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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

УЛЯНА СУПРУН:
«Доказова база, зібрана  

в цілому світі, а не лише 
в Україні, свідчить, що 

зміни, які ми робимо, — 
це правильний шлях 

до розвитку системи 
охорони здоров’я».

У квітні вироблено 
більше, ніж у березні 

СТАТИСТИКА. Зростання промислового виробництва в Укра-
їні у квітні 2019 року в річному вимірі (до квітня 2018-го) без ура-
хування коригування на ефект календарних днів прискорило-
ся до 5,2% із 2,1% у березні. А з таким урахуванням зростання 
промвиробництва цей квітневий показник зріс до 4,4% із 2,7%. 
Найбільше зростання промвиробництва у квітні в річному вимірі, 
за даними Держстату, зафіксовано у виробництві комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції — 44,3%, виробництві машин 
та обладнання — 27,5%, фармацевтиці — 23%, хімічній промис-
ловості — 14,7%, металургії — 9,9%.

Падіння в річному вимірі зафіксовано в шести галузях: тек-
стильному виробництві — на 9,1%, видобутку кам’яного та буро-
го вугілля — на 8,4%, виробництві електричного обладнання — 
на 5,5%, виробництві автотранспортних засобів — на 4,8%, ви-
робництві виробів із дерева — на 4%, виробництві коксу й про-
дуктів нафтопереробки — на 2,5%.

Інформацію, повідомляє УНІАН, наведено без урахування оку-
пованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької та 
Луганської областей.

1,1 млрд дол.
з 2014 року надали Україні США  

на військову підготовку та обладнання 
задля захисту суверенітету  

й незалежності 
ГОСТРА ТЕМА. На всю Житомирщину лише у трьох населених 
пунктах є узаконені місця масового відпочинку людей на воді

Обережно: пляж

Керівник МОЗ про необхідність спільних зусиль 
центральної та місцевої влади

3 5
ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Роман про війну 
львівської письменниці 
Гаськи (Галини) Шиян 
«За спиною» отримав 
престижну премію ЄС 

ВИЗНАННЯ

Одним з напрямів  
поліпшення 
привабливості краю  
на Луганщині вважають 
розвиток конярства
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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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ЦВК інформує

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

Розцінки вартості одиниці ефірного часу для проведення 
 передвиборної агітації  

на Телеканалі під логотипом «Максі-ТВ»

Часовий
інтервал

Вартість розміщення  
за 1 сек. ефірного часу 

(без ПДВ), грн.
Період

02:00:01 – 
12:00:00 60.00

24 травня 2019 року – 
19 липня 2019 року12:00:01 – 

02:00:00 80.00

Телерадіоорганізація ТОВ «ТРК «ІНТЕРРАДІО», яка во-
лодіє ліцензією на мовлення телеканалу «4 КАНАЛ», на виконання ви-
мог частини шістнадцятої статті 107 Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України» публікує розцінки вартості однієї секунди та 
однієї хвилини ефірного часу для проведення передвиборної агітації за 
рахунок коштів виборчих фондів:

✓ вартість однієї секунди ефірного часу: 56 (п’ятдесят шість) гривень 
80 (вісімдесят) копійок

✓ вартість однієї хвилини ефірного часу: 3408 (три тисячі чотириста 
вісім) гривень 00 (нуль) копійок.

 З 1 червня 2019 року оголошується проведення конкурсу на здо-

буття щорічної Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і 

впровадження інноваційних технологій відповідно до постанови Ка-

бінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 701.

Умови проведення конкурсу розміщено на офіційному веб-сайті 

Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) у розділі «Го-

ловна», «Наука», «Наука», «Премія Кабінету Міністрів України за 

розроблення і впровадження інноваційних технологій», підрозділі 

«Вимоги до оформлення документів».

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

Обвинувачений Ладцев Володимир Борисович, 29.04.1963 р.н., про-
живаючий за адресою: м. Одеса, вул. Далекосхідна, буд. 20, кв. З, від-
повідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається у судове 
засідання, що відбудеться 11 червня 2019 року о 14.30 годині в залі су-
дових засідань № 130 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як 
обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені 
статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Д.В. Осіік

Справа № 522/6460/17
Провадження №1-кп/496/14/19

Біляївський районний суд Одеської області викликає обвинуваченого Бондаренка Костянти-
на Ігоровича, 24.04.1993 року народження (останнє відоме місце проживання: Одеська область, 
Біляївський район, с. Холодна Балка, вул. Молодіжна, 13) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 
10 год. 00 хв. 10 червня 2019 року. 

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або документ, який посвідчує осо-
бу. Підготовче судове засідання відбудеться у приміщенні Біляївського районного суду Одесь-
кої області за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1. Відповідно до вимог ст. 323 
КПК України, з моменту опублікування оголошення обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з його змістом. У разі неявки обвинуваченого до суду, кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Для отримання інформації про стан розгляду справи звертайтесь до канцелярії суду за тел.: 
(04852) 2-55-07.                  Суддя В.М. Буран

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Яценка 
Дмитра Сергійовича, 27.09.1983 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Пролетарська, 34, кв.109) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 11.06.2019 року о 15 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 301 під головуванням судді Павленко О.О.

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

Розцінки вартості одиниці ефірного часу
для проведення передвиборної агітації  
на супутниковому телеканалі «2+2»

Проміжок часу Вартість розміщення  
1 секунди (грн., без ПДВ)

06:00 – 12:00 85,00
12:00 – 18:00 210,00
18:00 – 20:00 265,00
20:00 – 23:00 375,00
23:00 – 02:00 225,00

Проміжки часу для розміщення матеріалів перед-
виборної агітації можуть бути змінені у зв’язку зі змі-
нами законодавства України або сітки мовлення те-
левізійного каналу «2+2».

Розцінки вартості одиниці ефірного часу 

для проведення передвиборної агітації  

на телеканалі «ТЕТ»

Проміжок часу Вартість розміщення  
1 секунди (грн., без ПДВ)

06:00 – 19:00 255,00

19:00 – 23:00 585,00

23:00 – 02:00 270,00
Проміжки часу для розміщення матеріалів перед-

виборної агітації можуть бути змінені у зв’язку зі змі-
нами законодавства України або сітки мовлення те-
левізійного каналу «ТЕТ».

Розцінки вартості одиниці ефірного часу

для проведення передвиборної агітації  

на телеканалі «1+1»

Проміжок часу Вартість розміщення  
1 секунди (грн., без ПДВ)

06:00 – 17:00 900,00

17:00 – 23:00 2250,00

23:00 – 02:00 900,00
Проміжки часу для розміщення матеріалів перед-

виборної агітації можуть бути змінені у зв’язку зі змі-
нами законодавства України або сітки мовлення те-
левізійного каналу «1+1».

ПрАТ «Радіокомпанія «ГАЛА» (код 
ЄДРПОУ 20023766, місцезнаходження: вул. Сакса-
ганського, 91, кв. 5, м. Київ, 01032) повідомляє, що 
вартість одиниці ефірного часу (секунди) з метою 
передвиборчої агітації в межах позачергових виборів 
до Верховної Ради України у 2019 році по всій мере-
жі мовлення становить 10,00 гривень без ПДВ; вар-
тість одиниці ефірного часу (секунди) з метою пе-
редвиборчої агітації в межах позачергових виборів 
до Верховної Ради України в 2019 році окремо у міс-
тах Бердянську, Білій Церкві, Вінниці, Вознесенську, 
Гірнику, Дніпрі, Запоріжжі, Жашкові, Києві, Крама-
торську, Кропивницькому, Кривому Розі, Лубнах, 
Львові, Маріуполі, Мелітополі, Миколаєві, Нікополі, 
Одесі, Павлограді, Полтаві, Прилуках, Сумах, Харко-
ві, Хмельницькому, Холмці (Закарпатська обл.), Чер-
касах, Умані становить 3,00 гривні без ПДВ.

Розцінки вартості одиниці  
ефірного часу для проведення 

передвиборної агітації  
на телеканалі «2+2 S-ТЕТ»
Вартість 1 секунди ефірного часу ста-

новить 1 грн. (без ПДВ)

Розцінки вартості одиниці  
ефірного часу для проведення  

передвиборної агітації  
на телеканалі  

«2+2 МИКОЛАЇВ»
Вартість 1 секунди ефірного часу ста-

новить 1 (одна)  грн. (без ПДВ)

Вартість однієї секунди  

єфірного часу політичної реклами 

ТОВ ТРК  

«Європа Плюс Київ» — 

 11 грн без ПДВ

ПП «Телерадіоорганізація 
Булава»,  

код ОКПО 24107725, м. Херсон.  
Вартість реклами на радіо DJFM (103.1) 

— 3 грн за секунду (без ПДВ). 
Тариф введений з 14 січня 2019 року.

Втрачені: свідоцтво про право власнос-

ті на житло та технічний паспорт на квар-

тиру за адресою: м. Київ, вул. Шалетт, 3, 

кв. 1, видані на ім’я  Сивець Галина Ми-

колаївна, 

вважати недійсними.

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

Межі: місто Нова Каховка з населеними пунктами Новокаховської міської ради, Бе-
риславський, Великолепетиський, Великоолександрівський, Високопільський, 
Горностаївський, Нововоронцовський райони.

Одномандатний виборчий округ № 185
Центр – місто Каховка.
Межі: місто Каховка, Верхньорогачицький, Генічеський, Іванівський, Кахов-

ський, Нижньосірогозький, Новотроїцький райони, частина Чаплинського району 
(виборчі дільниці № 650534 – 650538, 650544 – 650546, 650548, 650562, 650563).

Одномандатний виборчий округ № 186
Центр – місто Олешки.
Межі: місто Гола Пристань, Голопристанський, Каланчацький, Олешківський, 

Скадовський райони, частина Чаплинського району (виборчі дільниці № 650539, 
650541 – 650543, 650547, 650549 – 650561).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Одномандатний виборчий округ № 187
Центр – місто Хмельницький.
Межі: частина міста Хмельницького (виборчі дільниці № 681455 – 681530, 

681532, 681533, 681535, 681536, 681560, 681562).
Одномандатний виборчий округ № 188
Центр – місто Хмельницький.
Межі: частина міста Хмельницького (виборчі дільниці № 681427 – 681454, 

681559, 681563, 681565, 681566), Волочиський, Хмельницький райони.
Одномандатний виборчий округ № 189
Центр – місто Красилів.
Межі: місто Нетішин, Білогірський, Ізяславський, Красилівський, Теофіполь-

ський райони.
Одномандатний виборчий округ № 190
Центр – місто Шепетівка.
Межі: міста Славута, Шепетівка, Полонський, Славутський, Шепетівський ра-

йони.
Одномандатний виборчий округ № 191
Центр – місто Старокостянтинів.
Межі: місто Старокостянтинів, Віньковецький, Деражнянський, Летичівський, 

Старокостянтинівський, Старосинявський райони.
Одномандатний виборчий округ № 192
Центр – місто Дунаївці.
Межі: Городоцький, Дунаєвецький, Чемеровецький, Ярмолинецький райони.
Одномандатний виборчий округ № 193
Центр – місто Кам’янець-Подільський.
Межі: місто Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський, Новоушицький 

райони.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
 Одномандатний виборчий округ № 194
Центр – місто Черкаси, Придніпровський район.
Межі: Придніпровський район, частина Соснівського району міста Черкас (ви-

борчі дільниці № 711039 – 711042, 711044, 711049, 711080 – 711100).
Одномандатний виборчий округ № 195
Центр – місто Черкаси, Соснівський район.
Межі: частина Соснівського району міста Черкас (виборчі дільниці № 711043, 

711045 – 711048, 711050 – 711067, 711074 – 711079), Драбівський, Чигирин-
ський, Чорнобаївський райони.

Одномандатний виборчий округ № 196
Центр – місто Корсунь-Шевченківський.
Межі: Городищенський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Шпо-

лянський райони, частина Канівського (виборчі дільниці № 710263, 710266, 
710274, 710280 – 710285, 710287, 710289 – 710291, 710298 – 710303), части-
на Лисянського (виборчі дільниці № 710403, 710404, 710411, 710412, 710420, 
710421, 710433), частина Тальнівського (виборчі дільниці № 710563 – 710565, 
710567, 710569 – 710576, 710578, 710579, 710582 – 710585, 710587 – 710590, 
710593 – 710597) районів.

Одномандатний виборчий округ № 197
Центр – місто Канів.
Межі: міста Золотоноша, Канів, частина Соснівського району міста Чер-

кас (виборчі дільниці № 711030 – 711038, 711068 – 711073), Золотоніський ра-

йон, частина Канівського (виборчі дільниці № 710264, 710265, 710267 – 710273, 
710275 – 710279, 710286, 710288, 710292 – 710297, 710304 – 710309), части-
на Черкаського (виборчі дільниці № 710691, 710696, 710697, 710700, 710701, 
710706, 710709 – 710713, 710716 – 710719, 710722 – 710725, 710735, 710736) 
районів.

Одномандатний виборчий округ № 198
Центр – місто Сміла.
Межі: місто Сміла, Кам’янський, Смілянський райони, частина Чер-

каського району (виборчі дільниці № 710690, 710692 – 710695, 710698, 
710699, 710702 – 710705, 710707, 710708, 710714, 710715, 710720, 710721, 
710726 – 710734, 710737).

Одномандатний виборчий округ № 199
Центр – місто Жашків.
Межі: місто Ватутіне, Жашківський, Звенигородський, Маньківський райо-

ни, частина Лисянського (виборчі дільниці № 710397 – 710402, 710405 – 710410, 
710413 – 710419, 710422 – 710432, 710434, 710435), частина Тальнівського (ви-
борчі дільниці № 710548 – 710562, 710568, 710580, 710586, 710591, 710592) ра-
йонів.

Одномандатний виборчий округ № 200
Центр – місто Умань.
Межі: місто Умань, Монастирищенський, Уманський, Христинівський райони, 

частина Тальнівського району (виборчі дільниці № 710566, 710581).

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Одномандатний виборчий округ № 201
Центр – місто Чернівці.
Межі: частина міста Чернівців (виборчі дільниці № 730446 – 730480, 730487 – 

730550, 730553 – 730558, 730560, 730564).
Одномандатний виборчий округ № 202
Центр – місто Сторожинець.
Межі: Вижницький, Кіцманський, Путильський райони, частина Сторо-

жинецького району (виборчі дільниці № 730338 – 730351, 730355 – 730361, 
730364 – 730366, 730368 – 730375, 730378, 730381 – 730387, 730390 – 730394).

Одномандатний виборчий округ № 203
Центр – місто Новоселиця.
Межі: частина міста Чернівців (виборчі дільниці № 730481 – 730486), Герца-

ївський, Глибоцький, Новоселицький райони, частина Сторожинецького району 
(виборчі дільниці № 730352 – 730354, 730362, 730363, 730367, 730376, 730377, 
730379, 730380, 730388, 730389, 730562).

Одномандатний виборчий округ № 204
Центр – місто Хотин.
Межі: місто Новодністровськ, Заставнівський, Кельменецький, Сокирянський, 

Хотинський райони.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Одномандатний виборчий округ № 205
Центр – місто Чернігів, Деснянський район.
Межі: Деснянський район, частина Новозаводського району міста Чернігова 

(виборчі дільниці № 741086, 741096 – 741099).
Одномандатний виборчий округ № 206
Центр – місто Чернігів.
Межі: частина Новозаводського району міста Чернігова (виборчі дільниці  

№ 741061 – 741085, 741087 – 741095, 741100 – 741106, 741108), Ріпкинський, 
Чернігівський райони.

Одномандатний виборчий округ № 207
Центр – місто Корюківка.
Межі: місто Новгород-Сіверський, Городнянський, Коропський, Корюківський, 

Новгород-Сіверський, Семенівський, Сновський, Сосницький райони.
Одномандатний виборчий округ № 208
Центр – місто Бахмач.
Межі: Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, Менський, Талалаївський ра-

йони, частина Ічнянського району (виборчі дільниці № 740197 – 740201, 740204, 
740208, 740209, 740215, 740218, 740221, 740225, 740228, 740231, 740232, 
740235, 740236, 740239, 740240).

Одномандатний виборчий округ № 209
Центр – місто Ніжин.

Межі: місто Ніжин, Варвинський, Ніжинський, Носівський, Срібнянський райони, 
частина Ічнянського району (виборчі дільниці № 740202, 740203, 740205 – 740207, 
740210, 740212 – 740214, 740216, 740217, 740219, 740220, 740222 – 740224, 
740226, 740227, 740229, 740230, 740233, 740234, 740237, 740238).

Одномандатний виборчий округ № 210
Центр – місто Прилуки.
Межі: місто Прилуки, Бобровицький, Козелецький, Прилуцький райони.

м. КИЇВ
Одномандатний виборчий округ № 211
Центр – місто Київ, Голосіївський район.
Межі: Голосіївський район міста Києва.
Одномандатний виборчий округ № 212
Центр – місто Київ, Дарницький район.
Межі: частина Дарницького району міста Києва (виборчі дільниці № 800086 – 800156, 

800205 – 800214, 801073, 801074, 801076 – 801078, 801082, 801097, 801098, 801103).
Одномандатний виборчий округ № 213
Центр – місто Київ, Деснянський район.
Межі: частина Деснянського району міста Києва (виборчі дільни-

ці № 800215 – 800227, 800236 – 800243, 800254 – 800270, 800273 – 800304, 
801068 – 801071, 801079, 801080, 801088 – 801090, 801104).

Одномандатний виборчий округ № 214
Центр – місто Київ, Дніпровський район.
Межі: частина Дніпровського району міста Києва (виборчі дільниці 

№ 800350 – 800353, 800366, 800369 – 800407, 800431 – 800434, 800438 – 800470).
Одномандатний виборчий округ № 215
Центр – місто Київ, Деснянський район.
Межі: частина Деснянського (виборчі дільниці № 800228 – 800235, 800244 – 800253, 

800271, 800272, 800305 – 800341, 801072, 801081), частина Дніпровського (виборчі 
дільниці № 800342 – 800349, 800354 – 800365, 800367, 800368) районів міста Києва.

Одномандатний виборчий округ № 216
Центр – місто Київ, Дніпровський район.
Межі: частина Дарницького (виборчі дільниці № 800157 – 800204, 801075), 

частина Дніпровського (виборчі дільниці № 800408 – 800430, 800435 – 800437) 
районів міста Києва.

Одномандатний виборчий округ № 217
Центр – місто Київ, Оболонський район.
Межі: частина Оболонського району міста Києва (виборчі дільниці 

№ 800471 – 800547, 800577, 800578).
Одномандатний виборчий округ № 218
Центр – місто Київ, Святошинський район.
Межі: частина Оболонського (виборчі дільниці № 800548 – 800576, 

800579 – 800582), частина Святошинського (виборчі дільниці № 800781 – 800822, 
801091, 801100) районів міста Києва.

Одномандатний виборчий округ № 219
Центр – місто Київ, Святошинський район.
Межі: частина Святошинського району міста Києва (виборчі дільниці  

№ 800702 – 800780, 800823 – 800827, 801106).
Одномандатний виборчий округ № 220
Центр – місто Київ, Подільський район.
Межі: Подільський район міста Києва.
Одномандатний виборчий округ № 221
Центр – місто Київ, Печерський район.
Межі: Печерський район, частина Солом’янського (виборчі дільниці  

№ 800828 – 800843, 800850, 800851, 800865, 800869 – 800871, 800873, 800877 – 800885, 
800887 – 800891, 800950 – 800956, 800958, 801086), частина Шевченківського (виборчі 
дільниці № 800961 – 800964, 800966, 800967, 800975) районів міста Києва.

Одномандатний виборчий округ № 222
Центр – місто Київ, Солом’янський район.
Межі: частина Солом’янського району міста Києва (виборчі дільниці  

№ 800844 – 800849, 800852 – 800864, 800866 – 800868, 800872, 800874 – 800876, 
800886, 800892 – 800949, 800957, 801102).

Одномандатний виборчий округ № 223
Центр – місто Київ, Шевченківський район.
Межі: частина Шевченківського району міста Києва (виборчі дільниці  

№ 800965, 800968 – 800974, 800976 – 801066). 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

канали «Футбол 1», «Футбол 2»

Відрізок часу
Вартість 1 секунди, грн.,  

без ПДВ
Будні Вихідні

05:00-06:00 183,00 181,00
06:00-07:00 253,00 226,00
07:00-08:00 420,00 345,00
08:00-09:00 614,00 533,00
09:00-10:00 682,00 897,00
10:00-11:00 908,00 1 136,00
11:00-12:00 1 043,00 1 318,00
12:00-13:00 1 226,00 1 581,00
13:00-14:00 1 364,00 1 700,00
14:00-15:00 1 425,00 1 906,00
15:00-16:00 1 564,00 1 985,00
16:00-17:00 1 720,00 2 331,00
17:00-18:00 2 321,00 2 644,00
18:00-19:00 2 829,00 2 806,00
19:00-20:00 2 808,00 2 808,00
20:00-21:00 2 807,00 2 730,00
21:00-22:00 2 643,00 2 742,00
22:00-23:00 2 558,00 1 954,00
23:00-24:00 1 251,00 1 607,00
00:00-01:00 589,00 988,00
01:00-02:00 436,00 749,00

канал «Україна»

Відрізок часу
Вартість 1 секунди, грн.,  

без ПДВ
Будні Вихідні

05:00-06:00 183,00 181,00
06:00-07:00 253,00 226,00
07:00-08:00 420,00 345,00
08:00-09:00 614,00 533,00
09:00-10:00 682,00 897,00
10:00-11:00 908,00 1 136,00
11:00-12:00 1 043,00 1 318,00
12:00-13:00 1 226,00 1 581,00
13:00-14:00 1 364,00 1 700,00
14:00-15:00 1 425,00 1 906,00
15:00-16:00 1 564,00 1 985,00
16:00-17:00 1 720,00 2 331,00
17:00-18:00 2 321,00 2 644,00
18:00-19:00 2 829,00 2 806,00
19:00-20:00 2 808,00 2 808,00
20:00-21:00 2 807,00 2 730,00
21:00-22:00 2 643,00 2 742,00
22:00-23:00 2 558,00 1 954,00
23:00-24:00 1 251,00 1 607,00
00:00-01:00 589,00 988,00
01:00-02:00 436,00 749,00

канал «НЛО.TV»

Відрізок часу
Вартість 1 секунди, грн., 

без ПДВ
Будні Вихідні

05:00-06:00 13,00 13,00
06:00-07:00 22,00 23,00
07:00-08:00 31,00 26,00
08:00-09:00 46,00 49,00
09:00-10:00 70,00 86,00
10:00-11:00 92,00 85,00
11:00-12:00 92,00 87,00
12:00-13:00 91,00 109,00
13:00-14:00 90,00 130,00
14:00-15:00 82,00 116,00
15:00-16:00 88,00 85,00
16:00-17:00 77,00 86,00
17:00-18:00 103,00 126,00
18:00-19:00 125,00 174,00
19:00-20:00 130,00 185,00
20:00-21:00 123,00 190,00
21:00-22:00 123,00 172,00
22:00-23:00 111,00 140,00
23:00-24:00 89,00 151,00
00:00-01:00 64,00 81,00
01:00-02:00 42,00 65,00

канал «Індиго tv»

Відрізок часу
Вартість 1 секунди, грн.,  

без ПДВ

Будні Вихідні
05:00-06:00 9,00 13,00
06:00-07:00 6,00 6,00
07:00-08:00 6,00 7,00
08:00-09:00 7,00 7,00
09:00-10:00 7,00 7,00
10:00-11:00 7,00 7,00
11:00-12:00 7,00 7,00
12:00-13:00 7,00 7,00
13:00-14:00 7,00 15,00
14:00-15:00 14,00 44,00
15:00-16:00 7,00 64,00
16:00-17:00 14,00 86,00
17:00-18:00 44,00 111,00
18:00-19:00 66,00 121,00
19:00-20:00 101,00 148,00
20:00-21:00 144,00 176,00
21:00-22:00 196,00 197,00
22:00-23:00 150,00 146,00
23:00-24:00 139,00 151,00
00:00-01:00 97,00 143,00
01:00-02:00 69,00 78,00

М1
Розцінки вартості одиниці ефірного часу для розміщення матеріалів  

передвиборної агітації під час позачергових виборів до Верховної Ради 
України 21 липня 2019 року на телевізійному каналі «М1»

Проміжок часу
Вартість 1 секунди, грн, з ПДВ

ПН-ПТ СБ НД
00:00:00 - 01:00:00 40,80 52,80 30,00
01:00:00 - 02:00:00 1,20 1,20 1,20
02:00:00 - 03:00:00 1,20 1,20 1,20
03:00:00 - 04:00:00 1,20 1,20 1,20
04:00:00 - 05:00:00 1,20 1,20 1,20
05:00:00 - 06:00:00 1,20 1,20 1,20
06:00:00 - 07:00:00 34,80 33,60 38,40
07:00:00 - 08:00:00 34,80 33,60 38,40
08:00:00 - 09:00:00 49,20 46,80 56,40
09:00:00 - 10:00:00 62,40 52,80 82,80
10:00:00 - 11:00:00 63,60 50,40 79,20
11:00:00 - 12:00:00 63,60 60,00 82,80
12:00:00 - 13:00:00 63,60 63,60 82,80
13:00:00 - 14:00:00 57,60 60,00 87,60
14:00:00 - 15:00:00 55,20 56,40 57,60
15:00:00 - 16:00:00 60,00 56,40 61,20
16:00:00 - 17:00:00 56,40 56,40 64,80
17:00:00 - 18:00:00 52,80 63,60 64,80
18:00:00 - 19:00:00 56,40 52,80 56,40
19:00:00 - 20:00:00 57,60 57,60 66,00
20:00:00 - 21:00:00 55,20 61,20 68,40
21:00:00 - 22:00:00 63,60 56,40 84,00
22:00:00 - 23:00:00 57,60 56,40 66,00
23:00:00 - 24:00:00 55,20 54,00 43,20

М2
Розцінки вартості одиниці ефірного часу для розміщення матеріалів  

передвиборної агітації під час позачергових виборів до Верховної Ради 
України 21 липня 2019 року на телевізійному каналі «М2»

Проміжок часу Вартість 1 секунди, грн, з ПДВ
ПН-ПТ СБ НД

00:00:00 - 01:00:00 7,20 14,40 12,00
01:00:00 - 02:00:00 1,20 1,20 1,20
02:00:00 - 03:00:00 1,20 1,20 1,20
03:00:00 - 04:00:00 1,20 1,20 1,20
04:00:00 - 05:00:00 1,20 1,20 1,20
05:00:00 - 06:00:00 1,20 1,20 1,20
06:00:00 - 07:00:00 4,80 7,20 3,60
07:00:00 - 08:00:00 4,80 7,20 3,60
08:00:00 - 09:00:00 7,20 7,20 3,60
09:00:00 - 10:00:00 8,40 14,40 15,60
10:00:00 - 11:00:00 9,60 19,20 12,00
11:00:00 - 12:00:00 10,80 18,00 18,00
12:00:00 - 13:00:00 10,80 10,80 30,00
13:00:00 - 14:00:00 12,00 12,00 21,60
14:00:00 - 15:00:00 12,00 10,80 21,60
15:00:00 - 16:00:00 9,60 12,00 14,40
16:00:00 - 17:00:00 7,20 18,00 8,40
17:00:00 - 18:00:00 8,40 14,40 7,20
18:00:00 - 19:00:00 10,80 15,60 8,40
19:00:00 - 20:00:00 9,60 18,00 12,00
20:00:00 - 21:00:00 12,00 12,00 12,00
21:00:00 - 22:00:00 12,00 18,00 10,80
22:00:00 - 23:00:00 10,80 15,60 12,00
23:00:00 - 24:00:00 7,20 12,00 10,80

Розцінки вартості одиниці ефірного часу, встановлені  
ПрАТ «ТСД», для розміщення матеріалів передвиборної  
агітації під час виборчого процесу позачергових виборів  

народних депутатів України 21 липня 2019 року:
1) Політична реклама

Відрізок часу Вартість 1 секунди, 
грн, з ПДВ Відрізок часу

Вартість  
1 секунди, 
грн, з ПДВ

6:00:00-7:00:00 25,00 18:00:00-19:00:00 35,00

7:00:00-8:00:00 25,00 19:00:00-20:00:00 35,00

8:00:00-9:00:00 25,00 20:00:00-21:00:00 35,00

9:00:00-10:00:00 20,00 21:00:00-22:00:00 35,00

10:00:00-11:00:00 20,00 22:00:00-23:00:00 35,00

11:00:00-12:00:00 20,00 23:00:00-24:00:00 35,00

12:00:00-13:00:00 20,00 00:00:00-01:00:00 10,00

13:00:00-14:00:00 20,00 01:00:00-02:00:00 10,00

14:00:00-15:00:00 20,00 02:00:00-03:00:00 10,00

15:00:00-16:00:00 20,00 03:00:00-04:00:00 10,00

16:00:00-17:00:00 20,00 04:00:00-05:00:00 10,00

17:00:00-18:00:00 20,00 05:00:00-06:00:00 10,00

2) Інші форми агітації

Відрізок часу
Вартість 1

 секунди, грн,  
з ПДВ

00:00:00-17:00:00 10,00

17:00:00-24:00:00 20,00

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 
у формі ТОВ (регіон розміщення —  
м. Дніпро та Дніпропетровська обл., 

ліцензія Серія HP №00863-м від 25.04.2016 р.)
 повідомляє, що вартість однієї секунди ефірного 

часу для проведення передвиборної агітації  
становить:

-у будні дні - 6 грн. 18 коп. з ПДВ;
-у вихідні та святкові дні - 5 грн. 92 коп. з ПДВ.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Звольського Вадима Володимировича, 1964 р.н. як обви-
нуваченого у кримінальному провадженні № 296/4949/18 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голову-
ванням судді Покатілова О.Б. в судове засідання, що від-
будеться 31 травня 2019 року о 10-30 год. та у судове за-
сідання, що відбудеться 05 червня 2019 року о 09-30 год. 
в приміщенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 
(каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов`язкова!
Суддя О.Б. Покатілов

Розцінки вартості  
одиниці ефірного часу 

для проведення  
передвиборної агітації 

на телеканалі  
«ТЕТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК»

Вартість 1 секунди ефір-
ного часу становить 1 грн. 
(без ПДВ)

Розцінки вартості  
одиниці ефірного часу 

для проведення  
передвиборної агітації 

на телеканалі  
«ТЕТ АЛЕКС ТВ»

Вартість 1 секунди ефір-
ного часу становить 1 грн. 
(без ПДВ)

Розцінки вартості  
одиниці ефірного часу 

для проведення  
передвиборної  

агітації на телеканалі 
«2+2 ТОР»

Вартість 1 секунди ефір-
ного часу становить 1 (од-
на) грн. (без ПДВ)

Розцінки вартості  
одиниці ефірного часу 

для проведення  
передвиборної агітації 

на телеканалі  
«2+2 ЗАПОРІЖЖЯ»
Вартість 1 секунди ефір-

ного часу становить 1 (од-
на) грн. (без ПДВ)

Розцінки вартості одиниці ефірного часу для проведення  
передвиборної агітації на телеканалі «2+2 9 КАНАЛ»

Проміжок часу Вартість розміщення 1 секунди  
(грн., без ПДВ)

Робочі дні 
06:00 – 08:00 1,00 
08:00 – 09:00 30,00
09:00 – 18:00 1,00
18:00 – 19:00 30,00
19:00 – 02:00 1,00

Вихідні дні
06:00 – 10:00 1,00
10:00 – 12:00 30,00
12:00 – 02:00 1,00

Проміжки часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації можуть 
бути змінені у зв’язку зі змінами законодавства України або сітки мовлення 
телевізійного каналу «2+2 9 КАНАЛ».

Розцінки вартості одиниці ефірного часу 
для проведення передвиборної агітації  

на телеканалі «2+2 ТБ-СТИМУЛ»
Вартість 1 секунди ефірного часу становить 1 грн.  

(без ПДВ)
Товариство з обмеженою відповідальністю —  

Телерадіокомпанія «Міст ТБ», на виконання 
п. 15 ст. 107 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України», повідомляє про наступні розцін-
ки вартості одиниці ефірного часу для розміщення 
матеріалів передвиборної агітації в ефірі Телерадіо-
компанії в період виборчого процесу з позачергових 
виборів народних депутатів України у 2019 р.:

Період розміщення 
Вартість 1 секунди  

ефірного часу в гривнях 
з ПДВ

00.00-24.00. 100.00

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 вибо-
ри народних депутатів України» ТОВ НТРК «ІРТА» 
(м. Сєвєродонецьк, Луганська область) повідомляє про 
встановлення вартості одиниці (секунди) ефірного часу 
у телевізійному та радіоефірі на період проведення по-
зачергових виборів народних депутатів України 21 липня 
2019 року (наказ по підприємству № 5 від 23.05.2019 р.):

1.Телемовлення:
Вартість однієї секунди для розміщення матеріалів 

передвиборної агітації і політичної реклами (у гривнях, 
з ПДВ): 25 грн. 20 коп.

2.Радіомовлення:
Вартість однієї секунди для розміщення матеріалів 

передвиборної агітації та політичної реклами (у грив-
нях, з ПДВ): 5 грн. 40 коп.

Втрачене свідо-
цтво про право влас-
ності на житло, а 
саме: квартиру за 
адресою Мельнико-
ва, 5, кв. 97, вида-
не 24.01.2000 р. згід-
но з розпоряджен-
ням Шевченківської 
райдержадміністра-
ції №27152 на ім’я 
Вороніної Людмили 
Федорівни та Хацен-
ка Геннадія Віталійо-
вича, 
вважати недійсним.

Розцінки вартості одиниці ефірного часу, встановлені ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», для розміщення матеріалів передвиборної агітації під час виборчого процесу позачергових виборів  
народних депутатів України 21/07/19
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оголошення

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

Приватне акціонерне товариство «Сьогодні Мультімедіа» повідомляє, що 
впродовж виборчого процесу на позачергових виборах народних депутатів надаватиме по-
слуги з розміщення в газеті СЕГОДНЯ агітаційних матеріалів за фіксованими цінами, що вка-
зані нижче. Ціни вказані в гривнях з ПДВ.

 
Україна  

(новинні шпальти)

Обсяг
без фіксації

К/м
з фіксацією

Cимволи Розмір, мм Площа, см2

пн,вт,ср,пт чт, номер 
з ТВ пн,вт,ср,пт чт, номер 

з ТВ

1 шпальта (5 х 20) 81 085 135 700 100 101 356 169 625 10 000 249,7*349,2 872

Джуніор (4 х 16) 51 894 86 848 64 64 868 108 560 6 400 198,9*278,6 554

1/2  (5 х 10) 40 543 67 850 50 50 678 84 813 5 000 249,7*172,8 431,5

Вертикаль 2/5   
(2 х 20) 32 434 54 280 40 40 542 67 850 4 000 97,3*349,2 339

1/3  (3 х 10) 24 326 40 710 30 30 407 50 888 3 000 148,1*172,8 256

1/4  (5 х 5) 20 271 33 925 25 25 339 42 406 2 500 249,7*84,6 211

1/5  (2 х 10) 16 217 27 140 20 20 271 33 925 2 000 97,3*172,8 168

1/6  (2 х 8) 12 974 21 712 16 16 217 27 140 1 600 97,3*137,5 134

1/7  (3 х 5) 12 163 20 355 15 15 203 25 444 1 500 148,1*84,6 125

1/10  (2 х 5) 4 350 13 570 10 10 140 16 696 1 000 97,3*84,6 82

1/100 = 1 к/м 811 1 357 1 1 014 1 696 100 46,5*14 6,5

 
Київ  

(новинні шпальти)

Обсяг

без фіксації

К/м

з фіксацією

Cимволи Розмір, мм Площа, 
см2

пн,вт,ср,пт чт, номер 
з ТВ пн,вт,ср,пт чт, номер 

з ТВ

1 полоса (5 х 20) 45 225 64 050 100 56 531 80 063 10 000 249,7*349,2 872

Джуниор (4 х 16) 28 944 40 992 64 36 180 51 240 6 400 198,9*278,6 554

1/2  (5 х 10) 22 613 32 025 50 28 266 40 032 5 000 249,7*172,8 431,5

Вертикаль 2/5    
(2 х 20) 18 090 25 620 40 22 612 32 025 4 000 97,3*349,2 339

1/3  (3 х 10) 13 568 19 215 30 16 959 24 019 3 000 148,1*172,8 256

1/4  (5 х 5) 11 306 16 013 25 14 133 20 016 2 500 249,7*84,6 211

1/5  (2 х 10) 9 045 12 810 20 11 306 16 013 2 000 97,3*172,8 168

1/6  (2 х 8) 7 236 10 248 16 9 045 12 810 1 600 97,3*137,5 134

1/7  (3 х 5) 6 784 9 608 15 8 480 12 009 1 500 148,1*84,6 125

1/10  (2 х 5) 4 520 6 410 10 5 650 8 010 1 000 97,3*84,6 82

1/100 = 1 к/м 452 641 1 565 801 100 46,5*14 6,5

Розцінки за 1 секунду ефірного часу для проведення  

передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів  

для проведення позачергових виборів народних депутатів  

України, які відбудуться 21 липня 2019 року, в ефірі теле-

радіоканалів публічного акціонерного товариства  

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Проміжки
ефірного часу Розцінки за 1 секунду, грн з ПДВ

UA: ПЕРШИЙ UA: КУЛЬТУРА UA: КРИМ

06:00 – 09:00 19,34 12,00 8,00
09:00 – 18:00 38,69
18:00 – 23:00 63,56
23:00 – 06:00 11,05

UA: Українське радіо UA: Радіо  
Промінь

UA: Радіо  
Культура

06:00 – 06:59 29,26 13,13 11,43
07:00 – 10:59 40,09
11:00 – 13:59 31,31
14:00 – 21:59 25,54

22:00 – 05:59 5,20
Регіональні  

телерадіоканали
(філії ПАТ «НСТУ») 

ТБ Радіо

Вінницька РД «ВІНТЕРА» 3,18 1,89
Волинська РД 3,51 2,43
Дніпровська РД 3,67 3,99
РД «UA: Донбас» 4,73 2,16
Житомирська РД 3,37 1,17
Закарпатська РД 5,22 2,60
Запорізька РД 8,52 1,87
Івано-Франківська РД 
«КАРПАТИ»

4,11 0,95

Кропивницька РД 6,83 1,70
Львівська РД 2,63 2,64
Миколаївська РД 4,55 1,80
Одеська РД 2,15 3,29
Полтавська РД «ЛТАВА» 4,67 3,91
Рівненська РД 2,95 1,41
Сумська РД 5,18 2,06
Тернопільська РД 2,83 2,33
Харківська РД 8,58 4,96
Херсонська РД «СКІФІЯ» 5,46 1,80
Хмельницька РД 
«ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР»

2,30 0,57

Черкаська РД 5,14 3,63
Чернівецька РД 2,91 2,30
Чернігівська РД 5,04 1,04
UA: Київ 4,00 6,73

ТОВ «ТРК Клас» (код ЄДРПОУ 
24821055) повідомляє: вартість 1 сек. роз-
міщення матеріалів передвиборної агіта-
ції на  позачергових виборах до Верховної 
Ради України у 2019 році на: - радіокана-
лі «Стильне»  «Перець ФМ»: м. Покровск 
(100,7) - 0,5; м. Краматорськ (105,7) - 
0,5 грн; м. Бахмут (106,6) - 0,5 грн; м. Хар-
ків (101,5) - 1,00; м. Маріуполь ( 105,8) - 
1,0; м. Полтава (101,3) - 1,00; м. Запоріж-
жя (101,3)-1,00; м. Чернігів (102,9) - 1,00;  
м. Біла Церква (103,8) - 0,50; м. Кропив-
ницький (106,2) - 1,00; м. Суми (102,6) - 
1,00, м. Херсон (101,9) - 1,00; м. Дубро-
виця (107,5) - 0,50 грн., м. Мелітополь 
(107,2) - 1,00; м. Шостка (107,3) - 0,50;  
м. Кривий Ріг (101,4) - 1,00; м. Ізмаїл 
(104,1) - 0,50; м. Знамянка (100,7) - 0,50, 
МЕРЕЖА - 2,75. 

Ціни вказані в грн. без ПДВ.

Розцінки вартості одиниці  

друкованої площі для проведення 

передвиборної агітації за рахунок 

коштів виборчих фондів 

в газеті «ФАКТЫ» 

становлять за 1 шпальту А3 форма-

ту: 185 тис. грн з ПДВ —  загальний 

тираж; 135 тис. грн з ПДВ — тираж 

на центр; 112 750 грн. з ПДВ — ти-

раж на обраний регіон.  

Св-во про держреєстрацію друко-

ваного ЗМІ КВ №2728 від 14.08.97 

Розцінки вартості одиниці 

ефірного часу для проведення 

передвиборної агітації 

на радіо з позивним  

«POWER FM» у м. Запоріжжя

Вартість 1 секунди ефірного часу 

становить:

-  у період з 07:00 по 20:00 годину -  

1 грн. (без ПДВ),

-  у період з 20:00 по 7:00 годину -  

50 коп. (без ПДВ).

СТБ
Розцінки вартості одиниці ефірного часу 

для розміщення матеріалів передвиборної 
агітації протягом виборчого процесу  

позачергових виборів до Верховної Ради 
України 21 липня 2019 року  

на телевізійному каналі «СТБ»

Проміжок часу
Вартість 1 секунди, грн,  

з ПДВ

ПН-ПТ СБ НД

00:00:00 - 01:00:00 644,40 480,00 519,60

01:00:00 - 02:00:00 1,20 1,20 1,20

02:00:00 - 03:00:00 1,20 1,20 1,20

03:00:00 - 04:00:00 1,20 1,20 1,20

04:00:00 - 05:00:00 1,20 1,20 1,20

05:00:00 - 06:00:00 1,20 1,20 1,20

06:00:00 - 07:00:00 88,80 90,00 85,20

07:00:00 - 08:00:00 138,00 192,00 141,60

08:00:00 - 09:00:00 187,20 296,40 280,80

09:00:00 - 10:00:00 230,40 320,40 469,20

10:00:00 - 11:00:00 238,80 331,20 1 094,40

11:00:00 - 12:00:00 262,80 392,40 667,20

12:00:00 - 13:00:00 285,60 409,20 595,20

13:00:00 - 14:00:00 334,80 430,80 609,60

14:00:00 - 15:00:00 420,00 502,80 675,60

15:00:00 - 16:00:00 495,60 502,80 634,80

16:00:00 - 17:00:00 484,80 489,60 691,20

17:00:00 - 18:00:00 457,20 457,20 734,40

18:00:00 - 19:00:00 482,40 566,40 828,00

19:00:00 - 20:00:00 523,20 639,60 1 186,80

20:00:00 - 21:00:00 716,40 798,00 1 520,40

21:00:00 - 22:00:00 1 011,60 913,20 1 671,60

22:00:00 - 23:00:00 1 170,00 1 053,60 1 566,00

23:00:00 - 24:00:00 846,00 596,40 980,40

НОВИЙ КАНАЛ
Розцінки вартості одиниці ефірного часу 

для розміщення матеріалів передвиборної 
агітації протягом виборчого процесу  

позачергових виборів до Верховної Ради 
України 21 липня 2019 року  

на телевізійному каналі «НОВИЙ КАНАЛ»

Проміжок часу
Вартість 1 секунди, грн,  

з ПДВ

ПН-ПТ СБ НД

00:00:00 - 01:00:00 223,20 306,00 326,40

01:00:00 - 02:00:00 1,20 1,20 1,20

02:00:00 - 03:00:00 1,20 1,20 1,20

03:00:00 - 04:00:00 1,20 1,20 1,20

04:00:00 - 05:00:00 1,20 1,20 1,20

05:00:00 - 06:00:00 1,20 1,20 1,20

06:00:00 - 07:00:00 63,60 36,00 52,80

07:00:00 - 08:00:00 102,00 76,80 78,00

08:00:00 - 09:00:00 98,40 138,00 159,60

09:00:00 - 10:00:00 129,60 193,20 295,20

10:00:00 - 11:00:00 169,20 228,00 358,80

11:00:00 - 12:00:00 204,00 295,20 492,00

12:00:00 - 13:00:00 220,80 308,40 458,40

13:00:00 - 14:00:00 228,00 360,00 487,20

14:00:00 - 15:00:00 237,60 363,60 495,60

15:00:00 - 16:00:00 250,80 388,80 489,60

16:00:00 - 17:00:00 256,80 386,40 466,80

17:00:00 - 18:00:00 268,80 379,20 476,40

18:00:00 - 19:00:00 290,40 363,60 478,80

19:00:00 - 20:00:00 357,60 457,20 549,60

20:00:00 - 21:00:00 410,40 512,40 610,80

21:00:00 - 22:00:00 448,80 525,60 694,80

22:00:00 - 23:00:00 433,20 514,80 733,20

23:00:00 - 24:00:00 351,60 392,40 447,60

ICTV
Розцінки вартості одиниці ефірного часу 

для розміщення матеріалів передвиборної 
агітації протягом виборчого процесу  

позачергових виборів до Верховної Ради 
України 21 липня 2019 року  

на телевізійному каналі «ICTV»

Проміжок часу
Вартість 1 секунди, грн,  

з ПДВ

ПН-ПТ СБ НД

00:00:00 - 01:00:00 502,80 484,80 505,20

01:00:00 - 02:00:00 1,20 1,20 1,20

02:00:00 - 03:00:00 1,20 1,20 1,20

03:00:00 - 04:00:00 1,20 1,20 1,20

04:00:00 - 05:00:00 1,20 1,20 1,20

05:00:00 - 06:00:00 1,20 1,20 1,20

06:00:00 - 07:00:00 240,00 156,00 166,80

07:00:00 - 08:00:00 270,00 182,40 261,60

08:00:00 - 09:00:00 256,80 256,80 470,40

09:00:00 - 10:00:00 428,40 378,00 681,60

10:00:00 - 11:00:00 350,40 576,00 786,00

11:00:00 - 12:00:00 298,80 415,20 793,20

12:00:00 - 13:00:00 296,40 397,20 627,60

13:00:00 - 14:00:00 415,20 493,20 620,40

14:00:00 - 15:00:00 361,20 561,60 645,60

15:00:00 - 16:00:00 372,00 514,80 589,20

16:00:00 - 17:00:00 416,40 529,20 639,60

17:00:00 - 18:00:00 418,80 498,00 685,20

18:00:00 - 19:00:00 522,00 570,00 637,20

19:00:00 - 20:00:00 826,80 733,20 818,40

20:00:00 - 21:00:00 943,20 718,80 826,80

21:00:00 - 22:00:00 1 246,80 758,40 984,00

22:00:00 - 23:00:00 1 164,00 696,00 908,40

23:00:00 - 24:00:00 891,60 666,00 777,60

ОЦЕ
Розцінки вартості одиниці ефірного часу 

для розміщення матеріалів передвиборної 
агітації протягом виборчого процесу  

позачергових виборів до Верховної Ради 
України 21 липня 2019 року  

на телевізійному каналі «ОЦЕ»

Проміжок часу
Вартість 1 секунди, грн,  

з ПДВ

ПН-ПТ СБ НД

00:00:00 - 01:00:00 45,60 46,80 32,40

01:00:00 - 02:00:00 0,24 0,24 0,24

02:00:00 - 03:00:00 0,24 0,24 0,24

03:00:00 - 04:00:00 0,24 0,24 0,24

04:00:00 - 05:00:00 0,24 0,24 0,24

05:00:00 - 06:00:00 0,24 0,24 0,24

06:00:00 - 07:00:00 4,80 6,00 4,80

07:00:00 - 08:00:00 6,00 6,00 8,40

08:00:00 - 09:00:00 1,20 1,20 1,20

09:00:00 - 10:00:00 8,40 1,20 4,80

10:00:00 - 11:00:00 10,80 1,20 2,40

11:00:00 - 12:00:00 14,40 2,40 22,80

12:00:00 - 13:00:00 15,60 4,80 31,20

13:00:00 - 14:00:00 16,80 8,40 30,00

14:00:00 - 15:00:00 18,00 12,00 45,60

15:00:00 - 16:00:00 20,40 12,00 54,00

16:00:00 - 17:00:00 18,00 10,80 49,20

17:00:00 - 18:00:00 15,60 7,20 45,60

18:00:00 - 19:00:00 20,40 7,20 42,00

19:00:00 - 20:00:00 16,80 20,40 30,00

20:00:00 - 21:00:00 25,20 42,00 24,00

21:00:00 - 22:00:00 49,20 46,80 34,80

22:00:00 - 23:00:00 66,00 64,80 39,60

23:00:00 - 24:00:00 51,60 55,20 43,20
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Верховний Суд
УХВАЛА

21 травня 2019 року 
Київ
справа №520/3939/19
адміністративне провадження №Пз/9901/10/19

Верховний Cуд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: 
головуючого судді – Ханової Р.Ф., 
суддів Бившевої Л.І., Гончарової І.А., Олендера І.Я., Шипуліної Т.М.,
розглянувши подання судді Харківського окружного адміністративного 

суду   Сліденко А.В. про розгляд Верховним Судом адміністративної справи 
№520/3939/19 за позовом самозайнятої особи – ОСОБА_1 до Головного управ-
ління ДФС у Харківській області про визнання протиправною та скасування ви-
моги, як зразкової справи, 

УСТАНОВИВ:
24 квітня 2019 року до Верховного Суду надійшло подання судді Харків-

ського окружного адміністративного суду Сліденко А.В. разом з копією мате-
ріалів адміністративної справи №520/3939/19 про розгляд цієї типової справи 
Верховним Судом як зразкової справи. До подання додано матеріали 13 ти-
пових справ: № 520/1629/19, № 520/1911/19, №  520/2216/19, № 520/2731/19,  
№ 520/2948/19, № 520/3017/19, № 520/3191/19, № 520/3250/19, № 520/3251/19, 
№ 520/3500/19, № 520/3528/19, № 520/3679/19, № 520/3703/19.

13 травня 2019 року згідно з протоколом автоматизованого розподілу судо-
вої справи між суддями справа розподілена на головуючого суддю Ханову Р.Ф., 
суддів Бившеву Л. І., Гончарову І. А., Олендера І. Я., Шипуліну Т. М.

Дослідивши матеріали поданих справ, Суд установив, що вони мають озна-
ки типової справи відповідно до положень пункту 21 статті 4 Кодексу адміні-
стративного судочинства України, а саме: відповідачем у них є один і той самий 
суб’єкт владних повноважень (його відокремлені структурні підрозділи), спір 
виник з аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються одними нормами 
права, позивачами заявлено аналогічні вимоги.

Так, ознаками типової справи, в якій може бути ухвалено рішення цієї зраз-
кової справи, є такі:

1) позивач: самозайнята особа, яка є платником єдиного внеску, у межах 
провадження незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, ар-
тистичної, художньої, освітньої, викладацької, медичної практики, адвокатської 
практики, нотаріальної практики, релігійної (місіонерської) діяльності).

2) відповідач: суб’єкт владних повноважень — територіальний орган доходів 
і зборів, на обліку якого стоїть платник єдиного внеску;

3) предмет спору: рішення відповідача у справі (вимога) про сплату позива-
чем боргу (недоїмки) зі сплати єдиного соціального внеску.

У цій зразковій справі позивач — самозайнята особа ОСОБА_1 просить суд:
1)  визнати протиправною та скасувати вимогу Головного управління ДФС у 

Харківській області від 04 березня 2019 року № Ф-141392-17 про сплату бор-
гу (недоїмки);

Відповідачем у цій справі є Головне управління ДФС у Харківській облас-
ті, яке розташоване за адресою: 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 46, код  
ЄДРПОУ 39599198.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що 04 березня 2019 року Го-
ловним управлінням ДФС у Харківській області прийнято вимогу про сплату 
боргу (недоїмки) № Ф-141392-17, згідно з якою позивачу нараховано суму бор-
гу зі сплати єдиного соціального внеску у розмірі 8024,60 грн. На думку пози-
вача, вказана вимога є протиправною, прийнята з порушенням вимог чинного 
податкового законодавства  та законодавства у сфері загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, тому підлягає скасуванню з підстав, ви-
кладених у позовній заяві. Зокрема, позивач є самозайнятою особою (судо-
вий експерт з правом проведення авто товарознавчих експертиз за спеціальніс-
тю 12.2 – визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збит-
ків, завданого власнику транспортного засобу, який здійснює свою діяльність 
на підставі свідоцтва № 1836, виданого Міністерством юстиції України) та од-
ночасно зареєстрований як фізична особа – підприємець, перебуває на спро-
щеній системі оподаткування. Здійснює діяльність, зокрема за кодами КВЕД 
69.10 (діяльність у сфері права) – основний; 74.90 (інша професійна, наукова 
та технічна діяльність); 66.21 (оцінювання ризиків та завданої шкоди). Позивач 
зазначає, що податковим законодавством виключена можливість подвійного 
взяття на облік особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, у разі 
коли фізична особа вже взята на облік як самозайнята особа. Позивач вважає, 
що з урахуванням того, що діяльність судового експерта підпадає під визначен-
ня незалежної професійної діяльності, то доходи отримані від здійснення такої 
діяльності підлягають оподаткуванню згідно зі статтею 178 Податкового кодек-
су України лише у випадку, якщо така особа не зареєстрована як фізична осо-
ба-підприємець відповідно до вимог законодавства.

Відповідно до вимог частини п’ятої статті 290 Кодексу адміністративного су-
дочинства України Верховний Суд вирішує зразкові справи за правилами спро-
щеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених ці-
єю статтею.

Відповідно до частини другої статті 263 Кодексу адміністративного судочин-
ства України справи, визначені частиною першою цієї статті, суд розглядає у 
строк не більше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, передба-
чені частиною третьою статті 291 Кодексу адміністративного судочинства Укра-
їни, якою встановлено, що при ухваленні рішення у типовій справі, яка відпові-
дає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду 
зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, ви-
кладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Керуючись статтями 257— 263, 290 Кодексу адміністративного судочинства 
України, Суд

УХВАЛИВ:
Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за позовом само-

зайнятої особи – ОСОБА_1 до Головного управління ДФС у Харківській області 
про визнання протиправною та скасування вимоги.

Призначити розгляд справи за правилами спрощеного позовного прова-
дження колегією суддів у складі п’яти суддів на 10 червня 2019 року об 11 год. 
00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корп.5, м. Київ, 01029, 
з повідомленням учасників справи.

Роз’яснити відповідачу його право на подання відзиву на позовну заяву та 
доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відпо-
відача, а також документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і 
доданих до нього доказів позивачу, протягом десяти днів з дня відкриття про-
вадження у справі.

Повідомити відповідача у справі, що відзив на позовну заяву повинен відпо-
відати вимогам частин другої-четвертої      статті 162 Кодексу адміністративно-
го судочинства України.

Повідомити сторони, що інформацію у справі, яка розглядається, учасники 
справи можуть отримати за адресою на офіційному веб-порталі судової влади 
України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій справі на 
офіційному веб-порталі судової влади України, а також в одному із загально-
державних друкованих засобів масової інформації.

Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважається, що всі за-
інтересовані особи належним чином повідомлені про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не під-
лягає, за винятком оскарження відкриття провадження у справі з порушенням 
правил підсудності. Ухвала про відкриття провадження у справі з порушенням 
правил підсудності може бути оскаржена до Великої Палати Верховного Суду 
протягом п’ятнадцяти днів з дня її постановлення та набирає законної сили піс-
ля її перегляду в апеляційному порядку або після закінчення строку на апеля-
ційне оскарження.

Головуючий Р. Ф. Ханова
Судді Л. І. Бившева, І. А. Гончарова, І. Я. Олендер, Т.М.Шипуліна

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луган-

ська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38), знаходиться кримінальне про-
вадження, внесене до ЄРДР за № 22018130000000197 від 21.05.2018 року за об-
винуваченням Шматова Олександра Миколайовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Ухвалою від 07.02.2019 року суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В. Б. ухвалив здійснення спеціального судового прова-
дження у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. 
викликає обвинуваченого Шматова Олександра Миколайовича, 11.03.1967 р.н., 
який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Попасна, пров. Лікарня-
ний буд. З, у відкрите судове засідання, яке відбудеться 10.06.2019 року о 14-15 
год. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Ми-
ру, буд. 38.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судо-
вий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає заходів до за-
безпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про 
привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стяг-
нення в порядку передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спе-
ціальне судове провадження.

Суддя В .Б. Мартинюк

Вироком Димитровського міського суду Донецької області від 

19.03.2019  Безрученко Юлію Олександрівну визнано винуватою у вчи-

ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 

України і їй призначено покарання у вигляді десяти років позбавлення 

волі з конфіскацією майна (справа № 1-кп/226/22/2019). 

Суддя Редько Ж. Є.

Вироком Димитровського міського суду Донецької області від 

20.05.2019 Білоуса Романа Юрійовича визнано винуватим у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-

їні і йому призначено покарання у вигляді дев`яти років позбавлення 

волі з конфіскацією майна (справа № 1-кп/226/16/2019).

 Суддя Редько Ж. Є.

Втрачений 

судновий білет 

на самохідний надувний 

човен за регістровим 

номером ДНІ-2650-К, 

виданий на ім’я 

гр. Прокопенко Віктор 

Михайлович, 

вважати недійсним.

Втрачене посвідчення судноводія, видане 

на ім’я Баркіна Максима Владиславовича, 

вважати недійсним.

Суднові  реєстраційні документи 
на судно «Maxum 1800 MX», з реєстраційним бортовим 

номером ua 2961 KV, судновласник 
Ковальов Віталій Володимирович, 

вважати недійсними.

Адмінколегія Київського обласного ТВ АМКУ прийня-
ла рішення від 02.04.2019 №60/10-р/к у справі №94/34-
р-02-04-18 про вчинення ТОВ «ПА «Альфа» (37054203) 
та ТОВ «Укртеплобудіндустрія» (34647655) порушення, 
яке передбачене п.1 ст.50 та п.4 ч.2 ст.6 ЗУ «Про захист 
економічної конкуренції». Рішенням накладені штрафи: 
ТОВ «ПА «Альфа» — 68 тис. грн, ТОВ «Укртеплобудін-
дустрія» — 68 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайомитись  
на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням  

http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

ВАрТіСТь  
розміщення передвиборної агітації  

під час парламентських виборів  
до Верховної ради України у 2019 р:
«радіо Маямі» м. Київ (100,5 FM)  

5 гривень 05 копійок з урахуванням по-
датків за 1 секунду ефірного часу 

«Радіокомпанія «Супер-Нова» Ліцен-
зії Серія НР №00214-м від 02.09.2012

«Просто радіо» м. Житомир (104,9 
FM) 1 гривня 40 копійок з урахуванням 
податків за 1 секунду ефірного часу. 

«Радіокомпанія «Супер-Нова» Ліцен-
зії Серія НР №00658-м від 02.03.2006.

«Просто радіо» м. Дніпро (105,8 FM) 
4 гривні 80 копійок з урахуванням по-
датків за 1 секунду ефірного часу.

ТОВ Телерадіокомпанія «Авторадіо-
Дніпро» Ліцензії Серія НР №00001-м 
від 15.02.2007.

«Просто радіо» м. Київ (102,5 FM)  
8 гривень 06 копійок з урахуванням по-
датків за 1 секунду ефірного часу.
ТОВ «Раді.О» Ліцензії Серія НР 
№00596-м від 21.03.2002

ТОВАрИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВіДПОВіДАЛьНіСТЮ  

«ФіНАНСОВА КОМПАНіЯ «ЄВрОіНВЕСТ», 
код ЄДРПОУ 40340746, повідомляє:
Рішенням №22/04/19 від 22 квітня 2019 

року учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ЄВРОІНВЕСТ» (Код ЄДРПОУ 
40340746) прийнято рішення про звер-
нення Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Фінансова компанія «Євро-
інвест» до Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у сфері рин-
ків фінансових послуг із заявою про ви-
ключення інформації про фінансову уста-
нову з Державного реєстру фінансових 
установ, у зв’язку з прийняттям у вста-
новленому законодавством порядку, На-
ціональною комісією, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фі-
нансових послуг, Розпорядження №643 
від 16.04.2019 р., рішення про анулюван-
ня ліцензій Товариству з обмеженою від-
повідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ЄВРОІНВЕСТ», Код ЄДРПОУ 40340746 
— ліцензіата, та у зв’язку з тим, що піс-
ля такого анулювання у Товариства з об-
меженою відповідальністю «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ЄВРОІНВЕСТ», Код ЄДРПОУ 
40340746 відсутні чинні ліцензії на право 
надання фінансових послуг.

ТОВ «СОЛАР МЕДІА» (телеканал «СОНЦЕ»)  
повідомляє,  

що вартість 1 хвилини ефірного часу  
для передвиборної агітації (політичної реклами)  
позачергових виборів до Верховної ради України 

становить:

Будні СБ/НД
06:00-07:00 360,00 грн. 360,00 грн.
07:00-08:00 360,00 грн. 360,00 грн.
08:00-09:00 360,00 грн. 360,00 грн.
09:00-10:00 360,00 грн. 360,00 грн.
10:00-11:00 360,00 грн. 360,00 грн.
11:00-12:00 360,00 грн. 600,00 грн.
12:00-13:00 360,00 грн. 600,00 грн.
13:00-14:00 360,00 грн. 600,00 грн.
14:00-15:00 360,00 грн. 480,00 грн.
15:00-16:00 360,00 грн. 420,00 грн.
16:00-17:00 360,00 грн. 420,00 грн.
17:00-18:00 360,00 грн. 600,00 грн.
18:00-19:00 600,00 грн. 600,00 грн.
19:00-20:00 600,00 грн. 900,00 грн.
20:00-21:00 1 200,00 грн. 1 500,00 грн.
21:00-22:00 1 500,00 грн. 2 100,00 грн.
22:00-23:00 1 500,00 грн. 1 800,00 грн.
23:00-24:00 900,00 грн. 1 500,00 грн.
00:00-01:00 360,00 грн. 600,00 грн.
01:00-02:00 360,00 грн. 360,00 грн.

Всі ціни вказано з ПДВ.

розцінки вартості одиниці ефірного часу
для проведення передвиборної агітації  

на телеканалі «Кварц»

Проміжок часу Вартість розміщення  
1 секунди (грн., без ПДВ)

Понеділок, п’ятниця
06:00-07:00 20 грн. 00 коп.
07:00-18:00 1 грн. 00 коп.
18:00-18:30 20 грн. 00 коп.
18:30-02:00 1 грн. 00 коп.

Вівторок, середа
06:00-07:30 20 грн. 00 коп.
07:30-02:00 1 грн. 00 коп.

Четвер, субота, неділя
06:00-07:00 20 грн. 00 коп.
07:00-09:00 1 грн. 00 коп.
09:00-09:30 20 грн. 00 коп.
09:30-02:00 1 грн. 00 коп.

Проміжки часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації 
можуть бути змінені у зв’язку зі змінами законодавства України 
або сітки мовлення телевізійного каналу «Кварц».

розцінки вартості одиниці ефірного часу
для проведення передвиборної агітації на телеканалі 

«БЕССАРАБИЯ ТВ»

Проміжок часу Вартість розміщення 1 секунди 
(грн., без ПДВ)

Понеділок

06:00 - 07:00 20 грн. 00 коп.
13:30 - 14:30 20 грн. 00 коп.
18:00 -19:00 20 грн. 00 коп.

Вівторок - п’ятниця
06:00 - 07:00 20 грн. 00 коп.
14:00 - 15:00 20 грн. 00 коп.
18:00 - 19:00 20 грн. 00 коп.

Вихідні дні
06:00 - 07:00 20 грн. 00 коп.
14:00-15:00 20 грн. 00 коп.

20:30 - 21:30 20 грн. 00 коп.
Проміжки часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

можуть бути змінені у зв’язку зі змінами законодавства України або 
сітки мовлення телевізійного каналу «БЕССАРАБИЯ ТВ».

розцінки вартості одиниці ефірного часу для проведення 
передвиборної агітації на цифровому телеканалі «2+2»

Проміжок часу Вартість розміщення 1 секунди 
(грн., без ПДВ)

06:00 – 12:00 85,00
12:00 – 18:00 210,00
18:00 – 20:00 265,00
20:00 – 23:00 375,00
23:00 – 02:00 225,00

Проміжки часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації 
можуть бути змінені у зв’язку зі змінами законодавства України або 
сітки мовлення телевізійного каналу «2+2».

З 24 травня 2019 року, під час виборчої парламентської 
кампанії, на радіостанції «УХ-радіо» 101,1МГц  
встановлено такі розцінки на політичну рекламу:

розміщення інформації  
в часовому проміжку Вартість за одну секунду

з 08:00 год. до 10:59 год. 13,95 грн.

з 11:00 год. до 15:59 год. 9,58 грн.

з 16:00 год. до 19:59 год. 6,79 грн.

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

До Київського апеляційного суду надійшло кримінальне провадження № 42016000000001594 з апеля-
ційними скаргами захисників Рябовола Ю. П., Горошинського О. О., Байдика О. А., Сердюка В. А. і Федо-
ренка І. Л., Біленка Б. В. і Фозекош А.А., які діють в інтересах Януковича В.Ф. на вирок Оболонського ра-
йонного суду міста Києва від 24 січня 2019 року, яким Януковича В. Ф. визнано винуватим у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України та виправдано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 
КК України у зв’язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. 

02 квітня 2019 року ухвалою Київського апеляційного суду прийнято рішення про залишення апеляцій-
них скарг захисників Рябовола Ю. П., Горошинського О. О., Байдика О. А., Сердюка В. А. і Федоренка І. Л., Бі-
ленка Б. В. і Фозекош А. А., Овсяннікова В. В. на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 
24 січня 2019 року, яким Януковича В.Ф. визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України та виправдано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України у зв’язку з не-
доведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення, та апеляційних скарг за-
хисників Байдика О. А. та Фозекош А. А. на ухвали Оболонського районного суду міста Києва від 20 берез-
ня 2019 року без руху.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 07 травня 2019 року за апеляційними скаргами захисників Рябо-
вола Ю. П., Горошинського О. О., Байдика О. А., Сердюка В. А. і Федоренка І. Л., Біленка Б. В. і Фозекош А. А.  
на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року, яким Януковича В. Ф. визнано 
винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України та виправдано 
за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України у зв’язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримі-
нального правопорушення, та за апеляційними скаргами захисників Байдика О. А. та Фозекош А. А. на ухва-
ли Оболонського районного суду міста Києва від 20 березня 2019 року, якими в задоволенні заяви Байди-
ка О. А. про виправлення описки та заяви Байдика О. А. та Фозекош А. А. про роз’яснення вироку суду пер-
шої інстанції відмовлено, відкрите апеляційне провадження.

Київський апеляційний суд 07 травня 2019 року повернув апеляційну скаргу захиснику Овсяннікову В. В., 
який діє в інтересах Януковича В. Ф., вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 ро-
ку, яким Януковича В. Ф. визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 
ст. 437 КК України та виправдано за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України у зв’язку з недоведеністю, що в діян-
ні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. 

Ухвалою Київського апеляційного суду від 17 травня 2019 року відмовлено в задоволенні клопотань за-
хисників Горошинського О. О., Байдика О. А., Біленка Б. В. і Фозекош А. А., які діють в інтересах Януковича 
В. Ф. про продовження строку підготовки до апеляційного розгляду відмовити.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 17 травня 2019 року відмовлено в задоволенні клопотань за-
хисників Горошинського О. О. та Байдика О. А., які діють в інтересах Януковича В.Ф. про повернення кримі-
нального провадження до суду першої інстанції для розгляду заяви про роз’яснення вироку та для розгля-
ду зауважень на журнали судових засідань відмовити. 

Київський апеляційний суд 17 травня 2019 року відмовив в задоволенні клопотання захисника Овсянні-
кова В. В., який діє в інтересах Януковича В.Ф. про поновлення строку для усунення недоліків. 

Ухвалою Київського апеляційного суду від 17 травня 2019 року закінчено підготовку та призначено апе-
ляційний розгляд за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю. П., Горошинського О. О., Байдика О. А.,  
Сердюка В. А. і Федоренка І. Л., Біленка Б. В. і Фозекош А. А. на вирок Оболонського районного суду міста 
Києва від 24 січня 2019 року, яким Януковича В. Ф. визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України та виправдано за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України у зв’язку 
з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення, та за апеляційними 
скаргами захисників Байдика О. А. та Фозекош А. А. на ухвали Оболонського районного суду міста Києва 
від 20 березня 2019 року, якими в задоволенні заяви Байдика О. А. про виправлення описки та заяви Бай-
дика О. А. та Фозекош А. А. про роз’яснення вироку суду першої інстанції відмовлено, на 10 год. 00 хв. 13 
червня 2019 року у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського апеляційного суду за адресою: 
м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а.

Суддя Ю. Р. Трясун

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 11кп/824/1356/2019

Київський апеляційний суд Кому: Януковичу В.Ф. 

викликає Вас як обвинуваченого 
на 10 год. 00 хв. 13 червня 2019 року

Місцезнаходження/місце проживання:

04210, м. Київ, вул. Оболонська  
набережна,
буд. 15, корпус 5, кв. 13

за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю. П., Го-
рошинського О. О., Байдика О. А., Сердюка В. А. і Федорен-
ка І. Л., Біленка Б. В. і Фозекош А. А. на вирок Оболонського 
районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року стосовно 
Януковича В. Ф та за апеляційними скаргами захисників Бай-
дика О. А. та Фозекош А. А. на ухвали Оболонського район-
ного суду міста Києва від 20 березня 2019 року, якими в за-
доволенні заяви Байдика О.А. про виправлення описки та за-
яви Байдика О. А. та Фозекош А. А. про роз’яснення вироку 
суду першої інстанції відмовлено.
Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2 – А. Додатково просимо подати такі  

документи:

Документ, що посвідчує особу (паспорт)

Пом.судді: Довганич В. В. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4)  відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подоро-

жі тощо;
5)  тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов'язок заздалегідь повідомити про неможливість з'явлення до суду.
Згідно з положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, ци-
вільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у 
встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним 
повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин 
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді,  
суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка 
може бути застосовано привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбут-
тя на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення 
його у міждержавний та/або міжнародний розшук, є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України. 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція ПЛ 330 кВ Західноукраїнська — Рівне з відгалужен-

ням на ПС 330 кВ Радивилів ділянка від оп. №1 (ПС ЗУ) до оп. №54. Львівська обл., Жидачівський р-н та Іва-
но-Франківська обл., Рогатинський р-н, інв. № 030116.

2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі електроенергії.
3. Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на проектування проектом передба-

чено: 
- заміну існуючих дефектних залізобетонних опор;
- відновлення антикорозійного покриття металевих анкерно-кутових опор;
- заміну старого грозотросу.
Загальна довжина траси ПЛ 330 кВ, що підлягає реконструкції, складає 14,424 км.
Траса ПЛ 330 кВ проходить по території Західної ЕС у Львівській області (Жидачівський район) та Івано-

Франківській області (Рогатинський район).
4. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з ураху-

ванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:
- виробнича діяльність з передачі електроенергії в нормальному та аварійному режимах не призводить 

до забруднення ґрунтів хімічними речовинами, у зв’язку з чим контроль за забрудненням ґрунтів в процесі 
експлуатації електричних мереж не виконується;

- при будівництві шкідливого впливу на флору і фауну не виникає.
5. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності насе-

лення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до еколо-
гічних стандартів і нормативів: викиди забруднюючих речовин та шумові характеристики машин та меха-
нізмів, які використовуються при виконанні будівельних робіт, відповідають вимогам нормативів природо-
охоронного законодавства України та екологічному стандарту ISO 14001. Відповідні розрахунки наведені в 
додатках.

6. Перелік залишкових впливів:
До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демонтованих конструкцій та матеріалів, а та-

кож сміття, тару, дрібні відходи.
Проектом передбачено вивезення демонтованих конструкцій (опори, ізоляційні підвіси, фундаменти) з 

вивезенням металоконструкцій, ізоляторів, лінійної арматури на склад Львівського РЕЦ — ПС 330 кВ «Львів 
південна» на відстань 80 км, залізобетонні вироби перевозяться на склад Львівського РЕЦ — ПС 330 кВ 
«Львів південна» на відстань 80 км.

Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очищується від сміття, тари, дрібних 
відходів, які збираються в контейнери або ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал збирається 
в спеціальну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворені відходи за результатами виконання будівель-
них робіт складаються в місцях тимчасового зберігання відходів для їх подальшої передачі на утилізацію 
відповідно до укладених зі спеціалізованими організаціями договорів.

7. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: ін-
формувати громадськість про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення зобов’язується Проектуваль-
ник проекту (за дорученням Замовника).

8. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони на-
вколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта 
планованої діяльності:

Замовник зобов’язується при здійсненні реконструкції дотримуватись проектних рішень відповідно до 
норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва 
та експлуатації об’єкта планової діяльності.

9. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованих ділянок лінії електропередачі 330 кВ 
знаходиться в межах норми. Реконструйовані ділянки ПЛ 330 кВ, з урахуванням прийнятих запобіжних за-
ходів, можуть споруджуватись та вводитись в експлуатацію.

До уваги 
Громадської організації «Асоціація споживачів 

енергетики та комунальних послуг» 
(код ЄДРПОУ 41714830)

У зв’язку з неможливістю вручити вимогу про надання ін-
формації від 17.12.2018 № 128-29/02-16958 Громадській ор-
ганізації «Асоціація споживачів енергетики та комунальних 
послуг» (код ЄДРПОУ 41714830), зазначену вимогу (повний 
її зміст) розміщено на офіційному веб-сайті Антимонополь-
ного комітету України (http://www.amc.gov.ua) у розділі «Го-
ловна — До уваги суб’єктів господарювання».

Ця інформація розміщена на підставі пункту 23 Правил 
розгляду заяв і справ про порушення законодавства про за-
хист економічної конкуренції, затверджених розпоряджен-
ням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 
року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  
6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження 
Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року  
№ 169-р) (із змінами).

Державне підприємство «Львівський військо-
вий лісокомбінат», код ЄДРПОУ 07361304, місцез-
находження: 79034, м. Львів, вул. Луганська, 3, но-
мер телефону та факс: (0322) 70-75-38 повідомляє, 
що на підставі наказу міністра оборони України від 
15.05.2019 року № 233 проводиться реорганіза-
ція державного підприємства «Львівський військо-
вий лісокомбінат» шляхом виділу з його складу від-
окремлених підрозділів та про утворення нових дер-
жавних підприємств: «Костопільський військовий 
лісгосп», «Магерівський військовий лісгосп», «Во-
линський військовий лісгосп».

Кредитори державного підприємства «Львівський 
військовий лісокомбінат» упродовж двох місяців 
з дня цієї публікації вправі заявити свої претензії у 
письмовому вигляді за місцем знаходження підпри-
ємства: 79034, м. Львів, вул. Луганська, 3.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України необ-

хідно з’явитися 29 травня 2019 року об 11:00 годині до 
слідчого відділу ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим 
(з дислокацією в м. Херсон) до слідчого Рябого Р. О. та 
прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки 
Крим Яриш С. Ю. за адресою: м. Херсон, вул. Перекоп-
ська, 5, для ознайомлення із матеріалами кримінального 
провадження, вручення повідомлень про підозру, обви-
нувального акта та реєстру матеріалів у порядку ст. 290 
КПК України, а також для участі в проведенні слідчих та 
процесуальних дій при здійсненні спеціального досудо-
вого розслідування:

 - Мельник Володимир Анатолійович, 23.06.1980 року 
народження, зареєстрований та фактично проживаючий 
на тимчасово окупованій території Автономної Республі-
ки Крим за адресою: м. Севастополь, вул. Генерала Ост-
рякова, буд. 15.

Повідомляємо, що ухвалою Київського апеляцій-
ного суду від 20 травня 2019 року призначено до 
апеляційного розгляду апеляційну скаргу захисни-
ка Хатнюк Ольги Олександрівни в інтересах обви-
нуваченого Бєлавєнцева Олега Євгеновича на ви-
рок Святошинського районного суду м. Києва від 18 
березня 2019 року, у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002290 по обвинуваченню Бєлавєн-
цева Олега Євгеновича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 110 (в 
редакції Закону до 8 квітня 2014 року), ч. 4 ст. 27, ч. 1 
ст. 111 (в редакції Закону до 8 квітня 2014 року), ч. 5 
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, на 18 черв-
ня 2019 року на 10 год. у приміщенні Київського апе-
ляційного суду, що знаходиться за адресою: м. Київ, 
вул. Солом’янська, 2-а.

Суддя М. А. Васильєва

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Джамілова Айдера Шевкетови-
ча, що обвинувачується у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 03 черв-
ня 2019 року об 11:30 годині в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

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

Суддя О. В. Жежера

В провадженні Марківського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 433/1869/17 стосовно Степіної Олени Сер-
гіївни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Мар-
ківський районний суд Луганської області викликає 
Степіну Олену Сергіївну в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 11 червня 2019 року о 10 годині 
30 хвилин у залі судових засідань Марківського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: пл. Со-
борна, буд. 31, смт Марківка Марківського району 
Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Рукас О. В., суддів Дідоренко А. Е., 
Чернік А. П.
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Школярі Сумщини вчаться любити природу
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

 «Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ. 
Майже 5 тисяч учнів із 350 за-
кладів освіти Сумщини взя-
ли участь в обласному ета-
пі конкурсу «Лісівники плека-
ють ліс», представивши 159 
робіт — малюнків і літератур-
них творів.

Як наголосила директор де-
партаменту освіти і науки Сум-

ської облдержадміністрації ві-
кторія Гробова, творчий кон-
курс у межах акції Державно-
го агентства лісових ресурсів 
України «Майбутнє лісу у твоїх 
руках» став чудовим оглядом 
юних талантів, надійною плат-
формою виховання любові до 
лісу, природи, навколишнього 
середовища.

Участь дітей та учнівської 
молоді у спільних заходах із 
Сумським обласним управ-

лінням лісового та мислив-
ського господарства дає змо-
гу більше дізнатися про спе-
ціальності працівників лісо-
вої галузі, поглибити знання 
з основ сталого ведення лі-
сового господарства, охорони 
й захисту лісу, забезпечення 
суспільства лісовою продук-
цією, визначитися з вибором 
майбутньої професії. 

Перші місця вибороли ви-
хованка обласного центру по-

зашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю Дар’я 
Курилова і учениця Підліснів-
ської загальноосвітньої шко-
ли І—ІІІ ступенів Сумського 
району вікторія Бирченко. Ще 
четверо школярів посіли дру-
ге і третє місця. Усіх їх наго-
роджено грамотами і цінни-
ми подарунками Сумської об-
ласної організації профспіл-
ки працівників лісового госпо-
дарства.

Пам’ятайте героїв АТО
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

НЕ ЗАБУДЕМО.  Фахівці Державного архіву Луганщини ре-
алізують проект «Пам’ятайте героїв аТО». На сьогодні 11 ар-
хівних установ створили вісім фондів особового походження 
та три колекції документів. Спеціалісти стверджують, що всі 
зібрані документи стануть джерельною базою для науковців, 
краєзнавців, студентів для дослідження історії України початку 
ХХІ століття, їх залучатимуть до виставкових, науково-дослід-
ницьких та видавничих проектів. Про це йшлося на засіданні 
колегії Державного архіву Луганської області.

Як повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністра-
ції, для вшанування подвигу живих і полеглих учасників ООС 
(аТО), поповнення джерельної бази історії України періоду 
незалежності з 2017 року Державний архів реалізує проект 
«Пам’ятайте героїв аТО». він полягає у збиранні усної історії 
та створенні колекції документів особового походження учас-
ників подій, які відбуваються на сході України.

На Всесвітніх 
інтелектуальних 
іграх переможцем  
був харків’янин

Володимир ГАЛАУР, 
 «Урядовий кур’єр»

ВІКТОРІЯ. Харківський гросмейстер антон Коробов став 
переможцем IMSA World Masters 2019 у рапід-турнірі з шахів, 
який у середині травня відбувся в Китаї.

Як повідомили в управлінні у справах молоді та спорту Хар-
ківської облдержадміністрації, в 11 турах антон Коробов на-
брав 8,5 очка, випередивши на 1,5 очка найсильніших супер-
ників  — Ле Куанг Льєма із в’єтнаму та Леньєра Домінгеса Пе-
реса зі СШа, які посіли друге і третє місця.

У жіночому турнірі харків’янка Ганна Ушеніна, набравши 5 
очок, посіла 12-те місце. Марія Музичук зі Львова з результа-
том 6,5 очка стала бронзовим призером. 

Якщо ви відвідаєте цю бла-
годатну землю хоч раз, 

вас сюди потім тягнутиме мов 
магнітом. І щоразу відкрива-
тимете для себе щось нове, 
бо Тернопільщина унікальна 
історичними, архітектурни-
ми, духовними, природними 
надбаннями. Більш як трети-
на всіх українських замків та 
їх руїн розташована саме тут, 
а серед найдивовижніших 
творінь природи — Дністров-
ський каньйон, численні пе-
чери, Медобори, Кременецькі 
гори, Бережанське горбогір’я 
та понад 20 водоспадів. 

Це край храмів і святинь. 
Над Кременецькими горами 
витає Божий дух і передзвін 
української історії. адже тут 
стоїть віками Свято-Успен-
ська Почаївська лавра. У По-
чаєві зберігся слід Божої Ма-
тері — відбиток її стопи, а 
лавра стала однією з найбіль-
ших святинь православ’я. 

Сотні тисяч прочан з усього 
світу щороку приїздять до ще 
однієї християнської святині 
— греко-католицького Марій-
ського духовного центру в За-
рваниці. 

Подорожувати краєм мож-
на як власним авто, так і гро-
мадським транспортом за-
вдяки досить розвиненій 
транспортній і туристичній 
інфраструктурі.  Можна та-
кож скористатися послугами 
тур операторів, які формують 
групи на залізничному чи ав-
тобусному вокзалах обласно-
го центру.  

Подорожі землею  
й під землею

Про безліч маршрутів, які є 
на Тернопіллі, розповісти ко-
ротко неможливо. Зосереди-
мося на деяких основних, які 
будуть цікавими і дорослим, і 
дітям.

Перший можна так і назва-
ти: «Подорожі землею й під 
землею». Мандрівка триває 

два дні. Доведеться загалом 
проїхати понад 350 кіломе-
трів. Із Тернополя шлях про-
ляже через Струсів до Зарва-
ниці, потім — на Рукомиш, Бу-
чач і  Чортків, де  можна зано-
чувати в одному з готелів. 

Наступного  дня турист-
ський маршрут поведе вас  
у мальовничий Заліщиць-
кий район, де шумить-гомо-
нить найвищий рівнинний во-
доспад України Джуринський 
(Червоногородський).  а в 
Борщівському районі зможе-
те потрапити в підземний світ 
і дізнатися таємниці підземел-
ля у печерах Кришталева в  
с. Кривче та вертеба в Біль-
че-Золоте, де діє єдиний у сві-
ті підземний музей Трипіль-
ської культури. 

Від мистецтва 
до архітектури

Наголос на замкові та са-
кральні пам’ятки можна по-
ставити під час іншого марш-
руту до Збаража, вишнівця, 
Кременця і Почаєва. До ре-
чі, найпопулярніші об’єкти, які 
можуть відвідувати люди з об-
меженими можливостями на 
Тернопіллі, — Збаразький за-
мок і вишнівецький палац. Ці 
міста і туристські об’єкти мож-
на оглянути впродовж одно-
денного маршруту.

Ще одна подорож протяж-
ністю 250 кілометрів поведе 
вас з обласного центру  че-
рез Чортків до   християн-
ської святині в Зарваниці, зам-
ків, архітектурних та історич-
них пам’яток у Бучачі, Тере-
бовлі й Микулинцях. На шану-
вальників мистецтва в Бучачі  
чекає зустріч із творами гені-
ального скульптора середини  
XVIII ст. Іоанна-Георгія Пінзеля 
— українського Мікеландже-
ло, основоположника експре-
сивної барокової пластики. 

Багато цікавого з історії, 
культури, архітектури можна 
побачити і в Теребовлі, де за-

йнялися навіть паратрайком 
— поєднанням екстремаль-
ного виду спорту з активним 
відпочинком. Діє в місті, яко-
му понад 900 років, туристич-
но-інформаційний центр, що 
не залишив без уваги вело-
мандрівників: придбав вело-
сипеди, організував їх прокат, 
промаркував шлях тим, хто 
любить крутити педалі. Чорт-
ків також узявся розвива-
ти міську велоінфраструкту-
ру. Біля туристських об’єктів 
у місті зробили спеціальні ве-
лостоянки та проклали вело-
доріжки. 

Місто з кременю
власні велосипедні марш-

рути організував Національ-
ний природний парк «Кре-
менецькі гори». На вершині 
Замкової гори у центрі Кре-
менця залишки руїни фор-
теці. За всю історію вона 
не піддавалася нікому. Її не 
зміг узяти штурмом хан Ба-
тий. Замок перебував в об-
лозі поляків, литовців. Од-
ному лише герою, славному 
українському лицареві, ско-
рилася кременецька фор-
теця — гордому і непокір-
ному Максимові Кривоносу. 
Неподалік Замкової гори на 
горі Черчі — козацьке кладо-
вище з мальтійськими хрес-
тами на старих могилах. ві-
чний спочинок, мирний сон 
знайшли неспокійні козаць-
кі душі в місті із кременю. Ці-
каво, що на козацькому кла-
довищі в єдиному в Украї-
ні місці збереглися могили 
кобзарів з надгробками, ви-
тесаними у формі бандур. 
Неподалік Кременця, посе-

ред широкої долини, в лісах 
між селами Лішня, Стіжок, 
антонівці відбулася битва 
Української Повстанської ар-
мії з «рубахами» (енкаведис-
тами). То не був бій місцево-
го значення. Кілька днів і но-
чей тисячі людей у нерівній 
борні проливали кров. Одні — 
за істину, державу, інші — че-
рез страх, що їх розстріляють 
за невиконання військового 
обов’язку. 

Наодинці  
із природою

Суцільний екомаршрут — 
це Дністровський каньйон. 
вражають круті скелясті або 
заліснені береги, дика приро-
да, мальовничі острови. Цю 
місцину образно називають 
книгою сотворіння світу або 
підручником з геології з ре-
альними ілюстраціями. Улітку 
популярні сплави Дністром. 
Жити серед цієї краси мож-
на в наметі. а для тих сплав-
ників, котрі прагнуть комфор-
ту, у прилеглих до річки Залі-
щицькому, Бучацькому райо-
нах є  гарні стоянки, де  мож-
на відпочити, переночувати, 
порибалити та самому приго-
тувати їжу. 

Мальовнича 
Бережанщина

Містом-музеєм називають 
Бережани. Упродовж дня ви 
зможете ознайомитися не 
лише із замком та багать-
ма місцевими архітектурни-
ми пам’ятками, а й відвідати 
передмістя, зокрема релігій-
ні об’єкти та екологічну стеж-
ку в Лісниках, заїхати до села 
Рай — мальовничої місцини, 
де колись звели графський 
палац і парк з рідкісними по-
родами дерев і кущів.

Бережанщина має розгалу-
жену інфраструктуру: власні 
садиби, супутню інфраструк-
туру для подорожніх, заклади 
харчування та сервісного об-
слуговування. 

Багата й фестивальна па-
літра Тернопільщини. Пере-
дусім зацікавленість викли-
кають численні свята замків, 
що тривають від травня аж до 
жовтня. 
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Детальніше про ці та інші туристські маршрути Тернопілля 
можна дізнатися в управлінні туризму ОДА.

Координати: вул. Грушевського, 8, м. Тернопіль, 46021.
Тел. (+38 0352) 43-00-35. 
web: www.ternotour.com.ua
У Фейсбуці — сторінка «Тернопільщина туристична»

 Тернопілля – 
край святинь, 

храмів і замків

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11 +16 +20 +25 Черкаська +10 +15 +21 +26
Житомирська +9 +14 +19 +24 Кіровоградська +11 +16 +21 +26
Чернігівська +11 +16 +20 +25 Полтавська +11 +16 +21 +26
Сумська +9 +14 +19 +24 Дніпропетровська +11 +16 +20 +25
Закарпатська +8 +13 +19 +24 Одеська +12 +17 +21 +26
Рівненська +8 +13 +18 +23 Миколаївська +11 +16 +21 +26
Львівська +7 +12 +18 +23 Херсонська +11 +16 +20 +25
Івано-Франківська +7 +12 +18 +23 Запорізька +11 +16 +19 +24
Волинська +7 +12 +17 +22 Харківська +11 +16 +18 +23
Хмельницька +8 +13 +18 +23 Донецька +11 +16 +18 +23
Чернівецька +8 +13 +19 +24 Луганська +11 +16 +17 +22
Тернопільська +8 +13 +18 +23 Крим +12 +17 +19 +24
Вінницька +9 +14 +20 +25 Київ +13 +15  +22 +24

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

20..25
11..16

18..23
11..16

20..25
11..16

21..26
11..16

13..23
7..12

гроза
Дністровський каньйон — книга сотворення світу та мальовничості
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