішення складений 11.02.2019 року

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НАУКОВО –ДОСЛІДНЕ І КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
БЮРО БУРОВОГО ІНСТРУМЕНТУ»

Код ЄДРПОУ 19032149
Повідомляє про скликання чергових загальних зборів 

акціонерів, які відбудуться
 24 квітня 2019 року о 1600 годині 

за адресою: Україна, м. Київ, проспект Палладіна,  
буд. 44, п’ятий поверх, кімната 515.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження річного звітy Товариства по резуль-

татах діяльності за 2018 рік.
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу Товари-

ства та прийняття рішення за результатами такого роз-
гляду.

5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по 
результатах діяльності Товариства за 2018 рік.

6. Попереднє схвалення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття такого рішення. Визначення ха-
рактеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

7. Прийняття рішення про розподіл дивідендів.
8. Про зміну відомостей про засновників (учасників) в 

ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НА-
ФТОГАЗПРОЕКТ»  (код ЄДРПОУ - 24738124);

9. Про вихід зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗПРОЕКТ»  (код 
ЄДРПОУ - 24738124);

10. Про призначення відповідальної особи для підпи-
сання договору купівлі-продажу частки ПрАТ «НДІКБ БУ-
РОВОГО ІНСТРУМЕНТУ» у статутному капіталі, акта при-
ймання-передачі частки (частини частки) у статутному 
капіталі, протоколу загальних зборів учасників та інших 
документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «НАФТОГАЗПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ - 24738124).

11. Різне.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметь-

ся в день і за місцем проведення позачергових загальних 
зборів з 15.00 до 15.55. Для реєстрації акціонерам необ-
хідно мати при собі документи, що посвідчують особу. 
Представникам — належно оформлену довіреність.

Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у чер-
гових  загальних зборах акціонерів, складається станом 
на 24 годину за три робочих дні до дня проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись 
з документами, що стосуються підготовки та скликан-
ня позачергових загальних зборів та порядку денного 
за адресою: Україна, м. Київ, проспект Палладіна, буди-
нок 44, п’ятий поверх, кімната 515, у робочі дні з 9.00 до 
17.00. Відповідальна особа Романовський Р. А.

Основні показники фінансово-господарської  
діяльності (тис.грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
2018 2017

Усього активів 53343 22789
Основні засоби 6070 1502
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 34375 9042
Сумарна дебіторська заборгованість 3072 8396
Грошові кошти та їх еквіваленти 9507 3750
Нерозподілений прибуток 16326 8944
Власний капітал 16354 8972
Статутний капітал 19 19
Довгострокові зобов’язання 5157 5157
Поточні зобов’язання 31832 8660
Чистий прибуток (збиток) 9182 84
Середньорічна кількість акцій (шт.) 76 76
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витраче-
них на викуп власних акцій протя-
гом періоду
Чисельність працівників  
на кінець періоду (осіб)

62 64

Тел. для довідок: 8 (044) 424-20-89 
Генеральний директор ПрАТ «НДІКБ бурового інструменту» 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОЇ,  
відносно якої здійснювалось спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачена Гладка Галина Анатоліївна, 

08.12.1965 року народження, уродженка с. Гонча-
рівка Суджанського району Курської області, Росій-
ська Федерація, громадянка України, останнє відоме 
місце проживання: м. Суми, пров. 8-го Березня, 24,  
кв. 4, вам необхідно з’явитися 2 квітня 2019 року о 
09.30 год. до Зарічного районного суду: м. Суми, вул. 
Академічна, 13, каб. 409, 4 пов., для розгляду підго-
товчого судового провадження в складі: головуючо-
го судді Янголь Є. В. та суддів Шершак М. І., Мальо-
вана-Когер В. В., відносно Гладкої Галини Анатоліїв-
ни за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК Укра-
їни.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на ви-
клик є:

1) затримання, тримання під вартою або відбуван-
ня покарання;

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

3) обставини непереборної сили (епідемії, військо-
ві події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом 
тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі то-
що;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охо-
рони здоров’я в зв’язку з лікуванням або вагітністю 
за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад;

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

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

ють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, по-

терпілий, цивільний відповідач, представник юри-
дичної особи, щодо якої здійснюється проваджен-
ня, який був у встановленому цим Кодексом порядку 
викликаний (зокрема, наявне підтвердження отри-
мання ним повістки про виклик або ознайомлення 
з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поваж-
них причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення 
у розмірі: 

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб – у випадку неприбуття на виклик 
слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб – у випадку неприбуття на виклик 
слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою ці-
єї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка 
може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий 
несе відповідальність, встановлену законом.

4. Частину четверту виключено.
Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора 

чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 
на виклик без поважної причини більш як два рази) 
підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його в 
міждержавний та/або міжнародний розшук, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів  

АТ КБ «ТК КРЕДИТ»
F20GL42378  Право вимоги за кредитними договора-

ми 377/1/V від 14.02.2007, 377/2/V від 11.10.2007, 377/3/V 
від 28.02.2008. Кредит фізичної особи без забезпечення

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/195788/index.php?lang=ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-

нного аукціону 02.04.2019 р. Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону: точний час по-
чатку проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale.

Повістка про виклик обвинуваченого 
Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового 

провадження викликає як обвинуваченого Полянського 
Василя Володимировича, 12 липня 1993 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: вул. Івана При-
ходька, 95, кв. 7, м. Кременчук Полтавської обл.), по кри-
мінальному провадженню №42015170000000216 у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 307 КК 
України, у судове засідання на 13.00 год. 8 квітня 2019 
року, яке відбудеться в приміщенні Полтавського апеля-
ційного суду: вул. Соборності, 18, м. Полтава.

Явка до суду Полянського В. В. обов’язкова. У разі не-
явки Полянського В. В. до суду, з моменту опублікуван-
ня повістки про виклик, останній вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом, а кримінальне прова-
дження буде розглянуто без участі обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя О. М. Корсун

Повістка про виклик обвинуваченого 
Полтавський апеляційний суд при здійсненні су-

дового провадження викликає як обвинуваченого 
Блажівського Петра Ілліча, 7 вересня 1961 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: вул. 
Жовтнева, 77а, кв. 105, 7, м. Полтава), по криміналь-
ному провадженню №42015170000000069 у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у 
судове засідання на 11.00 год. 2 квітня 2019 року, яке 
відбудеться в приміщенні Полтавського апеляційно-
го суду: вул. Соборності, 18, м. Полтава.

Явка до суду Блажівського П. І. обов’язкова. У ра-
зі неявки Блажівського П. І. до суду, з моменту опу-
блікування повістки про виклик, останній вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом, а кримі-
нальне провадження буде розглянуто без участі об-
винуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя О. М. Корсун

Орджонікідзевський районний суд м. Запо-
ріжжя викликає в судове засідання (проваджен-
ня №335/8559/15-к, 1-кп/335/13/2018) обвинуваче-
ного Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. 
Розваги, 27, кв. 19, по кримінальному провадженню  
№ 42014080000000272 за обвинуваченням Серби В. І. 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК України, яке відбудеться 2 квіт-
ня 2019 року о 15.00 годині за адресою: м. Запоріж-
жя, вул. Перемоги, 107-Б.

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

Суддя Ходько В. М.
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Oбласть Нiч День

Київська 0 +5 +6 +11
Житомирська 0 +5 +7 +12
Чернігівська 0 +5 +5 +10
Сумська 0 +5 +4 +9
Закарпатська 0 +5 +12 +17
Рівненська 0 +5 +8 +13
Львівська 0 +5 +11 +16
Івано-Франківська 0 +5 +11 +16
Волинська 0 +5 +9 +14
Хмельницька 0 +5 +8 +13
Чернівецька 0 +5 +11 +16
Тернопільська 0 +5 +10 +15
Вінницька 0 +5 +7 +12

Oбласть Нiч День

Черкаська 0 +5 +6 +11
Кіровоградська 0 +5 +7 +12
Полтавська 0 +5 +5 +10
Дніпропетровська 0 +5 +6 +11
Одеська +1 +6 +11 +16
Миколаївська 0 +5 +8 +13
Херсонська 0 +5 +7 +12
Запорізька 0 +5 +6 +11
Харківська 0 +5 +4 +9
Донецька 0 +5 +4 +9
Луганська 0 +5 +4 +9
Крим +1 +6 +7 +12
Київ +2 +4 +8 +10
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До ювілею 
Пантелеймона Куліша

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВШАНУВАННЯ. На початку серпня виповниться 200 років із 
дня народження одного з найяскравіших українських письмен-
ників і громадських діячів Пантелеймона Куліша. Із цієї нагоди 
на його малій батьківщині Шосткинщині Сумської області готу-
ються до урочистостей. Днями оголошено літературно-худож-
ній конкурс «Хай у серце радість ллється», в якому у трьох віко-
вих групах охочі зможуть позмагатися в чотирьох творчих но-
мінаціях: Digital Art, літературній, зображувального та декора-
тивно-прикладного мистецтв. Єдина умова: твори мають бути 
пов’язаними з постаттю ювіляра, його спадщиною.

Організатори конкурсу — міська та районна влада, колекти-
ви бібліотек, музей П. Куліша, які готують для переможців ди-
пломи й подарунки. 

Математична 
олімпіада — 
майданчик 
для розвитку

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗМАГАЮТЬСЯ ЮНІ. Майже 200 юних знавців математики 
— переможців попередніх обласних етапів олімпіади завітали 
на Черкащину, щоб позмагатися за звання найкращого на на-
ціональному рівні. В обласній філармонії відбулися урочистос-
ті з нагоди відкриття Всеукраїнської учнівської олімпіади з ма-
тематики.

Вокальні, хореографічні й театралізовані виступи на патрі-
отичну тематику творчих колективів Черкащини додали по-
зитивного настрою і наснаги на виконання завдань олімпіа-
ди її учасникам. Протягом перебування в Черкасах на учасни-
ків олімпіади чекає цікава змістовна екскурсійна програма, у 
межа х якої знавці математики відвідають зоопарк та обласний 
краєзнавчий музей.

Лелека для письменниці зі Львова
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра» 

МУЗЕЙНІ ЧИТАННЯ. Музей-
ний простір Луганщини став 
місцем для спілкування та не-
формальної освіти місцевих 
громад. Письменниця зі Льво-
ва Вікторія Амеліна проводить 
зустрічі, читає уривки власних 
творів, обговорює з людьми 
гострі питання сучасності. Та-
кі заходи вже відбулися у Ста-
ниці Луганській, Біловодську і 
Старобільську. Заплановано, 
що письменниця відвідає де-
сять населених пунктів області.

«На зустрічі у Станиці Лу-
ганській Олена Крецул пода-
рувала мені фігурку лелеки, 
яку зробила сама, — розпо-

відає про враження від поїзд-
ки Луганщиною лауреат на-
ціональної премії «Коронація 
слова—2014» за лірику Вікто-
рія Амеліна. — Лелека — це 
символ майбутнього. Я вра-
жена долями селян. У Стани-
цю Луганську всім треба їз-
дити й повертатися. Тут дуже 
чекають на зустрічі». 

Українська письменниця — 
активна учасниця правоза-
хисної письменницької органі-
зації PEN Ukraine і волонтер-
ських поїздок у прифронтові 
міста сходу. Співорганізатор 
зустрічей — Луганський об-
ласний краєзнавчий музей 
за інформаційного сприяння 
програми «Культурна дипло-
матія між регіонами України».

Лауреат національної премії «Коронація слова—2014» 
за лірику Вікторія Амеліна провела зустріч 
з жителями Луганщини
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ЩЕ МОЖНА ВСТИГНУТИ! Остан-
ній тиждень працюватиме у Національ-
ному музеї українського народного де-
коративного мистецтва виставка «Ма-
рія Приймаченко. Фантасмагорії», при-
свячена 110-й річниці із дня народжен-
ня народного художника України, лау-
реата Національної премії імені Тара-
са Шевченка Марії Приймаченко. Уні-
кальність цієї виставки полягає в тому, 
що творчість художниці показано в ре-
троспекції, де крім класичних широко-
відомих творів із зібрання музею впер-
ше значну частину експозиції займа-
ють раніше не відомі твори.

На виставці представлено понад 
100 її робіт. Міфологічні істоти з ле-
генд краю, в якому зростала художни-
ця, знайшли оригінальне відображен-
ня на папері. Образи її композицій пе-
реносять нас у світ народної фантазії, 
стародавніх вірувань, переосмисле-
них і наново народжених невгамовною 
творчою уявою майстрині.

Мисткиня починала з вишивки — 
наприкінці 1920-х — на початку 
1930-х років працювала в селі Іван-
ків у вишивальній артілі, але виши-
вала не лише за готовими ескізами, 
а створювала власні, вносячи у робо-
ти індивідуальність. «Потім була шко-
ла для народних майстрів, на основі 
якої створили інститут імені Бойчу-
ка. Марія Приймаченко навчалась у 
майстернях кілька років, жила тут на 
повному пансіоні, а паралельно вчи-
лась і працювала», — розповіла кура-
тор виставки Олена Шестакова, яка 
понад 40 років вивчає творчість укра-
їнської майстрині.

У музеї зберігається велика колек-
ція робіт мисткині, яка налічує майже 
650 одиниць. Це декоративний розпис, 
ескізи, декоративні панно. «Музей ро-
бить усе, щоб Марію Приймаченко зна-
ли у світі, — каже Олена Шестакова. 
— Експонуємо її як жодного іншого ху-
дожника, тому що нам щоразу хочеть-
ся показати її роботи якнайкраще».

«Дід Мороз», 1977 рік

«Ведмеді захотіли меду», 1963 рік


