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Цьогорічне зростання ВВП,
вважають у Світовому банку,
може трохи сповільнитися
через нерівномірність реформ
і виборчу невизначеність

Експерти застерігають: не існує
механізму відшкодування збитків
свинарським господарствам у разі
виявлення АЧС, через це вони можуть
приховувати випадки хвороби

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

п’ятниця, 24 ТРАВНЯ 2019 РОКУ		

ВАДИМ ПРИСТАЙКО:

«Курс на НАТО
зафіксовано
в українській
Конституції.
Європейський Союз
і НАТО — це ті
партнери, без яких
ми не виживемо».

Оцінити без оцінок:
досвід Сумщини
Фото Володимира ЗАЇКИ

ЦИТАТА ДНЯ

№96 (6459)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Заступник глави Адміністрації Президента
про незмінність курсу на європейську та євроатлантичну
інтеграцію

НБУ не прогнозує
погіршення
ФІНАНСИ. Політична невизначеність в Україні у зв’язку з розпуском Верховної Ради та можливою відставкою Кабінету Міністрів
поки що не вплинула на фінансовий ринок України. «Вибори відбуваються в кожній країні, і в період виборів є певна турбулентність.
На сьогодні ми не бачимо якихось істотних потрясінь на фінансовому, валютному ринку, в банківському секторі. Ситуація зрозуміла,
контрольована, очікувана. Не бачу ознак кризи», — поінформував
голова Національного банку Яків Смолій. А на валютному ринку коливань немає після останньої купівлі на міжбанку 20 мільйонів доларів для поповнення золотовалютних резервів.
Яків Смолій прокоментував співпрацю з МВФ: «Місія Міжнародного валютного фонду зараз перебуває в Києві. Тривають консультації, переговори. Обговорюють економічну ситуацію, що склалася
на сьогодні». Щоправда, він не став прогнозувати можливу реакцію
фонду на політичну невизначеність в Україні, повідомляє УНІАН. Натомість чітко дав зрозуміти, що і сам, і команда НБУ не відчувають
тиску, працюють у звичному режимі й у відставку не збираються.

ЦИФРА ДНЯ

6,7 млн га

засіяли вітчизняні аграрії ярими
зерновими й зернобобовими
культурами. Це 93% прогнозу

4
РЕФОРМА. Створення нового освітнього середовища

забезпечує безболісний перехід від дитячого садка до школи

Президент мріє про країну у смартфоні
ІННОВАЦІЇ. Глава держави Володимир Зеленський прагне залучити співгромадян до управління країною за допомогою сучасних технологій. Про це він повідомив у столиці
на українському форумі інтернет-діячів IForum 2019, присвяченому проблемам розвитку інтернету. «Можете вважати мене наївним мрійником,
але ми хочемо першими у світі зробити країну в смартфоні, уряд у смартфоні. І впровадити чотири рівні: ін-

формація про державу; комунікація
з державою; транзакції з державою;
залучення до управління державою.
Було б добре, якби дорогою на роботу ти міг не лише отримувати новини, інформацію про погоду, а й реально контролювати, які законопроекти подаються, мати змогу їх доповнювати чи змінювати, відкликати тих, за кого голосував, тощо. Інновації роблять всі процеси прозорими й ефективними, позбавляючи не-

чистих на руку чиновників засобів до
існування», — підкреслив глава держави в доповіді «Гарант інновацій:
створюємо майбутнє разом».
Володимир Зеленський акцентував, що перед країною стоїть чимало
викликів учорашнього дня, але одночасно з цим можна говорити про майбутнє. «У світі є всім відомі приклади.
Мені подобається приклад Африки,
яка, оминаючи ями вчорашнього дня,
успішно перескочила деякі етапи тех-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080046

нологічної революції та перейшла до
просунутих інформаційних технологій», — зауважив він.
Президент публічно назвав Росію
агресором: «Є звіт ООН про розвиток електронного уряду за 2018 рік. І
ми з вами чітко можемо побачити, до
чого прагнути. Ми сьогодні, хоч як би
сумно це звучало, програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії,
Молдові та агресору», — цитує УНІАН
слова Володимира Зеленського.

встановлені Національним банком України на

А радник Президента Михайло
Федоров повідомив, що 27 травня в Україні запровадять проект «Ліфт», завдяки якому кожен громадянин зможе повідомити свої ідеї команді гаранта й
реалізувати конкретний проект.
Він зазначив, що будуть люди,
які аналізуватимуть ідеї, забезпечуватимуть зворотний зв’язок і
впроваджуватимуть це у ключові
департаменти.

24 травня 2019 року

USD 2633.5723
EUR 2933.5362
RUB 4.0836
/ AU 336030.66 AG 3801.56
PT 212002.57 PD 344207.90
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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документи
Уповноважити голову правління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» Пишного Андрія Григоровича підписати зазначені договори.
4. Це розпорядження набирає чинності з 14 червня 2019 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 22 травня 2019 р. № 330-р
Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Деякі питання наглядової ради акціонерного
товариства «Державний ощадний банк
України»

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», що додаються до оригіналу, та встановити розмір винагороди членів наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» відповідно до зазначених умов.
Уповноважити голову правління акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» Петра Крумханзла на підписання зазначених договорів.
3. Це розпорядження набирає чинності з 14 червня 2019 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 22 травня 2019 р. № 331-р
Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про призначення членів наглядової ради
акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк»

1. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» Греби Романа Володимировича, Волошина Вячеслава Едуардовича, Паракуди Олега Васильовича і Шевальова Артема Валентиновича.
2. Призначити членами наглядової ради акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України»:
Аджунера Шевкі, Апін Байбу, Бріггса Пітера, Вайнштейна Міхаеля, Грінченка Олексія Миколайовича, Резнікова Олексія Юрійовича — як незалежних членів;
Білака Даніеля — як представника держави від Кабінету Міністрів України;
Власова Дмитра Володимировича — як представника держави від Комітету
Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності.
3. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що додаються до
оригіналу, та встановити розмір винагороди членів наглядової ради акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» відповідно до зазначених умов.

1. Призначити членами наглядової ради акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» претендентів на посади членів наглядової ради акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк»:
Акчакочу Енгіна, Іскі Шерон, Кляйна Ерана, Монету Андреа, Сіліга Стівена, Шейха Надіра — як незалежних членів;
Олексієнка Сергія Олександровича — як представника держави від Комітету
Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності;
Шевальова Артема Валентиновича — як представника держави від Кабінету Міністрів України.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 22 травня 2019 р. № 327-р
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 759

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 759 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків
Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на
Колотіліна О. К.».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
ТОВ Телерадіокомпанія «СВІТ» (ЄДРПОУ 2489553) у відповідності до Указу Президента України №303/2019 «Про
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» та відповідно до
Закону України «Про вибори народних депутатів України»
публікує наступні розцінки на одиницю (секунду) ефірного
часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі радіостанції «МАКСИМУМ ФМ».

ТОВ «Телерадіокомпанія «Радіо великих доріг» (ЄДРПОУ
32355150) у відповідності до Указу Президента України
№303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів»
та відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» публікує наступні розцінки на одиницю (секунду) ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі радіостанції «Люкс ФМ».

ТОВ Телерадіокомпанія «Ностальгія» (ЄДРПОУ 30632797)
у відповідності до Указу Президента України №303/2019
«Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради
України та призначення позачергових виборів» та відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» публікує наступні розцінки на одиницю (секунду) ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації
в ефірі радіостанції «Radio NOSTALGIE».

ТОВ «ТРК «БЕЛКОМ» (ЄДРПОУ 32276619) у відповідності до Указу Президента України №303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» та відповідно до Закону
України «Про вибори народних депутатів України» публікує
наступні розцінки на одиницю (секунду) ефірного часу для
розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі радіостанції «Люкс ФМ».
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Дніпро

107,7

1,90

ОЛЕКСАНДРІЯ

105,1

0,56

КИЇВ

99,0

5,36

БІЛА ЦЕРКВА

104,3

0,56

Ціни вказані в гривнях без ПДВ

Ціни вказані в гривнях без ПДВ

Ціни вказані в гривнях без ПДВ

Приватне акціонерне товариство «Телерадіокомпанія Люкс» (ЄДРПОУ 20765851)
у відповідності до Указу Президента України №303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» та
відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» публікує наступні розцінки на одиницю (секунду) ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі:

ТОВ «Радіо «Континент» (ЄДРПОУ 31815315) у відповідності до Указу Президента України №303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів»
та відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» публікує наступні розцінки на одиницю (секунду) ефірного часу для
розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі радіостанції
«МАКСИМУМ ФМ».

24 телеканалу новин
Місто

00:00-24:00

ЛЬВІВ

28,00

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

14,00

ТЕРНОПІЛЬ

14,00

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

14,00

СУПУТНИК

180,00

Ціни вказані в гривнях без ПДВ

МІСТО

ЧАСТОТА FM

00:00-24:00

КИЇВ

94,2

4,05

Ціни вказані в гривнях без ПДВ

ТОВ «Контакт-інформ» (ЄДРПОУ 36045376) у відповідності до Указу
Президента України №303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» та
відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України»
публікує наступні розцінки на одиницю (секунду) ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі радіостанції «Люкс ФМ».
МІСТО
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00:00-24:00

ДНІПРО

100,5

2,81

ЖИТОМИР

107,7

0,75

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

103,8

1,00

КРОПИВНИЦЬКИЙ

107,2

0,63

ПОКРОВСЬК

92,5

0,81

КРИВИЙ РІГ

91,6

0,56

ЛУЦЬК

106,9

1,00

ЛЬВІВ

104,7

3,59

МИКОЛАЇВ

107,1

1,00

ПОЛТАВА

99,5

0,75

РІВНЕ

90,9

1,00

ТЕРНОПІЛЬ

104,5

1,25

УЖГОРОД

105,2

0,75

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

101,2

1,00

ЧЕРКАСИ

106,1

1,00

ЧЕРНІВЦІ

102,4

Ціни вказані в гривнях без ПДВ

по
16:59:59
00:59:59

0,80
1,05

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

104,7

0,80

ЛУЦЬК

88,7

0,80

ПОЛТАВА

92,4

0,60

МЕРЕЖА

6,14

Приватне акціонерне товариство «Радіокомпанія Люкс» (ЄДРПОУ
23158131) у відповідності до Указу Президента України №303/2019 «Про
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» та відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» публікує наступні розцінки на одиницю
(секунду) ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації
в ефірі радіостанції «Люкс ФМ».
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00:00-24:00
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0,80

КИЇВ

103,1

9,48

Ціни вказані в гривнях без ПДВ

Ціни вказані в гривнях без ПДВ

Приватне підприємство «Вісма-радіо-ТБ» (ЄДРПОУ 24388823) у відповідності до Указу Президента України №303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» та відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» публікує наступні розцінки на одиницю (секунду) ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі радіостанції «Люкс ФМ».

Дочірнє підприємство «Телевізійна та радіомовна компанія «Люкс»
(ЄДРПОУ 36885235) у відповідності до Указу Президента України
№303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради
України та призначення позачергових виборів» та відповідно до Закону
України «Про вибори народних депутатів України» публікує наступні розцінки на одиницю (секунду) ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі радіостанції «Люкс ФМ».

1,25

МІСТО

ЧАСТОТА FM

00:00-24:00

МІСТО

ЧАСТОТА FM

00:00-24:00

19,16

КРЕМЕНЧУК

101,7

0,41

ХАРКІВ

105,2

2,81

166,28
88,72
277,16
88,72

Часовий інтервал

90
88,1

МІСТО

У зв’язку з проведенням позачергових виборів до Верховної Ради України 21 липня
2019 року та відповідно до вимог Закону України «Про вибори народних депутатів» ТОВ
«ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ» встановлено наступні розцінки вартості одиниці ефірного часу
для розміщення матеріалів передвиборної агітації на телеканалі «ПРЯМИЙ».
з
01:00:00
17:00:00

2,09

ЧЕРКАСИ

Вартість за 1 сек. (грн.)
(з урахуванням ПДВ)

до
10:00
17:00
00:00
06:30

00:00-24:00

102,1

Ціни вказані в гривнях без ПДВ

Приватне підприємство «Агенція відеорішень» (ЄДРПОУ 36299802) у
відповідності до Указу Президента України №303/2019 «Про дострокове
припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» та відповідно до Закону України «Про вибори народних
депутатів України» публікує наступні розцінки на одиницю (секунду) ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі радіостанції «МАКСИМУМ ФМ».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Експрес-Інформ» у зв’язку
із проведенням позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року повідомляє
про встановлені розцінки вартості одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації
за рахунок коштів виборчих фондів
Час виходу

ЧАСТОТА FM

ЛЬВІВ
РІВНЕ

0,81

Ціни вказані в гривнях без ПДВ

з
06:30
10:00
17:00
00:00

МІСТО

ТЕРНОПІЛЬ

00:00-24:00

Ціни вказані в гривнях без ПДВ

Радіостанції «Люкс ФМ»

МЕРЕЖА

ТОВ «Телерадіокомпанія «Праймедіа» (ЄДРПОУ 31362476)
у відповідності до Указу Президента України №303/2019 «Про
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України
та призначення позачергових виборів» та відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» публікує
наступні розцінки на одиницю (секунду) ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі радіостанції
«МАКСИМУМ ФМ».

Вартість 1 сек. (грн.)
з урахуванням ПДВ
500,00
700,00

Ціни вказані в гривнях без ПДВ

Підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю
«Телерадіокомпанія «НБМ» у зв’язку із проведенням позачергових виборів народних депутатів України
21 липня 2019 року повідомляє про встановлені розцінки вартості одиниці ефірного часу
для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів
Час виходу
з
06:30
10:00
17:00
00:00

до
10:00
17:00
00:00
06:30

Вартість за 1 сек. (грн.)
(з урахуванням ПДВ)
166,28
88,72
277,16
88,72

ТОВ «Радіостанція «Великий Луг» (ЄДРПОУ 22142344) та ДП «ТРК «Класик» ТОВ «Радіостанція «Великий
Луг» (ЄДРПОУ 36065717) у відповідності до Указу Президента «Про дострокове припинення повноважень
Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» та відповідно до ЗУ «Про вибори народних
депутатів України» затверджує наступні розцінки на одиницю (секунду) ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі: Радіостанції «Люкс ФМ», м. Запоріжжя, частота 102,2 МГц, 00:0024:00, вартість 2,92 грн. Радіостанції «Максимум», м. Запоріжжя, частота 101,8 МГц; м. Токмак, частота
91,6 МГц; м. Дніпрорудне, частота 103,4 МГц, 00:00-24:00, вартість 2,80 грн.
Ціни вказані в гривнях без ПДВ.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Розцінки вартості одиниці ефірного часу, встановлені ТОВ «ТРКК «СИГМА», для
розміщення матеріалів передвиборної агітації під час виборчого процесу позачергових парламентських виборів 21 липня 2019 р.:
1) Політична реклама
Відрізок часу
6:00:00-7:00:00
7:00:00-8:00:00
8:00:00-9:00:00
9:00:00-10:00:00
10:00:00-11:00:00
11:00:00-12:00:00
12:00:00-13:00:00
13:00:00-14:00:00
14:00:00-15:00:00
15:00:00-16:00:00
16:00:00-17:00:00
17:00:00-18:00:00
18:00:00-19:00:00
19:00:00-20:00:00
20:00:00-21:00:00
21:00:00-22:00:00
22:00:00-23:00:00
23:00:00-24:00:00
00:00:00-01:00:00
01:00:00-02:00:00
02:00:00-03:00:00
03:00:00-04:00:00
04:00:00-05:00:00
05:00:00-06:00:00
2) Інші форми агітації
Відрізок часу
00:00:00-17:00:00
17:00:00-24:00:00

Розцінки вартості ефірного часу
для розміщення матеріалів передвиборної агітації
на телевізійному каналі «К1»

Вартість 1 секунди, грн, з ПДВ
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
27,00
27,00
35,00
35,00
35,00
35,00
27,00
27,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Проміжок часу

Вартість розміщення
(за 1 сек., без врахування ПДВ,
грн.)

Проміжок часу

Вартість розміщення
(за 1 сек., без врахування ПДВ,
грн.)

6:00-7:00

13

6:00-7:00

13

7:00-8:00

26

7:00-8:00

26

8:00-9:00

26

8:00-9:00

26

9:00-10:00

52

9:00-10:00

52

10:00-11:00

78

10:00-11:00

78

11:00-12:00

104

11:00-12:00

104

12:00-13:00

91

13:00-14:00

111

12:00-13:00

91

14:00-15:00

78

13:00-14:00

111

15:00-16:00

85

14:00-15:00

78

16:00-17:00

111

15:00-16:00

85

17:00-18:00

104

16:00-17:00

111

18:00-19:00

143

17:00-18:00

104

19:00-20:00

143

18:00-19:00

143

20:00-21:00

143

19:00-20:00

143

21:00-22:00

117

20:00-21:00

143

22:00-23:00

117

21:00-22:00

117

23:00-24:00

98

22:00-23:00

117

0:00-01:00

59

23:00-24:00

98

0:00-01:00

59

Вартість 1 секунди, грн, з ПДВ
10,00
25,00

Розцінки вартості ефірного часу
для розміщення матеріалів передвиборної агітації
на телевізійному каналі «ПІКСЕЛЬ TV»

Розцінки вартості ефірного часу
для розміщення матеріалів передвиборної агітації
на телевізійному каналі «К2»

Вартість розміщення в регіональних блоках
(за 1 сек., без врахування ПДВ) 30,00 грн.

Розцінки вартості ефірного часу
для розміщення матеріалів передвиборної агітації
на телевізійному каналі «НТН»

Розцінки вартості ефірного часу
для розміщення матеріалів передвиборної агітації
на телевізійному каналі «МЕГА»

Проміжок часу

Вартість розміщення
(за 1 сек., без врахування ПДВ,
грн.)

Проміжок часу

Вартість розміщення
(за 1 сек., без врахування ПДВ,
грн.)

Проміжок часу

Вартість розміщення
(за 1 сек., без врахування ПДВ,
грн.)

6:00-7:00

13

6:00-7:00

65

6:00-7:00

13

7:00-8:00

26

7:00-8:00

130

7:00-8:00

26

8:00-9:00

26

8:00-9:00

215
267

26

52

9:00-10:00

8:00-9:00

9:00-10:00
10:00-11:00

78

10:00-11:00

312

11:00-12:00

104

11:00-12:00

260

12:00-13:00

91

12:00-13:00

267

13:00-14:00

111

13:00-14:00

306

14:00-15:00

78

14:00-15:00

15:00-16:00

85

16:00-17:00

111

17:00-18:00

104

18:00-19:00

9:00-10:00

52

10:00-11:00

78

11:00-12:00

104

12:00-13:00

91

371

13:00-14:00

111

15:00-16:00

332

14:00-15:00

78

16:00-17:00

358

15:00-16:00

85

17:00-18:00

358

16:00-17:00

111

18:00-19:00

416

17:00-18:00

104

143

19:00-20:00

423

143

423

143

19:00-20:00

20:00-21:00

18:00-19:00

345

143

143

21:00-22:00

19:00-20:00

20:00-21:00

221

143

117

22:00-23:00

20:00-21:00

21:00-22:00

176

117

117

23:00-24:00

21:00-22:00

22:00-23:00

98

111

117

23:00-24:00

0:00-01:00

22:00-23:00

0:00-01:00

59

23:00-24:00
98
Вартість розміщення в регіональних блоках
0:00-01:00
59
(за 1 сек., без врахування ПДВ) 50,00 грн.
ОГОЛОШЕННЯ
Згідно з п. 15 ст. 107 Закону України «Про вибори народних депутатів
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судоУкраїни», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕРАДІОКОМ- ве засідання (провадження №335/8559/15-к, 1-кп/335/13/2018) обвинущодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК»
ПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ» повідомляє розцінки вартості одиниці ефір- ваченого Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., останнє відоме Номер лота:
GL3N03555-GL3N03585
Права вимоги за 39 кредитними
ного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі Те- місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв.19, по кримінально- Короткий опис активів (майна) в лоті
договорами, укладеними з фізичними особами
лерадіокомпанії в період виборчого процесу з позачергових виборів на- му провадженню № 42014080000000272 за обвинуваченням Серби В. І. у
(із забезпеченням: іпотека та інше)
Електронна
адреса
для
доступу
www.prozorro.sale
родних депутатів України у 2019 р.:
вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:
України,
яке
відбудеться
28
травня
2019
року
о
15-00
годині
за
адресою:
Вартість розміщення
Дата проведення відкритих торгів
12.06.2019
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-Б.
(аукціону)/електронного аукціону:
за 1 секунду ефірного часу
Період розміщення
Час
проведення
відкритих
торгів
Точний час початку проведення відкритих
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін- (аукціону)/електронного аукціону
(в гривнях з урахуванням
торгів (аукціону)/електронного аукціону
по кожному лоту вказується на веб-сайті
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений
ПДВ)
www.prozorro.sale
00.00-18.00
250.00
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Детальна інформація щодо лота
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/
18.00-24.00
300.00
160-at-rodovid-bank/42655-asset-sell-id-198089
Суддя Ходько В. М.
Втрачені довірителем примірник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОНТАКТ» (місцезнахоТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА РАДІО ГРУПА» (ідентифікаційний код: 31925861, місцезнаходження: 01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, дження: 01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд. 54/1, ідентифікаційний код юридичної особи: 24512176) Договору про уступку майнових прав
54/1) публікує розцінки ефірного часу для проведення передвиборної агітації в межах по- публікує розцінки ефірного часу для проведення передвиборної агітації в межах позачергових виборів
№ 81034 від 14.06.2017 р.,
до Верховної Ради України в 2019 році:
зачергових виборів до Верховної Ради України в 2019 році:
Додаткову угоду до договору № 81034
Населений
пункт
1. м. Київ
2. м. Київ (DAB+)
3. м. Біла Церква

№

Частота
МГц
96,8
7D 194,064
100,9

Вартість у гривні секунди
ефірного часу у період
з 07:00 по 22:00
1
0,20
0,20

Ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Вартість у гривні секунди
ефірного часу у період
з 22:00 по 07:00
0,10
0,10
0,10

Вартість у гривні секунди ефірного
Вартість у гривні секунди
№ Населений пункт Частота
МГц
часу у період з 07:00 по 22:00
ефірного часу у період з 22:00 по 07:00
1. м. Запоріжжя
104,5
1
0,10
2.
м. Бердянськ
101,1
0,50
0,10
3. м. Мелітополь
104,7
0,50
0,10
4.
Мережа
1,5
0,10

Ціни вказані з урахуванням ПДВ.

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

про участь у ФФБ від 12.06.2017 р.,
Додатки до договору № 81034
від 12.06.2017 р., укладені між
АТ АКБ «АРКАДА»
та Нестеруком Дмитром Олеговичем,
вважати недійсними.

24 травня 2019 року, п’ятниця, № 96
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оголошення
Розцінки вартості ефірного часу
для розміщення матеріалів передвиборної агітації
на телевізійному каналі «ZOOM»

Розцінки вартості ефірного часу
для розміщення матеріалів передвиборної агітації
на телевізійному каналі «ЕНТЕР-ФІЛЬМ»

Розцінки вартості ефірного часу
для розміщення матеріалів передвиборної агітації
на телевізійному каналі «ІНТЕР»/«ІНТЕР+»
проміжок часу

Вартість розміщення
(за 1 сек., без врахування ПДВ, грн.)

6:00-7:00

518

7:00-8:00

765

8:00-9:00

848

9:00-10:00

960

10:00-11:00

666

11:00-12:00

655

104

12:00-13:00

770

12:00-13:00

91

13:00-14:00

744

111

13:00-14:00

111

14:00-15:00

780

78

14:00-15:00

78

15:00-16:00

825

15:00-16:00

85

15:00-16:00

85

16:00-17:00

1055

16:00-17:00

111

16:00-17:00

111

17:00-18:00

1580

17:00-18:00

104

17:00-18:00

104

18:00-19:00

2793
2987

проміжок часу

Вартість розміщення
(за 1 сек., без врахування ПДВ, грн.)

проміжок часу

Вартість розміщення
(за 1 сек., без врахування ПДВ, грн.)

6:00-7:00

13

6:00-7:00

13

7:00-8:00

26

7:00-8:00

26

8:00-9:00

26

8:00-9:00

26

9:00-10:00

52

9:00-10:00

52

10:00-11:00

78

10:00-11:00

78

11:00-12:00

104

11:00-12:00

12:00-13:00

91

13:00-14:00
14:00-15:00

18:00-19:00

143

18:00-19:00

143

19:00-20:00

19:00-20:00

143

19:00-20:00

143

20:00-21:00

2880

21:00-22:00

2370

22:00-23:00

1746

23:00-24:00

1710

0:00-01:00

561

20:00-21:00

143

20:00-21:00

143

21:00-22:00

117

21:00-22:00

117

22:00-23:00

117

22:00-23:00

117

23:00-24:00

98

23:00-24:00

98

0:00-01:00

59

0:00-01:00

59

Вартість розміщення в регіональних блоках
(за 1 сек., без врахування ПДВ) 100,00 грн.

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації на каналі радіомовлення
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ «НОВА ХВИЛЯ» (01032, м. Київ, бул. Т.Шевченка 54/1; ідентифікаційний код юридичної особи: 23364928) публікує розцінки ефірного часу для проведення передвиборної агі- «Русское радио» — Україна» (Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіоорганізація «Русское
тації в межах позачергових виборів до Верховної Ради України в 2019 році:
радио» — Україна») без урахування податків складає:
№

Населений
пункт

1. м. Дніпро
2. м. Кривий Ріг
3. м. Київ
Київ
4. м.
(DAB+)
5. м. Харків
6. м. Полтава
7. м. Суми
8. м. Бердичів
9. Мережа

104,0
103,6
104,0

Вартість у гривні
секунди ефірного часу
у період з 07:00 по 22:00
1
0,50
1,50

Вартість у гривні секунди
ефірного часу у період
з 22:00 по 07:00
0,10
0,10
0,10

7D 194,064

1

0,10

105,7
102,7
87,7
103,0
-

1
0,20
0,20
0,20
3

0,10
0,10
0,10
0,10
1

Частота
МГц

Ціни вказані з урахуванням ПДВ.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДІО ШАРМАНКА» (місцезнаходження: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, будинок 54/1; ідентифікаційний код: 31552351) публікує розцінки ефірного часу для
проведення передвиборної агітації в межах позачергових виборів до Верховної Ради України в 2019 році:

102,1
91,0
104,4
91,3

Вартість у гривні секунди
ефірного часу у період
з 07:00 по 22:00
0,20
0,50
0,20
0,50

Вартість у гривні секунди
ефірного часу у період
з 22:00 по 07:00
0,10
0,10
0,10
0,10

103,0

0,20

0,10

90,6
107,0
107,1
-

1
0,50
0,50
2

0,10
0,10
0,10
1

№ Населений пункт Частота
МГц
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

м. Бердянськ
м. Мелітополь
м. Генічеськ
м. Вінниця
м. ІваноФранківськ
м. Одеса
м. Кременчук
м. Черкаси
Мережа

Місто

Канал радіомовлення
або частота, МГц

Мережа

Русское радио — Україна

Київ
Біла Церква
Вінниця
Дніпро
Донецьк
Житомир
Запоріжжя
Коростень
Кропивницький
Кременчук
Кривий Ріг
Кам’янець-Подільський
Луганськ
Одеса
Полтава
Прилуки
Сєвєродонецьк
Суми
Ужгород
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернігів
Чернівці
Умань
Ковель
Олександрія
Генічеськ
Красногорівка
Первомайськ

98,5
102,8
104,1
101,1
104,7
101,7
104,1
106,8
103,8
103,9
105,9
104,8
102,9
104,9
104,5
100,3
103,3
105,6
105,7
88,0
104,8
101,7
103,7
107,2
91,3
102,8
107,9
91,3
106,8
101,5
100,4

Ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Знижки не надаватимуться.

РОЗЦІНКИ
вартості однієї секунди ефірного часу
на телеканалі «OBOZ TV»
для проведення передвиборної агітації
(вибори народних депутатів України 2019 р.)
Час виходу
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-00:00
00:00-01:00
01:00-02:00

Вартість однієї секунди ефірного часу,
грн., без ПДВ
з 7:00 до 19:59 — 39,00
з 20:00 до 06:59 — 15,00
10,00
1,00
3,00
3,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Вартість 1 секунди, грн,
без ПДВ
42,75
93,75
93,75
93,75
93,75
93,75
93,75
93,75
93,75
93,75
101,25
101,25
101,25
126,75
126,75
126,75
126,75
93,75
93,75
42,75

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЧЕРКАСЬКИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ»
(місцезнаходження: 01032, м. Київ, бульвар Т. Г. Шевченка, будинок 54/1, 7 поверх; ідентифікаційний код:
14209034) публікує розцінки ефірного часу для проведення передвиборної агітації в межах позачергових виборів до Верховної Ради України в 2019 році:
Вартість
Вартість
у гривні
у гривні
секунди
секунди
Населений Частота
№
ефірного ефірного часу
пункт
МГц
часу у період
у період
з 07:00
з 22:00
по 22:00
по 07:00
1. м. Черкаси 107,5
0,50
0,10
Ціни вказані з урахуванням ПДВ.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КЛАСИК РАДІО» (01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 54/1, 7 поверх, ідентифікаційний код:
25515834) публікує розцінки ефірного часу для проведення передвиборної агітації в межах позачергових виборів до Верховної Ради України в 2019 році:
Вартість
Вартість
у гривні се- у гривні секунди
ефіркунди
ефірЧастота ного часу
№ Населений
ного часу
пункт
МГц
у період з
у період
07:00
з 22:00
по 22:00
по 07:00
1. м. Дніпро
103,3
1
0,10
Ціни вказані з урахуванням ПДВ.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТОП-РАДІО» (місцезнаходження: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, будинок 54/1;
ідентифікаційний код: 21117217) публікує розцінки
ефірного часу для проведення передвиборної агітації в
межах позачергових виборів до Верховної Ради України в 2019 році
Вартість
Вартість
у гривні
у гривні
секунди
секунди
Населений
Частота
№
ефірного ефірного чапункт
МГц часу
у пері- су у період
од з 07:00
з 22:00
по 22:00
по 07:00
1. м. Суми
106,4
0,50
0,10

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«ЦЕНТР» (адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 54/1, ідентифікаційний код: 30042254)
публікує розцінки ефірного часу для проведення передвиборної агітації в межах позачергових виборів до Верховної Ради України в 2019 році:
Вартість
Вартість
у гривні
у гривні
секунди
секунди
ефірного
Населений Частота ефірного
№
часу
часу
пункт
МГц
у період
у період
з 22:00
з 07:00
по 07:00
по 22:00
1. м. Чернігів 101,8
0,50
0,10
Ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Ціни вказані з урахуванням ПДВ.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЛЕРАДІОМОВНА КОМПАНІЯ РАДІО ХВИЛЯ» (місце
знаходження: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, будинок 54/1, 7 поверх; ідентифікаційний код: 24996257) публікує розцінки ефірного часу для проведення передвиборної агітації в межах позачергових виборів до Верховної Ради України в 2019 році:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СІВЕРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА»
(адреса: 01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд. 54/1, 7
поверх, ідентифікаційний код: 14255181) публікує розцінки ефірного часу для проведення передвиборної агітації в межах позачергових виборів до Верховної Ради
України в 2019 році:

Вартість
Вартість
у гривні
у гривні
секунди
секунди
Населений Частота ефірного часу ефірного
часу
пункт
МГц
у період
у період
з 07:00
з 22:00
по 22:00
по 07:00
м. Кривий Ріг 101,0
0,50
0,10

Вартість у
Вартість
гривні секунди у гривні секунди
Населений Частота ефірного часу
ефірного
пункт
МГц
у період
часу у період
з 07:00
з 22:00
по 22:00
по 07:00
м. Чернігів
106,8
0,50
0,10

№

1.

Ціни вказані з урахуванням ПДВ.

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

№

1.

Ціни вказані з урахуванням ПДВ.
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оголошення
Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації на каналі радіомовлення «ХІТ ФМ» (Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Медіа Маркет») без урахування податків складає:
Місто
мережа

Канал радіомовлення Вартість, грн. за сек.,
або частота, МГц
без ПДВ
з 7:00 до 19:59 – 40,00
Хіт ФМ
з 20:00 до 06:59 –
15,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІО
КОМПАНІЯ «ШАНСОН» (місцезнаходження: 01032, м. Київ, бул.
Т. Шевченка, 54/1, 7 поверх, ідентифікаційний код юридичної особи:
24085596) публікує розцінки ефірного часу для проведення передвиборної агітації в межах позачергових виборів до Верховної Ради України в 2019 році:
Вартість у гривні
Вартість
секунди
у гривні секун№ Населений пункт Частота
ефірного
часу
ди
ефірного
МГц
у період з 07:00 часу у період
по 22:00
з 22:00 по 07:00
1. м. Шостка
88,0
0,20
0,10
2. м. Умань
88,5
0,20
0,10
3. м. Стрий
90,5
0,20
0,10
4. м. Луцьк
103,4
0,50
0,10
5. м. Ужгород
87,5
0,50
0,10
6. м. Яремче
101,5
0,20
0,10
7. м. Львів
90,4
1
0,10
8. м. Миколаїв
90,8
0,50
0,10
9. м. Рівне
88,5
0,50
0,10
10. м. Тернопіль
90,8
0,50
0,10
11. м. Херсон
92,2
0,50
0,10
12. м. Київ
101,9
2
0,50
13. м. Дніпро
105,3
1
0,10
14. м. Павлоград
102,2
0,20
0,10
15. м. Кропивницький 106,7
0,50
0,10
16. м. Полтава
105,0
0,50
0,10
17. м. Одеса
91,8
1
0,10
18. м. Кременчук
104,9
0,50
0,10
19. м. Харків
103,5
1
0,10
20. Мережа
4
1

Київ

96,4

10,00

Олександрія

99,8

1,00

Біла Церква
Вінниця
Дніпро
Донецьк
Дрогобич
Житомир
Запоріжжя
Івано-Франківськ
Ковель
Коростень
Кропивницький
Краматорськ
Кременчук
Кривий Ріг
Кам’янецьПодільський
Луганськ
Львів
Мелітополь
Маріуполь
Нововолинськ
Миколаїв
Одеса
Павлоград
Полтава
Рівне
Сєвєродонецьк
Суми
Тернопіль
Ужгород
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернігів
Умань
Красногорівка
Нікополь
Прилуки
Карлівка
БілгородДністровський
Ульянівка
Яремче
Виноградів
Шостка
Первомайськ
Луцьк
Красноград
Скадовськ
Ніжин
Корюківка

105,7
102,6
102,0
101,2
106,4
106,9
106,6
102,6
106,0
102,8
105,3
107,4
104,3
106,9

1,00
1,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

106,2

1,00

104,0
101,7
101,6
100,8
89,0
91,5
101,0
103,8
105,6
103,7
103,8
103,4
105,6
100,9
102,0
102,5
106,7
104,1
104,7
106,6
105,6
92,0
97,0
106,9

1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

90,8

1,00

Місто

Канал радіомовлення
або частота, МГц

101,4
103,6
107,7
91,2
100,9
106,2
101,6
104,2
105,2
99,9
Знижки не надаватимуться.

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Мережа

RADIO R O K S

Київ
Житомир
Кременчук
Полтава
Суми
Первомайськ
Кривий Ріг
Ніжин

103,6
100,7
92,3
105,8
89,1
91,3
104,3
96,2

Ціни вказані з урахуванням ПДВ.
Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації на каналі радіомовлення «KISS FM» (Українська корпорація «Телебачення і радіомовлення «ЮТАР») без урахування податків
складає:
Місто

Канал радіомовлення
або частота, МГц

мережа

KISS FM

Київ
Біла Церква
Вінниця
Кропивницький
Кременчук
Миколаїв
Одеса
Тернопіль
Ужгород
Харків
Херсон
Черкаси

106,5
107,6
90,9
103,4
98,8
102,1
101,8
89,0
97,9
102,4
101,2
105,0

Вартість однієї
секунди ефірного часу,
грн., без ПДВ
з 7:00 до 19:59 – 19,00
з 20:00 до 06:59 – 10,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00

Знижки не надаватимуться.
Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації на каналі радіомовлення «RADIO ROKS» (Приватне підприємство «Фірма «Лямін») без урахування податків складає:
Вартість, грн.
за сек., без ПДВ
з 7:00 до 19:59 – 13,00
з 20:00 до 06:59 – 10,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Знижки не надаватимуться.

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації на каналі радіомовлення «Радіо Мелодія» (Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Радіо Кохання») без
урахування податків складає:
Місто

Канал радіомовлення
або частота, МГц

мережа

Радіо Мелодія

Київ
Харків
Дніпро
Донецьк
Одеса
Черкаси
Хмельницький
Маріуполь
Вінниця
Чернігів
Львів
Вознесенськ
Охтирка
Ніжин
Умань
Миргород
Лубни
Карлівка
Первомайськ
Миколаїв
Нікополь
Ковель
Краматорськ
Бердянськ
Біла Церква
Олександрія
Ужгород
Луцьк
Кропивницький
Кам’янець-Подільський

95,2
107,9
90,1
92,3
89,0
104,5
106,0
91,1
90,5
106,3
91,5
107,5
101,6
104,1
101,7
104,7
106,7
105,5
102,9
99,2
104,9
91,0
106,0
100,4
105,3
99,4
94,1
102,4
98,9
105,3

Вартість однієї
секунди ефірного
часу, грн.,
без ПДВ
з 7:00
до 19:59 — 12,00
з 20:00
до 06:59 – 8,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Знижки не надаватимуться.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОМЮЗІК» (адреса: 01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд. 54/1, 7 поверх, ідентифікаційний код:
37027503) публікує розцінки ефірного часу для проведення передвиборної агітації в межах позачергових виборів до Верховної Ради України в 2019 році:
№
1.
2.
3.
4.

Населений пункт Частота
МГц
м. Хмельницький
м. Вінниця
м. Маріуполь
Мережа

104,0
107,0
106,9
-

Вартість у гривні
секунди ефірного
часу у період
з 07:00 по 22:00
0,50
0,50
0,50
1

Вартість у гривні
секунди ефірного
часу у період
з 22:00 по 07:00
0,10
0,10
0,10
0,10

Ціни вказані з урахуванням ПДВ.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «БІЗНЕС-РАДІО» (місцезнаходження: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 54/1; ідентифікаційний код: 36003598)
публікує розцінки ефірного часу для проведення передвиборної агітації в межах позачергових виборів до Верховної Ради України в 2019
році:
№ Населений пункт
1. м. Київ
2. м. Київ (DAB+)

Вартість у гривні
секунди ефірного
часу у період
з 07:00 по 22:00
93,8
1
7D 194,064
0,50
Частота
МГц

Вартість у гривні
секунди ефірного
часу у період
з 22:00 по 07:00
0,10
0,10

Ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Вартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборВартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборВартість однієї секунди ефірного часу для проведення передвиборчої агітації на каналі радіомовлення «Легкое и спокойное радио Relax» чої агітації на каналі радіомовлення «Легкое и спокойное радио Relax» чої агітації на каналі радіомовлення «RADIO ROKS» (Товариство з обме(Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК Онікс») без урахуван- (Товариство з обмеженою відповідальністю «Мюзікрадіо») без ураху- женою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Класик радіо») без ураня податків складає:
хування податків складає:
вання податків складає:
Місто

Канал радіомовлення

Вартість однієї секунди
ефірного часу, грн., без ПДВ

Місто

Мережа

Легкое и спокойное
радио Relax

6,00

Мережа

Знижки не надаватимуться.
Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Півня Артема Миколайовича
(к/п № 42016200350000049), обвинуваченого у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України для розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться стосовно
Півня А. М. 05.06.2019 р. об 11 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142. Півень А. М. повідомляється, що ухвалою суду від 10.04.2019 р. прийнято рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового провадження. У разі неявки обвинуваченого до суду це оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя В. П. Новик

Канал радіомовлення
Легкое и спокойное
радио Relax

Вартість однієї секунди ефірного
часу, грн., без ПДВ
з 7:00 до 19:59 – 14,00
з 20:00 до 06:59 – 8,00

Знижки не надаватимуться.
Святошинський районний суд міста Києва викликає
як обвинуваченого Янченка Івана Миколайовича для
розгляду кримінального провадження, внесеного до
ЄРДР за № 42017010000000093 відносно Янченка Івана Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що
підготовче судове засідання відбудеться 05.06.2019 року о 17 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал с/з № 24.
У разі неявки обвинуваченого до суду це оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя А. В. Скорін

Канал радіомовлення
або частота, МГц
Радіо ROKS

Місто
Мережа (Харків,
Охтирка, Маріуполь,
Хмельницький, Львів)

Вартість, грн.
за сек., без ПДВ
3,00

Знижки не надаватимуться.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Васильєва Олександра Модестовича для розгляду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР
за № 42016010000000247 відносно Васильєва Олександра
Модестовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 06.06.2019 о 10 год. 00 хв. в
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань
№ 1.
У разі неявки обвинуваченого до суду це оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П.

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

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Градову Ольгу Григорівну для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за
№ 42016000000002707 відносно Градової Ольги Григорівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 05.06.2019 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста
Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142,
зал с/з № 2.
У разі неявки обвинуваченої до суду це оголошення вважається належним повідомленням,
а кримінальне провадження буде здійснюватись
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Скорін

24 травня 2019 року, п’ятниця, № 96

www.ukurier.gov.ua

11

оголошення
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська область, смт Новоайдар,
вул. Миру, буд. 38), знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000275 від
04.12.2017 року за обвинуваченням Васькіної Антоніни
Львівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
Вироком від 20.05.2019 року суддя Новоайдарського
районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. ухвалив Васькіну Антоніну Львівну визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 2 ст. 110 КК України, і призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 (шість) років без
конфіскації майна.
Початок строку відбування покарання Васькіній А. Л.
обчислювати з дати її затримання та початку реального
виконання покарання у вигляді позбавлення волі.
Виконання вироку в частині затримання Васькіної А. Л. і
етапування її для відбування покарання у вигляді позбавлення волі доручити ГУ СБУ в Донецькій та Луганській
областях.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Луганського апеляційного суду через Новоайдарський районний суд Луганської області протягом 30 діб з дня його проголошення.
Вирок суду першої інстанції набирає законної сили
після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його
не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк за
умови надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин, передбачених ст. 138 КПК України,
та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції з
дотриманням правил, передбачених ст. 399 КПК України.

Суддя В. Б. Мартинюк

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підготовче судове засідання в якості обвинуваченої Степіну Олену Сергіївну, зареєстровану:
вул. 2-га Кожевна, б. 93, м. Луганськ, по кримінальній справі № 433/10/19 за обвинуваченням за ч. 5
ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України.
Підготовче судове засідання відбудеться
11.06.2019 року о 09 годині 00 хвилин у залі Білокуракинського районного суду Луганської області, місцезнаходження зареєстроване за адресою: 92200,
Луганська область, Білокуракинський район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
У разі неявки суд розглядатиме справу без її участі на підставі ст. 297-1 КПК України.
Суддя Третяк О. Г.

Повістка про виклик обвинуваченого в судове
засідання, по якому здійснювалося спеціальне
досудове розслідування
Обвинувачений Іорганський Григорій Петрович,
28.09.1981 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1
КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК
України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 10 червня 2019 року о 14 годині 45 хвилин
в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому
засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до
суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені
ст. ст. 139, 323 КПК України
Суддя Т. В. Кускова

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне
провадження № 42017050000000114 (номер справи 1-кп/243/167/2019) за обвинуваченням Немиткіна Дениса Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК
України.
Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Кузнецов Р. В. викликає обвинуваченого Немиткіна Дениса Олександровича, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Макарова, будинок № 40, у підготовче судове
засідання, яке відбудеться 4 червня 2019 року о 8 годині 20 хвилин, у залі судового засідання № 6.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не
прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття
до суду. Суд також має право постановити ухвалу
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійСуддя Шиян В. В. снити спеціальне судове провадження.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги 6) розглядає кримінальне провадження відносно Гордієнка Тараса Івановича, 04 липня 1972 року народження, за обвинуваченням у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч 2 ст. 258 КК України, Швець Олени Костянтинівни, 20 січня 1970 року народження, за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Лифенка Олексія Володимировича, 16 серпня 1972 року народження, за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачені:
Гордієнко Тарас Іванович, останнє відоме місце проживання якого: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Чернігівська, 6, квартира 38,
Швець Олена Костянтинівна, останнє відоме місце проживання якої: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Новоросійська, 17 (гуртожиток),
Лифенко Олексій Володимирович, останнє відоме місце
проживання якого: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Крута, 10,
викликаються для участі у розгляді вказаного кримінального провадження на 04 червня 2019 року об 11-30 годині,
кабінет № 204, другий поверх.
У випадку неможливості прибуття обвинувачені повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.
Святошинський районний суд міста Києва викликає як
обвинувачених:
БЕРЕЩАНСЬКОГО Юрія Віталійовича (к/п № 42016000000002469),
ІЩЕНКА Василя Івановича (к/п № 42016000000002629).
ОСТАПОВУ Катерину Андріївну (к/п № 42016000000002132),
САВЧЕНКО Світлану Борисівну (к/п № 42016000000000204),
РИЖОВУ Ірину Володимирівну (к/п № 42016000000003287),
МЯЗГОВА Леоніда Олексійовича (к/п № 42016000000002778),
обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, для розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться:
— стосовно САВЧЕНКО С. Б. — 13.06.2019 р. о 16.30 год.,
— стосовно РИЖОВОЇ І. В. — 09.07.2019 р. о 16.00 год.,
— стосовно ОСТАПОВОЇ К. А. — 13.06.2019 р. о 16.00 год.,
— стосовно ІЩЕНКА В. І. — 12.06.2019 р. о 10.30 год.,
— стосовно МЯЗГОВА Л. О. - 03.07.2019 р. о 17.00 год.,
— стосовно БЕРЕЩАНСЬКОГО Ю. В. — 05.06.2019 р.
о 09.00 год.
в приміщенні Святошинського районного суду
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142,
каб. 6-а (або зал № 3).
У разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинувачених в
порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Боровський Сергій Іванович, 10.11.1957
року народження, обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 10 червня 2019 року o 14
годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені
ст. ст. 139, 323 КПК України

Суддя Т. В. Кускова

Повістка про виклик обвинувачених
в підготовче судове засідання, по якому
здійснюється спеціальне досудове
розслідування

Обвинувачені Романенко Олексій Борисович, обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
п. п. 6.12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 187 КК України, Іванюк
Андрій Миколайович у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 ч. 4, ст. 115 ч. 2, п. п. 6.12 КК України,
відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в
судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 10 червня 2019 року o 15 годині 30 хвилин в
приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за
адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області,
для участі в судовому засіданні як обвинувачені.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст. ст. 139,
323 КПК України

Суддя Т. В. Кускова

Судновий білет, виданий 28.02.2011 року на судно типу
«Катер моторний туристичний напівкільовий» 1984 року виробництва,
реєстраційний номер «КАС-1559 К» на ім’я Воєвода Анатолій Микитович,
вважати втраченим.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Сумуліді Миколу Георгійовича для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000193 відносно Сумуліді Миколи Георгійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України
та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 05.06.2019 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва
за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань № 1.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя В. О. Жмудь

Повістка про виклик

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області (84100 м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження
№ 22015050000000354 (номер справи 1-кп/243/446/2019)
за обвинуваченням Орчикова Олега Олександровича у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької
області Гончарова А. О. викликає обвинуваченого Орчикова Олега Олександровича, який зареєстрований за
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Липнева,
будинок № 28, квартира № З у підготовче судове засідання, яке відбудеться 3 червня 2019 року о 14 годині 00
хвилин, у залі судового засідання № 13.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів
до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має
право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/
або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.
Захисник обвинуваченого Орчикова О. О. в кримінальному провадженні — адвокат Хмаріна Оксана Вікторівна, яка зареєстрована за адресою: Донецька область,
м. Маріуполь, б-р Шевченка, буд. 80, кв. 2-А, телефон:
Суддя В. І. Старовецький (095)800-50-92.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505, Донецька область,
м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає справу в
рамках спеціального судового провадження за кримінальним провадженням за № 22015050000000469
за обвинуваченням Комісаренка Сергія Володимировича у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3
ч. 1 КК України.
Обвинувачений Комісаренко Сергій Володимирович, який зареєстрований за адресою: Донецька область, місто Торез, вулиця Котляревського, будинок
73, викликається на 05 червня 2019 року о 16-00 год.
до суду для участі у розгляді справи по суті.
Головуючий суддя Шиян В. В.
Головуючий суддя Мацишин Л. С.

Втрачені довірителем примірник Договору
про участь у ФФБ № 74232 від 23.03.2016 р.
та всі додаткові угоди до Договору, укладені
між Іваненко А.А. та ПАТ АКБ «Аркада»,
Договір про уступку майнових прав № 74232/1
від 15.03.2019 р., укладений між Орлата Н. М.
та АТ АКБ «Аркада», Договір про уступку права
вимоги № 74232/1 від 15.03.2019 р., укладений
між Іваненко А.А., Орлата Н.М. та АТ АКБ «Аркада»,
вважати недійсними.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне провадження № 233/66/17 за обвинуваченням Чемес О. Б.
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Чемес
Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, с. Курахівка, вул.
Первомайська, буд. 15, фактично мешкає за адресою: Донецька область, м. Гірник, вул. Котовського,
буд. 34/32 викликається до суду на 10 годину 00 хвилин 03 червня 2019 року (корп. № 1, каб. № 12), для
участі у підготовчому судовому засіданні. Ухилення
від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук
є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Суддя Т. Б. Сітніков

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ вул. Добровольського, 2) розглядає кримінальне провадження № 22017050000000105
(номер справи 243/243/1369/17, номер провадження
1-кп/243/125/2019) за обвинуваченням Бовта Максима
Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Обвинувачений по справі Бовт Максим Анатолійович,
03.08.1979 року народження, який проживає за адресою:
Донецька область, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 184-а,
викликається на судове засідання, яке відбудеться 04
червня 2019 року о 13-00 год. до суду для участі у розгляді справи.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів
до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має
право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/
або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
буд. 39 а) розглядає кримінальне провадження відносно Бірюкової Ганни Миколаївни у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. ст. 125 ч. 2 , 185 ч. 2, 185 ч. 1 КК України.
Рощенюк Ольга Миколаївна, Овчієв Тігран Арсенович,
Мінчіна Ганна Дмитрівна викликаються до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області як потерпілі по кримінальному провадженню відносно Бірюкової Ганни Миколаївни у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. ст. 125
ч. 2 , 185 ч. 2, 185 ч. 1 КК України, на 04 червня 2019 року о
14 годині 00 хвилин в приміщення суду за адресою: м. Добропілля, вул. Банкова, 39 а, каб. № 2.

В провадженні Жовтневого районного суду
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Степаненко Вікторії Борисівни у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 258 - 3 КК України, яка викликається для участі у розгляді кримінального провадження, яке відбудеться 05.06.2019 року о 10-00 в
приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 18, 26.
Cуддя О. Л. Соловйов
Суддя С. І. Дячук

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 01.06.2019 року для абонентів (фізичних осіб)
ПАТ «Укртелеком» буде змінено вартість деяких тарифних планів на послуги доступу до мережі Інтернет за технологіями VDSL та FTTH.
Водночас тарифи на послугу доступу до мережі
Інтернет за технологією ADSL не змінюються.
Детальну інформацію можна отримати на сайті
http://www.ukrtelecom.ua та/або за телефоном контакт-центру 0 800 506 800 (дзвінки безкоштовні в
межах України з номерів українських операторів).

Повістка про виклик обвинуваченого
в підготовче судове засідання, по якому
здійснюється спеціальне досудове
розслідування

Повістка про виклик обвинуваченого

Обвинувачений Сидоренко Ігор Володимирович,
17.11.1969 р.н., останнє відоме місце проживання:
м. Луганськ, квартал Південний, буд. З, кв. 13, на підставі ст. ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 08.07.2019 на 11 год. 00 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. № 11, 2 поверх, зал 21, для розгляду
кримінального провадження про обвинувачення Сидоренка Ігоря Володимировича у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Суддя Н. І. Деркач
Втрачені:
1. Договір про бронювання квартири для передачі
у власність № 3541/ВЕ-405 від 17.11.2016 р.
2. Додатковий договір № 1 до Договору № 3541/
ВЕ-405 про бронювання квартири для передачі у
власність від 17.11.2016р. від 24.09.2018 р.
3. Акт прийому-передачі квартири № 307 від
25.09.2018 р.
4. Акт про пред’явлення облігацій до погашення
від № 307/1 від 25.09.2018 р.
5. Довідка № 307Д від 25.09.2018 р. на квартиру
№ 414 за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва,
10/1 на ім’я Фурсенко Л. І. вважати недійсними.

Повістка про виклик обвинуваченого

Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963 р.н.,
уродженець смт Трьохізбенка Слов’яносербського р-ну Луганської обл., громадянин України, останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт Трьохізбенка, вул. Булавіна, буд. 58, на підставі ст. ст. 134, 135, 297‑5,
323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 10.07.2019 на 10
год. 00 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. № 11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Сотнікова Івана Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.
258-3 КК України.

Суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Журба Олександр Васильович,
20.12.1971 р.н., уродженець м. Ровеньки Луганської
обл., останнє відоме місце проживання: Луганська обл.,
м. Ровеньки, вул. Ю. Гагаріна, буд. 17, кв. 111, на підставі ст. ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 10.07.2019 на 09 год. 00 хв. до ІваноФранківського міського суду Івано- Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська,
буд. № 11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Журби Олександра Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 258‑3 ч. 1 КК України.

Суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченої

Обвинувачена Алдохіна Марина Миколаївна,
24.05.1980 р.н., уродженка м. Лисичанськ Луганської
області, яка зареєстрована за адресою: вул. Пушкіна, буд. 17, на підставі ст. ст. 134, 135, 297-5, 323
КПК України Вам необхідно з’явитися 10.07.2019 на
09 год. 30 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Грюнвальдська, буд. № 11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Алдохіної Марини Миколаївни у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Суддя Н. І. Деркач

До господарського суду м. Києва по справі № 910/3896/19 як відповідач,
Договір купівлі-продажу квартири № 221 у будинку № 21 «А» по вуза позовом ТОВ «ГК «Содружество», викликається ФОП Харій Я. М. на судо- лиці Л. Руденко в м. Києві, укладений Корчіним Едуардом Володимирове засідання 09.07.19 о 10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницько- вичем, Корчіним Сергієм Едуардовичем та Корчіною Ольгою Михайлівною, вважати втраченим.
го, 44-Б, зал №5.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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вісті звідусіль
Українські мелодії на березі Дніпра

ВИХОВУЮТЬ ПАТРІОТІВ.
Новий спорткомплекс кому
нального закладу «Луганський
обласний ліцей-інтернат з по
силеною військово-фізичною
підготовкою «Кадетський кор
пус імені героїв Молодої гвар
дії» складатиметься з фут
больного поля, тиру для стріль

ЦЕНТР

СХІД

19..24
11..16

20..25
11..16

ПІВДЕНЬ

сонячно

21..26
12..17

хмарно

напрям
вітру

гроза

дощ

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 25 травня
Oбласть

Гурт «Мальви» вміє донести до слухачів усю красу української народної пісні
Ним став київський гурт «Ма
ків цвіт», до складу якого вхо
дять дівчата 12—15 років.
Крім виступів, учасники й
гості фестивалю долучалися
до майстер-класів, які прово
див фольклорний гурт «Во
лодар», спілкувалися з то
рішньою володаркою гран-прі

Поліанною Рижак, ділилися
досвідом з однолітками.
На завершення фестива
лю відбувся гала-концерт,
під час якого виступили пе
реможці. Слід відзначити най
старших учасників фестива
лю — жіночий аматорський
ансамбль «Горлиця» із села

Байбузи Черкаського району
і чоловічий квартет «Музики»
з Умані, які виступали в кате
горії пенсійного віку і посіли у
своїй номінації перші місця.
Наймолодшим
колективом
був черкаський «Щедрик», у
складі якого діти 6—8 років
показали чудовий результат.

би із пневматичної зброї, бас
кетбольно-волейбольного май
данчика, двох тенісних кор
тів і смуги перешкод. Загаль
на вартість робіт становить 27
мільйонів гривень. Роботи ве
дуть активно — перебіг будів
ництва перевірив в.о. голови
Луганської облдержадміністра
ції Сергій Філь.
«Більшість із нинішніх лі
цеїстів — майбутні захисни

ки держави, офіцери, а вже
тепер — переможці спортив
них змагань і лауреати твор
чих конкурсів і гордість Лу
ганщини. Вдячний працівни
кам навчального закладу,
що вони залишилися вірни
ми Україні й роблять вели
ку справу — дають ліцеїстам
ґрунтовні знання й форму
ють їхні особистості. Це су
часний освітній комплекс, де

виховують патріотів», — за
значив він.
У ліцеї навчаються 202 юна
ки з усіх міст і районів україн
ської Луганщини. А п’ять років
тому ліцей було переміщено
з Луганська до Кремінної. Ви
пуск ліцеїстів першого набору
тут відбувся у травні 2017 року.
Відтоді майже всі випускники
для подальшого навчання оби
рають військові професії.

Фото з сайту ХОДА

Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

Нiч

День

Київська
+11 +16 +19 +24
Житомирська
+9 +14 +18 +23
Чернігівська
+11 +16 +19 +24
Сумська
+11 +16 +19 +24
Закарпатська
+6 +11 +17 +22
Рівненська
+8 +13 +17 +22
Львівська
+6 +11 +16 +21
Івано-Франківська +6 +11 +15 +20
Волинська
+6 +11 +17 +22
Хмельницька
+8 +13 +18 +23
Чернівецька
+7 +12 +17 +22
Тернопільська
+7 +12 +17 +22
Вінницька
+9 +14 +19 +24

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч

День

+10 +15
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+12 +17
+11 +16
+12 +17
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+13 +15

+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+21 +26
+21 +26
+20 +25
+19 +24
+19 +24
+20 +25
+20 +25
+18 +23
+21 +23

Укргiдрометцентр

До рекорду — гопаком
ОЦЕ ТАК! Гідним і захо
пливим продовженням свят
кування Дня вишиванки в
Харкові стало свято гопака,
яке відвідали майже 2 тисячі
харків’ян і гостей міста. Воно
відбулося на головній площі
Центрального парку культу
ри та відпочинку ім. М. Горь
кого. У танці взяли участь 432
студенти Харківського націо
нального педагогічного уні
верситету ім. Г.С. Сковороди
разом з учасниками Народно
го ансамблю народного тан
цю «Зорицвіт». Вони встано
вили рекорд України з масо
вого виконання гопака.
Постановку танцю здійсни
ла хореограф, кандидат мис
тецтвознавства, доцент ка
федри хореографії Харків
ського національного педаго
гічного університету ім. Г.С.
Сковороди Ольга Лиманська.
За словами представника
Книги рекордів України у міс
ті Харків Шахина Омарова,
рекорд з наймасовішого ви
конання гопака зафіксовано.

19..24
11..16

17..22
7..12

мінлива
хмарність

Тенісний корт для майбутніх офіцерів
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

Фото з сайту pisennyioberig.org.ua

Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
ПІСЕННИЙ ОБЕРІГ. Укра
їнська народна пісня — дзер
кало, в якому відображається
широке і багатогранне життябуття нашого народу, його до
ля і недоля. У пісні, в її чаро
дійній силі криється одна з та
ємниць нашої стійкості. Наша
пісня — сумна чи весела —
завжди окрилює, пов’язує нас
у цілість, хоч би на яких зем
лях ми перебували.
Сонячними
травневими
днями на березі Дніпра в Чер
касах відбувся Всеукраїн
ський фестиваль-конкурс на
родної пісні «Пісенний обе
ріг». 111 учасників із Києва,
Сум, Одеси, Вінниці, Дніпра,
Черкас, Черкаської та Київ
ської областей прибули сю
ди, щоб показати свої талан
ти. Віку учасників не обмежу
вали, тому всі охочі мали змо
гу заспівати на сцені. Мело
дійні пісні, яскраві костюми й
надзвичайно емоційні висту
пи зачарували глядачів.
За рішенням професійно
го журі переможця обрали в
кожній віковій групі, а також
визначили володаря гран-прі.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

«Ромен-цвіт»
завоював «срібло»
Олександр СУМСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»
УСПІХ. Колектив «Ромен-цвіт» Роменської загальноосвітньої
школи І—ІІІ ступенів №11 Сумської області посів друге місце у
фіналі Всеукраїнського конкурсу «Земля — наш спільний дім».
У ньому взяли участь колективи екологічної просвіти закладів
загальної середньої та позашкільної освіти з 21 області України.
Як повідомили в обласному департаменті екології та охорони
природних ресурсів, попередньо проведено обласний етап кон
курсу, у фінальному турі якого взяли участь дев’ять колективів,
а переможцем став «Ромен-цвіт». Саме юні роменці продемон
стрували чудові знання теми та інші якості, передбачені умовами
конкурсу, заслужено ставши срібними призерами.

Вінниця біжить
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

Не лише у виконавців, а й у більшості гостей ноги так і просилися до танцю
Попередній рекорд було вста
новлено за участю 250 танців
ників.
Ректор університету Іван
Прокопенко вважає, що річ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

не стільки у встановлен
ні рекорду, як у єднанні мо
лоді: «Кожен учасник усві
домлює, що вносить частку
в загальну справу — єднан

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

ня держави й душ українців.
До речі, вони вже пропону
ють нову ідею — затанцюва
ти з участю студентів з усієї
України».

НАПІВМАРАФОН. 26 травня цього року відбудеться спортив
не свято «Вінниця біжить». Для участі у цьому напівмарафоні вже
зареєструвалося понад 1,1 тисячі учасників з України, а також Ав
стрії, Індії, Італії, США та Білорусі.
Найстаршому з учасників 73 роки, і він сподівається здолати
дистанцію. Головний приз — велосипед. Грошові призи отрима
ють переможці на різних дистанціях.
Забіги пройдуть на трьох дистанціях. Перша — масовий забіг
на 1,5 кілометра для всіх охочих незалежно від віку та фізичної
підготовки. Наступна — 10 кілометрів для всіх віком понад 16 ро
ків. Третя — 21,095 км для любителів і професійних спортсменів
віком більш як 18 років. Учасники стартують біля Центрального
парку, і далі маршрут проляже вулицями міста.
Усі учасники отримають номери з електронними чипами. Для
цього потрібно буде пред’явити паспорт, оригінал медичної довід
ки чи страховки. Переможці серед чоловіків та жінок отримають
грошові винагороди 1000—10 000 гривень. «Ми запрошуємо усіх
охочих долучитися до масштабного заходу. Напівмарафон прохо
дить за підтримки Вінницького міського голови Сергія Моргунова і
міської ради. На учасників чекає свято здоров’я, бігу і спорту», —
зазначила заступник міського голови Галина Якубович.
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