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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ МЕЛЬНИК:
«Зраду скасовано: 
керівництво МЗС 

Німеччини повідомило мене 
особисто про вказівку всім 

німецьким консульствам 
не визнавати 

російських паспортів, 
виданих українцям на 
окупованому Донбасі».

Аграрії хочуть знати  
все про земельну реформу 

РЕЗОНАНС. Запровадження ринку сільськогосподарської зем-
лі й проведення земельної реформи обговорили Президент Во-
лодимир Зеленський і Прем’єр-міністр Олексій Гончарук із пред-
ставниками аграрної галузі — тими, хто безпосередньо працює 
на землі. 

Вони мають застереження й побоювання щодо розвитку ситуа-
ції після відкриття ринку землі, тому висловилися за поетапне йо-
го запровадження. Спершу право купувати землю матимуть ви-
ключно українці, а іноземці одержать таку можливість лише на 
останньому етапі реформи. Наголошено й на необхідності забез-
печення доступних кредитів для малих і середніх фермерських 
господарств і недопущенні монополізації ринку сільськогосподар-
ської землі, повідомляє Офіс Президента. Є зауваження й щодо 
істотних системних проблем із державними кадастрами природ-
них ресурсів, яких не існує, надто в електронному вигляді. 

Олексій Гончарук зазначив, що земельну реформу готують ре-
тельно, а відкриття обігу землі значно пришвидшить економічне 
зростання. Для цього уряд дуже активно працює над вирішенням 
дискусійних, проблемних  і болючих питань.

100,7%
становив, за даними Держстату, індекс 

споживчих цін (індекс інфляції)  
у вересні 2019 року щодо серпня 

НОВИЙ ФОРМАТ КОМУНІКАЦІЙ. Президент під час першого 
пресмарафону розповів, у якому напрямку, на його думку, 
 має  рухатися країна 

Думку України мають 
чути в усьому світі 

Посол України у ФРН про фейковість окупаційних 
документів РФ 

3 5
ПОСТАТІ

Праворадикали у Європарламенті 
підтримують намір провести 
вибори на окупованому Донбасі. 
Більшість вбачає в цьому бажання 
Берліна та Парижа скасувати 
санкції проти РФ

ГЕОПОЛІТИКА

Напевно, досі ніхто не доклав 
стільки зусиль до того, 
щоб з’явився український 
Лувр, як художник Михайло 
Романишин

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
pr

es
id

en
t.g

ov
.u

a

3

2

Нові обставини не пов’язані з чинними правовими процедурами 
РОЗСЛІДУВАННЯ МН17. Ві-

зит міністра закордонних справ 
Королівства Нідерланди Стефа 
Блока мав підставою подальше 
з’ясування найдрібніших обставин 
збиття з російського «бука» літака 
рейсу МН17 у 2014 році. Опісля пе-
реговорів глава зовнішньополітич-
ного відомства України й поваж-
ний гість дали спільну пресконфе-
ренцію, де намагалися згладити 
гострі кути, які виникли у розслі-

дуванні зокрема не без втручання 
Кремля.    

«Упродовж п’яти років Україна 
стикається з абсолютно не обґрун-
тованим і неприйнятним порушен-
ням її кордонів з боку Російської Фе-
дерації. Дозвольте мені вас запев-
нити, що Нідерланди залишаються 
непохитними у підтримці територі-
альної цілісності, суверенітету й не-
залежності України», — запевнив 
Стеф Блок.

Учора він побував біля Михайлів-
ського собору, на власні очі поба-
чив Стіну пам’яті полеглих за Укра-
їну, вшанував пам’ять загиблих на 
Донбасі. «Перелік імен на цій сті-
ні не має надалі зростати. Для цьо-
го необхідна буде певна форма ді-
алогу як на політичному рівні, так і 
між людьми», — вважає нідерланд-
ський дипломат. Проте такий діа-
лог не означає, що треба поступи-
тися цінностями, які виборює Украї-

на. «Нідерланди не визнають анек-
сію Криму і не дозволять послабити 
санкції ЄС проти Російської Федера-
ції без реалізації мінських угод», — 
цитує УНІАН слова Стефа Блока. 

Міжнародні експерти вважають, 
що рішення парламенту Нідерландів 
щодо з’ясування ролі України в тій 
трагедії (щодо не закритого Укра-
їною повітряного простору над зо-
ною бойових дій) спричинено рішен-
ням нашої влади видати Росії одно-

го із ключових свідків злочину Воло-
димира Цемаха. 

«Ми цінуємо численні моменти 
контактів під час підготовки остан-
нього обміну заручниками між Ро-
сійською Федерацією і Україною. 
Хоч Нідерланди хотіли б побачи-
ти інший результат стосовно па-
на Цемаха. Але ми розуміємо сер-
йозні труднощі цієї ситуації», 
— прокоментував іноземний 
гість. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

Краматорський міський суд Донецької області викликає як обвинуваченого Олесюка Володимира 
Васильовича, 31 липня 1962 року народження (останнє відоме місце проживання: Донецька область,  
м. Новогродівка, вул. Донецька, буд. 11, кв. 10), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 
ст. 263 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 23 жовтня 2019 року о 13-00 годині.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу. 
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Демидова В. К.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Каракай Ольга Вікторівна, 6 серпня 1970 року народження, на підставі ст.ст. 111, 

134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України викликається Артемівським міськрайонним су-
дом Донецької області для участі в статусі обвинуваченої в підготовчому судовому засіданні кри-
мінального провадження № 42017050000000787 від 27 вересня 2017 року за обвинуваченням Ка-
ракай Ольги Вікторівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться в залі судових засідань приміщення суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 21 жовтня 2019 року о 12 год. 30 хв. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої за викли-
ком до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Cуддя Н. М. Погрібна

У зв’язку із втратою свідоцтва 
про право власності  

Чичекало Н.Є. на квартиру  
№ 30, 

розташовану по вул. Сахарова, 
46, м. Одеса, серія свідоцтва 

ЯЯЯ № 282498, 
вважати 

зазначене свідоцтво  
недійсним.

З жовтня 2019 року 

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 11-кп/824/1750/2019

Київський апеляційний суд
(найменування суду)

викликає Вас як обвинуваченого
на 15 год. 30 хв. 1З листопада 2019 року
для участі в розгляді апеляційного провадження за апеляційною 
скаргою захисника Хатнюк Ольги Олександрівни в інтересах об-
винуваченого Бєлавєнцева Олега Євгеновича на вирок Свято-
шинського районного суду м. Києва від 18 березня 2019 року в 
кримінальному провадженні № 42016000000002290 по обвину-
ваченню Бєлавєнцева Олега Євгеновича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (в ре-
дакції 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.
Місцезнаходження суду:
03110. м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а
Суддя-доповідач: Васильєва М. А.

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Бєлавєнцеву О. Є.
Місцезнаходження/місце проживання:
Російська Федерація, Ставропольський край, м. П’ятигорськ, 
пр. Кірова, буд. 26
Додатково просимо подати такі документи:
що посвідчують особу
Повідомляємо, що Ваша явка в судове засідання 13 листопа-
да 2019 року є обов’язковою.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про не-
можливість з’явлення до суду.
Тел./факс (044) 284-15-77; (044) 284-14-56 
е-mаil: іnbох@kіа.соurt.gov.uа

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, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості 
тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 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.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 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 України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх пред-
ставників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів АТ «ДеЛьТА БАНК»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: GL3N011726-GL3N011746  

(14 лотів)
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

Електронна адреса для доступу 
до відкритих то00ргів (аукціону) 
/електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

01.11.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
44996-asset-sell-id-221237

В провадженні Солом’янського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№42016010000000202 відносно Ільясова Ремзі Ілья-
совича, обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1958 року 
народження, обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111  
КК України, яке відбудеться 24 жовтня 2019 року о 
15-00 год. у приміщенні Солом’янського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, 
каб. 6, під головуванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Домнікову Марію Вікторівну, 02.11.1983 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 
буд. 41/5, кв. 91) у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 23.10.2019 о 08 год. 55 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Обвинувачений Сухачов Андрій Валерійович, 
06.07.1976 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 109 ч. 1,  
ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження, яке відбудеться 25 жовтня 2019 року о 
13 годині 40 хвилин у приміщенні Біловодського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: вул. Лу-
ганська, 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

Cуддя Т. В. Кускова

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання, 
яке відбудеться о 14 годині 30 хвилин 24 жовтня 2019 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвину-
ваченого Гелюха Анатолія Юрійовича, 15 вересня 1979 року народжен-
ня, в рамках кримінального провадження № 22014000000000338, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2014 ро-
ку, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Лукачо-
ва Станіслава Олеговича, 04.01.1980 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О.Невського/Річна, 29/11), у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 23.10.2019 року о 08 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 301 під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бондаренка 
Анатолія Анатолійовича, 22.02.1974 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Чорноморське, вул. Кірова, 19) у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 23.10.2019 о 08 год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 301 під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

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 Укра-
їни, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 25 жовтня 
2019 року о 14 годині 10 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України
Cуддя Т. В. Кускова

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Красільни-
кова Олександра Львовича, 16.10.1960 року народження (останні відомі міс-
ця проживання: АР Крим, м.Севастополь, вул. Героїв Бреста, 17/19) у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 23.10.2019 року о 08 год. 35 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 301 під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Бєлогла-
зову Ірину Костянтинівну, 15.06.1954 року народження (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 26-Б, 
кв. 4) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 23.10.2019 р. о 08 год. 50 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання
Обвинувачений Мальгін Валерій Вікторович, 08.05.1969 року народження, 

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеть-
ся 25 жовтня 2019 року об 11 годині 50 хвилин в приміщенні Біловодського 
районного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біло-
водськ 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 обвинуваченого в підготовче судове засідання,  
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Святишенко Юрій В’ячеславович, 05.09.1981 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 25 жовтня 
2019 року об 11 годині 10 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України
Суддя Т. В. Кускова

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 23.05.2016 
року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до Єдиного 
державного реєстру досудових розслідувань за № 22016130000000035 від-
носно Святишенка Юрія В’ячеславовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Святишенко Юрій В’ячеславович. 
Підготовче судове засідання відбудеться 25 жовтня 2019 року об 11:30 го-
дині у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважається повідомле-
ним про час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Cуддя Т. В. Кускова

проходити військову службу (навчання) за контрактом у вищому військовому на-
вчальному закладі протягом строку дії Контракту на умовах, установлених закона-
ми, іншими нормативно-правовими актами України, що 2 регулюють порядок про-
ходження військової служби (навчання) у вищих військових навчальних закладах, 
та цим Контрактом; 

сумлінно виконувати вимоги військових статутів Збройних Сил України, інших ак-
тів законодавства України, службові обов’язки, накази командирів і начальників, ово-
лодівати знаннями, уміннями та навичками, іншими компетентностями, необхідними 
для подальшої служби на посадах осіб офіцерського складу; 

продовжувати військову службу на посадах осіб офіцерського складу після закін-
чення навчання в установленому законодавством порядку. 

2. Служба безпеки України зобов’язується забезпечувати курсантові ___________
______________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
додержання соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод його та 
членів його сім’ї, включаючи надання пільг, гарантій та компенсацій, установлених 
законами та іншими нормативно-правовими актами України, які визначають статус 
військовослужбовців та порядок проходження військової служби (навчання) у вищих 
військових навчальних закладах, зокрема: 

фінансове, матеріальне та інше забезпечення відповідно до норм та порядку, 
встановлених законодавством України та нормативно-правовими актами Служби 
безпеки України. 

3. У разі дострокового розірвання Контракту через небажання продовжувати на-
вчання, недисциплінованість або в разі відмови від подальшого проходження вій-
ськової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення вищого на-
вчального закладу, а також в інших випадках, передбачених законодавством Украї-
ни, курсант відшкодовує Службі безпеки України витрати, пов’язані з утриманням у 
вищому військовому навчальному закладі, відповідно до порядку та умов, установ-
лених Кабінетом Міністрів України. 

4. Інші умови Контракту_________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Умови цього Контракту можуть бути зміненими тільки за згодою Сторін у пись-
мовій формі. 

6. Контракт укладено на весь час навчання у ______________________________

______________________________________________________________________ 
(назва вищого військового навчального закладу) 

__________________________________________________________________ 
7. Контракт укладено у двох примірниках, які мають однакову силу і зберігають-

ся кожною із Сторін. 

Керівник вищого військового   Курсант
навчального закладу 
_____________________________   _________________________ 
           (військове звання)                                                                     (військове звання) 
_____________________________                           __________________________ 
                    (підпис)                                                                                    (підпис) 
_____________________________                           __________________________ 
         (прізвище та ініціали)                                                                (прізвище та ініціали) 

«____»_____________ 20 __ року                      «___»____________ 20 __ року 
 
Один примірник контракту отримав «____»__________________ 20 __ року. 
Курсант ____________________/_____________
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації — керівника обласної  

військово-цивільної адміністрації
05 вересня 2019 р.                    Сєвєродонецьк  № 698

Зареєстровано  
в Головному територіальному управлінні  

юстиції у Луганській області  
24 вересня 2019 р. за № 92/2002

Про встановлення тарифів на платні послуги, 
що надаються Комунальним некомерційним 

підприємством «Троїцьке територіальне 
медичне об’єднання»

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із 
змінами), керуючись пунктом 12 повноважень центральних органів виконавчої вла-
ди, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастополь-
ської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регу-
лювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг, затверджених по-
становою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встанов-
лення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад що-
до регулювання цін (тарифів)» (із змінами), пунктами 7, 8 розділу I переліку платних 
послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та ви-
щих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 вересня 1996 року № 1138 (із змінами), з метою покращання медич-
ного обслуговування населення та необхідністю встановлення економічно обґрунто-
ваних тарифів на платні послуги

зОБОВ’ЯзУю:
1. Встановити тарифи на платні послуги, що надаються Комунальним некомер-

ційним підприємством «Троїцьке територіальне медичне об’єднання» (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної держав-

ної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 лис-
топада 2017 року № 872 «Про затвердження тарифів на платні послуги, що нада-
ються Троїцьким територіальним медичним об’єднанням», зареєстроване у Голов-
ному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 11 грудня 2017 ро-
ку за № 144/1744.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та ту-

ризму Луганської обласної державної адміністрації забезпечити опублікування цього 
розпорядження в установленому законодавством порядку.

Голова Віталій КОМАРНИЦЬКИЙ

Додаток 
до розпорядження голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації  
05 вересня 2019 р. № 698

Тарифи 
на платні послуги, що надаються Комунальним некомерційним підприємством 

«Троїцьке територіальне медичне об’єднання»

№ з/п Найменування послуги Тариф за послугу без 
ПДВ, грн

1 2 3

1.

Попередні профілактичні медичні огляди при 
прийнятті на роботу та для отримання посвід-
чення водія транспортних засобів (крім  
випадків, коли медичні огляди проводяться

за направленнями органів державної служби за-
йнятості), медичні огляди для отримання дозво-
лу на право отримання та носіння зброї грома-
дянами, а також відповідні періодичні профі-
лактичні медичні огляди, у тому числі:

1.1.

Огляд лікарем:
терапевтом 18,92
дерматовенерологом 14,12
отоларингологом 15,06
стоматологом 21,27
офтальмологом 11,90
невропатологом 22,21
хірургом 11,32
інфекціоністом 41,13
гінекологом 17,74
онкологом 34,33
ендокринологом 18,09
фтизіатром 31,13
Лабораторні та діагностичні послуги:
загальний аналіз сечі 21,10

1.2.

загальний аналіз крові 17,15
електрокардіографічне дослідження 27,97
дослідження крові на цукор 10,49
дослідження крові на білірубін 12,32
аланінамінотрансфераза (АЛТ) 7,24
аспартатамінотрансфераза (АСТ) 7,24
рентгенографія органів грудної клітки 47,32
рентгенографія опорно-рухового апарату (хреб-
та) 56,21

дослідження на гельмінтози 31,71
дослідження крові на сифіліс 11,48
дослідження мазків на гонорею 15,07
цитологічне дослідження мазків (на атипіч-
ні клітини) 9,64

бактеріологічне дослідження мазків (на флору) 48,73
дослідження на носійство кишкових інфекцій 67,73
дослідження мазків з горла та носа на наявність 
патогенного стафілококу 73,88

підрахунок ретикулоцитів у крові 19,28
підрахунок тромбоцитів у крові 24,84
підрахунок еритроцитів з базофільною зер-
нистістю 34,07

дослідження активності гамма-глутамілтранс-
ферази сироватки крові (ГГТФ) 53,24

аналіз лужної фосфатази 7,05
дослідження крові на наявність тілець Гейнца 17,08
дослідження крові на активність холінестерази 28,29

1.3.

Обов’язковий первинний (періодичний) про-
філактичний наркологічний огляд працівників 
окремих професій (крім випадків, коли медичні 
огляди проводяться за направленнями органів 
державної служби зайнятості)

114,62

1.4.

Обов’язковий попередній (періодичний) психі-
атричний огляд працівників певних категорій 
(крім випадків, коли медичні огляди проводять-
ся за направленнями органів державної служ-
би зайнятості)

35,01

1.5. Періодичний профілактичний медичний огляд 
водіїв транспортних засобів 156,12

1.6.

Попередній профілактичний медичний огляд 
для отримання посвідчення водія транспорт-
них засобів (крім випадків, коли медичні огляди 
проводяться за направленнями органів держав-
ної служби зайнятості)

234,53

1.7.

Обов’язковий первинний (періодичний) профі-
лактичний наркологічний огляд для отриман-
ня посвідчення водія транспортних засобів (крім 
випадків, коли медичні огляди проводяться за 
направленнями органів державної служби за-
йнятості)

121,40

1.8.

Обов’язковий попередній (періодичний) психіа-
тричний огляд для отримання посвідчення водія 
транспортних засобів (крім випадків, коли ме-
дичні огляди проводяться за направленнями ор-
ганів державної служби зайнятості)

35,01

1.9.

Щозмінний передрейсовий або післярейсовий 
медичний огляд водіїв транспортних засобів 
(за договорами на медичне обслуговування із 
суб’єктами господарювання)

17,15

1.10. Медичний огляд для отримання дозволу на пра-
во отримання та носіння зброї громадянами 144,80

1.11.
Обов’язковий попередній (періодичний) психіа-
тричний огляд для отримання дозволу на право 
отримання та носіння зброї громадянами

59,80

1.12.

Обов’язковий первинний (періодичний) профі-
лактичний наркологічний огляд для отриман-
ня дозволу на право отримання та носіння зброї 
громадянами

114,62

2.
Операції штучного переривання вагітності у ста-
ціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за 
медичними і соціальними показаннями

173,89

Примітки:
1. У тарифах враховано і додатково не оплачується вартість матеріалів, у тому 

числі медикаментів, хімреактивів, медінструментарію, бланків тощо, крім вартості 
гінекологічного набору, бланка особистої медичної книжки, медичної довідки для 
отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи, медичної довідки про 
проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів і 
сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду, які сплачу-
ються окремо за ціною придбання.

Лікарські засоби (у тому числі анестетики) та медпрепарати, необхідні для про-
ведення операції штучного переривання вагітності, придбаваються пацієнтом само-
стійно за рекомендацією лікаря.

2. Визначення групи крові та резус-фактора враховано у тарифі на попередній 
профілактичний медичний огляд для отримання посвідчення водія транспортних за-
собів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів 
державної служби зайнятості), вказаний у рядку 1.6. За наявності в особи довідки 
(відмітки) щодо групи крові та резус-фактора вартість зазначеної послуги зменшу-
ється на 78,41 грн без ПДВ.

3. У тарифах на медичні огляди, вказані у рядках 1.5, 1.6, 1.10, не враховано вар-
тість психіатричних та наркологічних оглядів. 

Директор Департаменту
економічного розвитку, 
зовнішньоекономічної діяльності 
та туризму Луганської обласної 
державної адміністрації                                                           Сергій МЕДВЕДЧУК

ПАТ НАСК «ОРАНТА» повідомляє про втрату бланків полісів обов’язкового страхування цивільно-право-
вої відповідальності власників наземних транспортних засобів агентами  та у зв’язку з цим просить вважа-
ти їх недійсними, а саме: 

AK 7141652 AK 9560231 AK 9554574 AK 9954536 AK 9559238
AK 7141653 AK 7141646 AK 9554575 AK 9954024 AK 9559215
AK 7141655 AK 7141647 AK 9559381 AK 9954017 AM 6977340
AK 9554577 AK 9565637 AK 9559382 AK 9908072 AM 6977308
AK 9554553 AK 9565638 AK 9559383 AK 9908071 AM 5799684
AK 9554579 AK 9565639 AK 9559384 AK 9908064 AM 5799185
AK 9554580 AK 9565640 AK 9559385 AK 9908063 AM 5799184
AK 9565586 AK 9554571 AK 9559470 AK 9908062 AM 5799026
AK 9560268 AK 9554572 AK 9954752 AK 9566285 AM 5786709
AK 9554582 AK 9554573 AK 9954751 AK 9565401 AM 5774226
AM 5766673 AM 5736875 AK 9566185 AK 9559410 AK 7128186
AM 5766672 AM 5736864 AK 9566184 AK 9559411 AK 9566495
AM 5764788 AM 5736863 AK 9566175 AK 9559412 AK 7128326
AM 5764282 AM 5736879 AK 9566173 AK 9558407 AK 9565552
AM 5755770 AM 5766353 AK 9566165 AK 9554146 AK 9566494
AM 5755134 AM 5799027 AK 9566124 AK 9480468 AK 9566492
AM 5755133 AM 6945757 AK 9566125 AK 7150671 AK 4095713
AM 5755132 AK 9954038 AK 9559436 AK 7150672 AK 9566493
AM 5736880 AK 9938573 AK 9559432 AM 5766922 AK 7128325
AM 5736877 AK 9860047 AK 9559409 AM 5755420 AK 9650414
AK 7140590 AK 9946370 AK 9908631 AK 9554500 AK 9908081
AK 4039872 AK 4261579 AK 9560298 AK 9946403 AK 9908082
AM 0856203 AK 9946407 AK 7128249 AK 7128256 AK 9908092
AK 9563769 AK 7150675 AK 7140600 AM 0851048 AK 9561072
AK 7140632 AK 9908628 AK 9650415 AM 0851049 AK 9581486
AK 9954377 AK 9946406 AK 9908808 AK 9659247
AK 9954613 AK 4039873 AK 9954853 AK 9659248
AK 9480388 AK 9946356 AM 5774393 AK 9659249
AK 7140599 AK 9559332 AK 9908403 AK 9908066
AK 9954646 AK 9563770 AK 9581375 AK 9908069

та бланки системи «зелена карта»:
13005925 13002736 12736791 12998588 13504504
13490934 13002728 13009358 13005527 13514606
13002707 12993637 12739908 13006805 13514607
13005947 13490997 13009353 13007900 13514608
12719908 13002727 13009359 13008789 13514609
13019437 12993639 13009355 13012408 13514610
13009001 13002737 12719899 13014125 13515818
13002735 12993631 12998889 13022569 13515819
13492064 12737598 12998664 13022570 12719184
13515894 12737595 12717190 13494637 12318813
12737597 12725906 12736651 13494741 12318814
12736786 13017273 12736941 13494742 12318833
12737599 13017213 12737544 13494743 12318834
12739917 12736787 12737697 13494744 12319867
13020185 13009361 12993660 13494781 12319917
12736798 12737596 12993671 13497241 12319921
12319922 12323997 12304995 12709731 12719962
12319923 12323998 12308693 12712959 12998583
12319926 13014594 12310722 12712960 12998836
12319925 12736081 12310723 12712961 12998837
12321491 11978274 12310854 12712962 12998838
12998839 12998841 12998843 12998845 13493613
12998840 12998842 12998844 13493610 12719287

Оголошення 
щодо виклику осіб, які не є зареєстрованими  

в м. Одесі та Одеській області
Приморський районний суд м. Одеси повідомляє, що 28 жов-

тня 2019 року о 12 годині 30 хвилин в залі засідань № 233 в при-
міщенні суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, відбу-
деться слухання справи 522/6052/19 за позовом Гаврилюк Іри-
ни Володимирівни до Короткова Владислава Васильовича, третя 
особа: Приморська районна адміністрація Одеської міської ради 
в особі органу опіки та піклування про позбавлення батьківських 
прав та стягнення аліментів.

У судове засідання у вищевказаний час викликається відпові-
дач Коротков Владислав Васильович. У разі Вашої неявки в судо-
ве засідання позов може бути розглянуто за Вашої відсутності та 
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя С. М. Кічмаренко

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

провадження 
Обвинувачений Воскобойніков Олександр Яко-

вич, 08.06.1978 року народження, зареєстрований за 
адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 114, кв. 5, відповід-
но до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, що відбудеться 16 жовтня 
2019 року о 10 годині 30 хвилин в залі судових засі-
дань № 233 Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі 
в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Кічмаренко С. М.

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, 
вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Тарєєва Дмитра Сергійовича, 
19.05.1986 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 
КК України. Обвинувачений Тарєєв Д. С. (проживає 
за адресою: м. Донецьк, вул. Марковнікова, 228) ви-
кликається на 21.10.2019 року на 10-00 год. до суду, 
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті, голо-
вуючий суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні 
може здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
(іn аbsеntіа), який переховується від органів слідства 
та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та ого-
лошений у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук.

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

У провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, пр. Мета-
лургів, 31, м. Маріуполь) знаходиться криміналь-
не провадження № 242/2528/18 відносно Феноги 
Сергія Васильовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Фенога Сергій Васильович, 
29.10.1980 р.н., який є громадянином України, 
зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м.Донецьк, вул.Вільнюська, буд.11, кв.61, викли-
кається для участі у розгляді справи, який відбу-
деться 24 жовтня 2019 року о 10:00 годині у при-
міщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Мета-
лургів, 31, каб. 11.

Суддя П. І. Папаценко

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31) знаходиться криміналь-
не провадження відносно Бургуненка Володимира 
Васильовича за обвинуваченням у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 115 
ч. 1, ст. 15 ч. 2, ст. 115 ч. 2 КК України, який викли-
кається для участі у розгляді кримінального про-
вадження, яке відбудеться 23 жовтня 2019 року о 
10.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Ма-
ріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25. 

Суддя О. Г. Васильченко

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження 
Обвинувачені Дябов Володимир Анатолійович, 

30.01.1970 року народження, зареєстрований за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, 38 кв. 
66, Кравченко Андрій Сергійович, 16.07.1977 року 
народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 22-а/1, кв. 51, Шалунов Олександр 
Миколайович, 13.09.1984 року народження, заре-
єстрований за адресою: Одеська область, Красно-
окнянський район, с. Дігори, відповідно до вимог  
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в су-
дове засідання, що відбудеться 16 жовтня 2019 
року об 11 годині 00 хвилин в залі судових засі-
дань № 233 Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачені.

Суддя С. М. Кічмаренко

Четверта Харківська міська державна нотаріальна кон-
тора повідомляє про те, що після смерті 18 грудня 2017 
року Пономаренко Вікторії Вікторівни, 1962 р.н., відкри-
лася спадщина. Спадкоємцям, які бажають оформляти 
спадщину, прохання звертатися до відокремленого під-
розділу 4-ї ХМДНК за адресою: м. Харків, вул. Василя 
Мельникова, 2.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації — керівника обласної  

військово-цивільної адміністрації
01 серпня 2019 р.                    Сєвєродонецьк  № 627

Зареєстровано  
в Головному територіальному управлінні  

юстиції у Луганській області  
25 вересня 2019 р. за № 95/2005

Про внесення змін до розпорядження 
голови обласної державної адміністрації 
— керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 26 жовтня 2017 року № 768
Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адмі-

ністрації» (із змінами), у зв’язку зі зміною структури Луганської обласної 
державної адміністрації та з метою узгодження власних актів

зОБОВ’ЯзУю: 
1. Внести до Порядку використання коштів обласного бюджету, перед-

бачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що на-
даються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємни-
цтва, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміні-
страції – керівника обласної військово-цивільної адміністраціївід 26 жов-
тня 2017 року № 768, зареєстрованого у Головному територіальному управ-
лінні юстиції у Луганській області 16 листопада 2017 року за № 126/1726 
(у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації — ке-
рівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15 квітня 2019 року  
№ 305), такі зміни:

1) у пункті 2.1 розділу II слово «торгівлі» замінити словами «зовнішньо-
економічної діяльності»;

2) в абзаці першому пункту 2.11 розділу II цифри та знак «2.6» заміни-
ти цифрами та знаком «2.7»;

3) додатки 1, 2 викласти у новій редакції (додається).
2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опубліку-

вання.
3. Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяль-

ності та туризму Луганської обласної державної адміністрації забезпечи-
ти опублікування цього розпорядження в установленому законодавством 
порядку.

Голова Віталій КОМАРНИЦЬКИЙ

Додаток 1 
до Порядку використання коштів обласного бюджету,  
передбачених на часткову компенсацію відсоткових 
ставок за кредитами, що надаються на реалізацію  

проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва 
(підпункт 1 пункту 2.7 розділу ІІ)

                         Примірник № ____

зАЯВКА 
на участь у конкурсному відборі для отримання часткової компенсації з 
обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються на 

реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

Прошу допустити ________________________________________________ __
______________________________________________________________________

(повна назва суб’єкта малого або середнього підприємництва)

до участі у конкурсному відборі суб’єктів малого і середнього підприєм-
ництва Луганської області, яким надається часткова компенсація з облас-
ного бюджету відсоткових ставок за кредитами, отриманими на реаліза-
цію проектів.

Відомості про суб’єкта малого або середнього підприємництва: ________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
 (повна назва)

______________________________________________________________________
(скорочена назва)

керівник ______________________________________________________________
______________________________________________________________________

(власне ім’я, прізвище, назва посади)
місцезнаходження __________________________________________________
______________________________________________________________________
телефон  ________________________________ факс ________________________
е-mail  ________________________________________________________________
форма власності  _____________________________________________________
вид діяльності (основний)  _____________________________________________
______________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків/ код ЄДРПОУ
______________________________________________________________________
дата і номер державної реєстрації ____________________________________
повна назва органу державної реєстрації _____________________________
назва банку, який надав кредит________________________________________
банківські реквізити: 
розрахунковий рахунок _______________________________________________
МФО _________________________________________________________________
код ЄДРПОУ _________________________________________________________
дата і номер кредитної угоди між позичальником і банком  ______________
______________________________________________________________________
термін дії кредитної угоди між позичальником і банком________________
______________________________________________________________________
сума кредиту, грн _____________________________________________________
______________________________________________________________________
відсоткова ставка банку за користування кредитом, % __________________
цільове призначення кредиту _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

З вимогами Порядку використання коштів обласного бюджету, перед-
бачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що 
надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприєм-
ництва, ознайомлений(а) та зобов’язуюся їх виконувати. 

Надаю згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до За-
кону України «Про захист персональних даних» (із змінами).

Керівник                        ______________       _______________________________
                                                 (підпис)      (власне ім’я, прізвище)

Бухгалтер                         ______________       ______________________________
                                                 (підпис)      (власне ім’я, прізвище)

Додаток 2 
до Порядку використання коштів обласного бюджету,  
передбачених на часткову компенсацію відсоткових 
ставок за кредитами, що надаються на реалізацію  

проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва 
(підпункт 2 пункту 2.7 розділу ІІ)

АНКЕТА 
на участь у конкурсному відборі для отримання часткової компенсації  
з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються 
на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

Повне найменування юридичної особи або власне ім’я, прізвище 
фізичної особи – підприємця __________________________________________
______________________________________________________________________

Відомості про органи управління (для юридичних осіб), власне ім’я, 
прізвище голови та його заступників ___________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Назва проекту ______________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Чи отримує заявник фінансову допомогу за рахунок коштів проектів між-
народних фінансових організацій? (так, ні) ______________________________

Якщо так, то яких? __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Чи отримує заявник інший вид фінансової підтримки за іншими бю-
джетними програмами? (так, ні) _______________________________________

Якщо так, то за якими? _____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Пріоритетні напрями проекту (відповідно до п. 2.3 розділу ІІ)____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Територія, на якій реалізується проект (район, місто, селище, село)  ___
______________________________________________________________________

Реалізація проекту направлена на виробництво продукції/виконання ро-
біт/надання послуг (зазначити, яких саме) _______________________________
______________________________________________________________________

Кількість створених нових робочих місць (одиниць) ____________________
Кількість найманих працівників (осіб) ________________________________
Середньомісячна заробітна плата працівників за останній звітний пері-

од поточного року (грн)________________________________________________
______________________________________________________________________

Заборгованість із заробітної плати на момент подання заявки на участь 
у конкурсному відборі _________________________________________________
______________________________________________________________________

Загальна вартість реалізації проекту (грн) ___________________________
______________________________________________________________________

у тому числі: 
позикові кошти (грн) _______________________________________________
власні кошти (грн) __________________________________________________
Частка власних коштів у вартості проекту (%)________________________
Прибуток за минулий рік (грн)______________________________________
____________________________________________________________________
Відсоток прибутку до вартості проекту (%) ___________________________
Обсяг виробництва, доходів і витрат за останні 12 місяців ____________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Обсяг надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів) (тис. грн) ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Перспективи реалізації проекту_____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Керівник                        ______________       _______________________________
                                                 (підпис)      (власне ім’я, прізвище)

Бухгалтер                         ______________       ______________________________
                                                 (підпис)      (власне ім’я, прізвище)

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації — керівника обласної  

військово-цивільної адміністрації
05 вересня 2019 р.                    Сєвєродонецьк  № 699

Зареєстровано  
в Головному територіальному управлінні  

юстиції у Луганській області  
24 вересня 2019 р. за № 93/2003

Про встановлення тарифів на платні послуги 
з оздоровчого масажу, бальнеологічних 

процедур з метою профілактики захворювань 
та зміцнення здоров’я дорослого населення, 

що надаються Білокуракинською центральною 
районною лікарнею

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із 
змінами), керуючись пунктом 12 повноважень центральних органів виконавчої вла-
ди, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастополь-
ської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регу-
лювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг, затверджених по-
становою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встанов-
лення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад що-
до регулювання цін (тарифів)» (із змінами), пунктом 4 розділу I переліку платних по-
слуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих 
медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 17 вересня 1996 року № 1138 (із змінами), з метою профілактики захворю-
вань та зміцнення здоров’я дорослого населення та необхідністю встановлення еко-
номічно обґрунтованих тарифів на платні послуги з оздоровчого масажу, бальнео-
логічних процедур

зОБОВ’ЯзУю:
1. Встановити тарифи на платні послуги з оздоровчого масажу, бальнеологічних   

процедур  з  метою   профілактики  захворювань  та   зміцнення здоров’я дорослого 

населення, що надаються Білокуракинською центральною районною лікарнею (до-
дається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної дер-
жавної адміністрації від 14 грудня 2012 року № 1826 «Про затвердження тарифів на 
платні послуги з оздоровчого масажу та бальнеологічних процедур, що надаються 
Білокуракинською центральною районною лікарнею», зареєстроване у Головному 
управлінні юстиції у Луганській області 24 грудня 2012 року за № 100/1301.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та ту-

ризму Луганської обласної державної адміністрації забезпечити опублікування цього 
розпорядження в установленому законодавством порядку.

Голова Віталій КОМАРНИЦЬКИЙ

Додаток 
до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації — керівника обласної  
військово-цивільної адміністрації 

05 вересня 2019 р. № 699
Тарифи 

на платні послуги з оздоровчого масажу, бальнеологічних процедур  
з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення, 

що надаються Білокуракинською центральною районною лікарнею

№ 
з/п Найменування послуги Тариф за послугу 

без ПДВ, грн
1 2 3

1. Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ді-
лянки) 17,85

2. Масаж обличчя (лобової, навколовушкової навколоочної 
ділянок, середньої та нижньої щелепи) 17,85

3. Масаж шиї 19,85

4.
Масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї, спини до 
рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клі-
тини до ІІ ребра)

26,11

5. Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки 32,41
6. Масаж верхньої кінцівки 26,11

7. Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділян-
ки плечового суглоба та надпліччя тієї ж сторони)  19,85

8. Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя 
ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) 19,85

9.
Масаж променево-зап’ястного суглоба (проксимально-
го відділу кисті, ділянки променево-зап’ястного суглоба 
та передпліччя)

19,85

10. Масаж кисті та передпліччя 19,85

11.

Масаж ділянки грудної клітини (ділянки передньої поверх-
ні грудної клітини від передніх кордонів надпліччя до ре-
берних дуг та ділянок спини від VII шийного 
до I поперекового хребця)

39,81

12. Сегментарний масаж попереково-крижової ділянки 27,21

13. Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця та 
від лівої до правої середньої аксилярної лінії) 27,21

14. Масаж м’язів передньої черевної порожнини 20,95

15. Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового 
хребця до нижніх сідничних схилів) 20,95

16.
Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до кри-
жової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лі-
нії)

33,51

17.
Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої 
поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця, 
від лівої до правої задньої аксилярної лінії)

33,51

18. Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта 46,08

19.
Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та по-
переково-крижової ділянки від лівої до правої задньої ак-
силярної лінії)

39,81

20. Масаж нижньої кінцівки 32,41

21. Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, го-
мілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) 38,71

22.
Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, 
ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки  
тієї ж сторони)

19,85

23. Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ді-
лянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) 19,85

24. Масаж гомілково-стопного суглоба (проксимального від-
ділу ступні, ділянки та нижньої третини гомілки) 19,85

25. Масаж ступні та гомілки 19,85
26. Ванни мінеральні 39,74
27. Підводний душ-масаж 59,21

Примітка: в тарифах враховано і додатково не оплачується вартість матеріалів 
(олія масажна, шапочка, рукавички, нетканий матеріал), які необхідні для надання 
платних послуг з оздоровчого масажу та бальнеологічних процедур. Тривалість про-
цедур, зазначених у рядках 1-3, 7-10, 14, 15, 22-25, складає 10 хвилин, у рядках 4, 6, 
12, 13, 20 – 15 хвилин, у рядках 5, 16, 17, 21, 26 – 20 хвилин, у рядках 11, 19 – 25 хви-
лин, у рядку 18 – 30 хвилин, у рядку 27 – 40 хвилин.

Директор Департаменту 
економічного розвитку, 
зовнішньоекономічної діяльності
та туризму Луганської обласної 
державної адміністрації                                                             Сергій МЕДВЕДЧУК
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 жовТНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +13 +18 Черкаська +2 +7 +13 +18
Житомирська +3 +8 +13 +18 Кіровоградська +4 +9 +14 +19
Чернігівська +2 +7 +12 +17 Полтавська +3 +8 +12 +17
Сумська +1 +6 +11 +16 Дніпропетровська +4 +9 +13 +18
Закарпатська +4 +9 +16 +21 Одеська +6 +11 +16 +21
Рівненська +3 +8 +14 +19 Миколаївська +5 +10 +15 +20
Львівська +4 +9 +15 +20 Херсонська +4 +9 +14 +19
Івано-Франківська +2 +7 +16 +21 Запорізька +3 +8 +14 +19
Волинська +4 +9 +14 +19 Харківська +2 +7 +12 +17
Хмельницька +2 +7 +14 +19 Донецька +4 +9 +13 +18
Чернівецька +1 +6 +16 +21 Луганська +1 +6 +11 +16
Тернопільська +3 +8 +15 +20 Крим +5 +10 +14 +19
Вінницька +3 +8 +15 +20 Київ +7 +9  +16 +18

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

13..18
4..9

12..17
3..8

13..18
4..9

14..19
5..10

15..20
4..9

гроза
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Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ДОБРА НОВИНА. Учні 
місцевих шкіл та студенти 
евакуйованого з Луганська 
національного університе-
ту імені Тараса Шевчен-
ка влаштували такий собі 
парад остапів, нагадавши 
про твори І. Ільфа та Є. Пе-
трова. 

У Старобільську два 
пам’ятники, які присвячено ві-
домим літературним персо-
нажам: на території вишу — 
сам остап, а на центральній 
вулиці можна посидіти на за-
лізному стільці поряд із Кісою 
вороб’яніновим. Місто, яке в 
романі виведено як Старго-
род, започаткувало мистець-
кий фестиваль, втілю ючи в 
життя літературні сюжети й 

у такий спосіб надавши по-
штовх розвитку туризму. І за-
хід стає дедалі популярнішим. 
ось і цього року його гос-
ті — не лише луганчани, а й 
представники інших областей 
України.

Цієї осені гостей та учас-
ників запрошували на поси-
деньки в літературному ка-
фе «12 стільців» та на ша-
ховий турнір «е2-е4», жар-

тували з ними на театраль-
ній локації «Роги та копита», 
здивували роботами місце-
ві художники та майстри. А 
кафе «Старгород» і «Хуто-
рок» підготували особливе 
меню, присвячене фестива-
лю, яким могли насолодити-
ся відвідувачі.

одне слово, ніхто не зали-
шився байдужим чи в погано-
му настрої.

Подбали про поповнення 
рибних запасів

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ІХТІОФАУНА. Як розповіли в управлінні Державного агентства 
рибного господарства у Черкаській області, цими днями відбуло-
ся зариблення Кременчуцького водосховища. Поблизу насосної 
станції мікрорайону Дахнівка у водойму випустили 14 тисяч ек-
земплярів різновікових цінних видів риби. Це здійснили за рахунок 
коштів користувачів водних біоресурсів відповідно до  науково-біо-
логічного обґрунтування показників зариблення водосховища. За-
гальна вартість зарибку становить 100 тисяч гривень. 

Контролювали проведення зариблення працівники рибоохорон-
ного патруля та користувачі. У ньому взяли участь студенти навчаль-
но-наукового інституту природничих та аграрних наук Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького. 

За рахунок зариблення формується істотна частка загальної 
промислової рибопродукції, а поповнюються природні популяції 
аборигенних видів риби, пояснив  студентам начальник рибоохо-
ронного патруля віктор Іванько. 

У лісі засіли… фотопастки
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. На державному підприємстві «Тячівський лісгосп», 
наймолодшому у структурі одногалузевих господарств Закарпаття, 
з’явилася можливість краще оберігати лісовий фонд. Цьому сприя-
тимуть фотопастки.

вони добре захищені від кліматичних чинників: водонепроникні, 
не бояться холоду і здатні тривалий час працювати в автономному 
режимі. Достатньо раз на місяць поміняти батарейки. вмонтовані в 
камери точні датчики фільмують під час руху, що дає змогу надов-
го зберігати їх заряд. Новітні прилади здатні розпізнавати навіть ре-
єстраційні номери на автомобілях.

Фотопастки, які можна встановлювати на будь-які предмети, да-
ють змогу цілодобово спостерігати за місцевістю. Їх не потрібно пе-
ревіряти, адже відзнятий матеріал миттєво відправляють власнико-
ві, зберігаючи його в пам’яті.

Розташування фотопасток періодично змінюють. Про їх роботу 
попереджають інформаційні знаки. З їх допомогою лісівники контро-
люють найпроблемніші місця: де можливе викидання сміття, несанк-
ціоноване вирубування деревини, недозволене полювання.
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Парад Остапів у Старобільську

Учні місцевих шкіл і студенти влаштували парад 
Остапів у Старобільську

Європейці пізнаватимуть Івана Франка  
у лабіринті

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕСУВНА ВИСТАВ-
КА. Днями зі Львова до угор-
ської столиці виїхала мобіль-
на англомовна інтерактивна 
атракційна виставка-лабіринт 
Franko from A to Z. Її завдан-
ня — доступно розповісти про 
факти із життя й творчості 
Івана Франка європейцям та 
українцям.  Проєкт втілено за 
підтримки Українського куль-
турного фонду.

А передувала акції книж-
ка — абетка-енциклопедія 
Богдана та Наталії Тихолозів 
українською мовою «Фран-
ко від А до Я». Друком видан-
ня вийшло 2016 року. Це бу-
ла спроба розповісти про зна-
кову для української культури 
людину у свіжий нетрадицій-
ний спосіб — у формі яскра-
во ілюстрованого своєрідно-
го артбуку, до творення якого 
долучилися одні з найкращих 
українських книжкових графі-
ків творчої майстерні «Аґраф-
ка» Андрій Лесів і Роман Ро-
манишин. Книжка зібрала 
нагороди в Україні й поза її 
межа ми, зокрема у Братисла-
ві на Міжнародному бієнале 
книжкової ілюстрації.  

Богдан Тихолоз нині дирек-
тор Львівського національно-
го літературно-меморіально-
го музею Івана Франка. Роз-
повідає, що часто виникає 
потреба навіть у Франково-
му домі достукатися до ши-
рокої авдиторії, розповісти 
факти про українського генія. 
Тож виник задум продовжи-

ти життя абетці-енциклопедії 
«Франко від А до Я» в новій 
формі. 

вирішили перетворити 
книжку на 3D-об’єкт — ви-
ставку-лабіринт. Адже кожна 
людина — загадка, а видатна 
особистість і поготів. Узяли-
ся не лише створити пересув-
ну експозицію, а й повезти її 
Європою, зокрема тими краї-
нами й містами, де бував Іван 
Якович. Ідеться про відень, 
Будапешт, Любляну, Загреб.

виставка-лабіринт — ін-
формаційний квест і атрак-
ція водночас.  Це споруда, 
яку монтують на основі ме-
талевих конструкцій загаль-

ною площею 66 квадратних 
метрів розміром 11х6 ме-
трів, завбільшки з невели-
кий будиночок висотою 2,5 
метра, в якому є вхід-вихід. 
Коли відвідувач заходитиме 
в лабіринт, то рухатиметься 
згідно з англомовною абет-
кою. Тут на кожну літеру зна-
йде факти із життя і твор-
чості Івана Франка, дуже ці-
каві атракційні зображення, 
з якими може взаємодіяти. 
Деякі елементи будуть не ли-
ше інтерактивні, а й рухомі, 
до них можна доторкнутися. 
Щоб знайти вихід з лабірин-
ту, треба пізнати Івана Фран-
ка від A до Z.

Проєкт супроводять два ве-
ликі каталоги (німецькою та 
англійською мовами) — вер-
сії, адаптовані до українсько-
го видання книжки «Франко 
від А до Я». організатори ви-
ставки-лабіринту підготували 
промоційну продукцію, яка у 
стислій та яскравій візуальній 
формі розповідає про видат-
ного українського письменни-
ка і вченого.

Упродовж жовтня вистав-
ку-лабіринт Franko from A to 
Z покажуть просто неба, крім 
Будапешта, в інших європей-
ських столицях: відні, Загре-
бі та Любляні. Львів ознайо-
миться з нею вже навесні.

Виставка-лабіринт — інформаційний квест і атракція водночас
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