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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 15 листопада 2019 року
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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДОНАЛЬД ТУСК:  «Стратегічна
мета Путіна — не лише 

повернути контроль над 
територіями колишнього 

СРСР, а й систематично 
послаблювати ЄС, 

провокуючи внутрішні 
розбіжності».

Є бюджет! 
Збалансований  
і реалістичний

УХВАЛЕНО. За ухвалення державного бюджету на 2020 рік 
проголосували 280 народних депутатів. З них 241 член фракції 
«Слуга народу», 19 — із групи «За майбутнє» і 20 позафракційних. 

А започаткували його розгляд у другому читанні о 13 годині із про-
позиції голови парламенту Дмитра Разумкова розпочати засідання са-
ме з цього питання — «на свіжу голову». Із другої спроби ця пропозиція 
набрала 233 голоси за необхідного мінімуму 226, повідомляє УНІАН.

Міністр фінансів Оксана Маркарова закликала депутатів ухва-
лити цей проєкт бюджету: «Це хороший, реалістичний і збалансо-
ваний бюджет, ухвалення якого дасть нам змогу спокійно розпоча-
ти наступний рік. І тоді місцеві бюджети матимуть набагато більше 
ресурсів, ніж у минулі роки. А обсяг субсидій, хочу запевнити всіх 
українців, достатній і для проходження наступного опалювального 
сезону, і для початку опалювального сезону наприкінці 2020 року. 
Коштів на допомогу вистачить усім, хто цього насправді потребує», 
— запевнила очільниця Мінфіну.

4,1 мільйона євро
компенсації отримала з травня  

по листопад Україна від російської 
Транснефти через транзит 
трубопроводом «Дружба»  

неякісної нафти 

АВТОРИТЕТНО. Топменеджер докладно, без зайвих емоцій, на 
фактах і графіках викладає ситуацію щодо відносин між 
Нафтогазом і Газпромом 

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» 
Юрій Вітренко:

«Припинення транзиту 
— це рішення Путіна»

Голова Європейської Ради про те, що Росія —  
не стратегічний партнер ЄС, а його стратегічна проблема
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КУЛЬТУРА

У Трускавці  
пройшов  
VIII кінофестиваль 
«Корона  
Карпат»

У 44-му Марафоні Морської 
піхоти США уперше взяв  
участь військовослужбовець  
СБУ — представник  
Луганщини

ГЕРОЇ ПОРУЧ 
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Як позбутися «боргів» з імплементації директив ЄС?
АКТУАЛЬНА ТЕМА. Україна відстає від графіка інтеграції до внутрішнього ринку Євросоюзу  
в межах Угоди про асоціацію

Станіслав ПРОКОПЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Слова, винесені у підзаголо-
вок, — це тривожний висно-

вок, який зроблено в аналітич-
ному звіті «Інтеграція у рам-
ках асоціації: динаміка виконан-
ня Угоди між Україною та ЄС», 

підготовленому в межах проєк-
ту «Громадська синергія». Його, 
нагадаю, реалізує Міжнародний 
фонд «Відродження» за фінан-
сової підтримки Європейського 
Союзу із залученням експертів 
української сторони: Платфор-
ми громадянського суспільства 
Україна — ЄС та інших неза-

лежних фахівців. Цей звіт з ана-
лізом ситуації станом на червень 
2019 року було презентовано на 
пресбрифінгу в Українському 
кризовому медіацентрі напере-
додні ХХІ саміту Україна — ЄС, 
що відбувся нещодавно в Києві.

У ньому експерти ґрунтов-
но проаналізували досягнення 

й перспективи приєднання на-
шої країни до різних секторів 
спільного ринку Європейського 
Союзу в межах Угоди про асо-
ціацію. Зокрема й до цифрово-
го, а також до ринку природ-
ного газу, електроенергії, про-
мислових товарів, фінансових 
послуг, щодо пришвидшення 

експорту до ЄС завдяки спро-
щенню митних процедур. Зага-
лом угода передбачає інтегру-
вання до ринку ЄС у 14 секто-
рах. На виконання необхідних 
умов у всіх цих секторах Укра-
їні відведено вісім років. 
Відлік розпочався 1 січня 
2016-го. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
обвинуваченого Янченка Івана Миколайовича для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42017010000000093 відносно Янченка Івана Миколайови-
ча, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 26.11.2019 року о 09 год. 00 хв. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал с/з № 24. 

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

Суддя А. В. Скорін

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження № 1-кп/761/345/2019 за обвинувачен-
ням Табали Юрія Володимировича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 
КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань за №  42015110330000045.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що спеціаль-
не судове засідання по вищевказаному кримінальному проваджен-
ню відбудеться 26 листопада 2019 року о 10 год 30 хв. в приміщенні 
Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31 А, 602 каб. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження. 

Суддя А. В. Трубніков

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва пере-
буває кримінальне провадження № 1-кп/761/783/2019 за обвинува-
ченням Тихонова А. В. у вчиненні кримінального правопорушення за 
ч. 2 ст. 28, ст. 112, ч. 3 ст. 15, п.п. 5, 6, 8, 11, 12 ч. 2 ст. 2, ст. 115,  
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22017000000000217 від 07.06.2017.

  Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготов-
че судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню 
відбудеться 26.11.2019 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Шевченків-
ського районного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 31 А, 513 каб. У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 42016000000002358 
відносно Євдокимова Ігоря В’ячеславовича, обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання виклика-
ється Євдокимов Ігор В’ячеславович, 15.10.1979 року наро-
дження, яке відбудеться 28 листопада 2019 року о 10:00 год. 
в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 20, під головуван-
ням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досу-
довим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42017010000000195 від 17.11.2017 
за підозрою Овдієнка Олександра Дмитровича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування 
докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дору-
ченням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудово-
го розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримінальному провадженні 
зібрано усі необхідні докази для складання обвинувального акта.

У зв’язку з цим інформуємо, що Овдієнко О. Д. може ознайомитись з матеріалами кри-
мінального провадження з можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до вимог 
ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, обсяг 
матеріалів кримінального провадження, пропонуємо підозрюваному Овдієнку Олександру 
Дмитровичу, 05.08.1965  року народження, прибути разом із своїм захисником до прокуро-
ра відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Бавикіну В. В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, 
перший поверх, каб. 103) у період з 15.11.2019 по 19.11.2019 включно (з 09:00 по 18:00) для 
проведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінальних про-
ваджень в порядку ст. 290 КПК України.

Разом з цим пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати 
прокурору у кримінальному провадженні доступ та можливість скопіювати або відобразити 
відповідним чином будь-які речові докази, документи, або копії з них, які ви маєте намір ви-
користовувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані 
письмово підтвердити протилежній стороні — прокурору факт надання їм доступу до мате-
ріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення загальних зборів ТОВ «АЛЮМОТРЕЙД»

Виконавчий орган ТОВ «АЛЮМОТРЕЙД» (код 40672307; 04108, м. Київ, пр. Сво-
боди, буд. 2) в особі Скрипніка Дмитра Миколайовича офіційно повідомляє Мотрія 
Романа Васильовича про наявність у нього заборгованості (прострочення внесен-
ня вкладу до статутного капіталу товариства) у розмірі 601 470 (шістсот одна тися-
ча чотириста сімдесят) грн. 00 коп. та про те, що на 18 грудня 2019 р. об 11 год. 00 
хв. призначено проведення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «АЛЮМОТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 40672307; 04108,  
м. Київ, проспект Свободи, будинок 2), які відбудуться за адресою: м.Київ, вул. Ду-
бровицька, буд.28, офіс 208. 

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Агарьова Сергія Володимировича,  
7 серпня 1973 р.н., як обвинуваченого в судове засідання по кримінальному провадженню 
№ 42015110350000144, внесеного до ЄРДР 17.06.2015 року відносно Агарьова Сергія Во-
лодимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408, ч. 1  
ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено судове засідання на підставі обвинуваль-
ного акта у кримінальному провадженні, за яким висунуте обвинувачення Агарьову Сергію 
Володимировичу за ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України, у відкритому судовому засіданні на  
08 годину 15 хвилин 29 листопада 2019 року, про що повідомити зацікавлених осіб.

 Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченого Агарьова Сер-
гія Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408,  
ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя В.В. Бугіль

Втрачений судновий білет 

на судно, регістровий 

№ 3-600849, реєстраційний 

номер судна УОВ-6621-К, 

тип судна Прогресс-4, 

виданий на ім’я Унгурян 

Олександр Олександрович, 

вважати недійсним.

Втрачений оригінал 
Договору купівлі-продажу 

на кв. 54 у буд. 38 
по вул. Предславінській 

у м. Києві, реєстраційний 
номер 5396-А/2326 

від 27.11.1998 р., власник 
Гаврилова Ангаліта 

Олександрівна, 
вважати недійсним.

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: GL3N013773-GL3N013795 (23 лота); 
GL22N013729-GL22N013796 (11 лотів)

Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити, нерухомість, земельні ділянки

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

04.12.2019

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/45535-asset-sell-
id-224625 45539-asset-sell-id-224630

ПОВІСТкА ПРО ВИкЛИк ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)
Резніков Юрій Іванович, 15.01.1987 р.н., зареєстрований 

за адресою: м. Краматорськ Донецької області, вул. Моги-
левська, 23 — на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитись 19.11.2019, 20.11.2019 та 
21.11.2019 о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій області:  
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19 до слідчого То-
пільчука А. А., р.т. (0382) 69-85-38, 65-72-73, для участі у 
слідчих, процесуальних діях та для виконання вимог ст. 290 
КПК України — ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження № 22019240000000006 від 22.01.2019, в яко-
му Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Втрачені Свідоцтво права власності  

на судно РV № 02598 від 14.11.2011 року  

та Свідоцтво про право плавання  

під державним прапором РF № 004364 

на судно «УДБ-227», регістровий  

номер SRU060128, 

видані Інспекцією головного державного  

реєстратора флоту України під № 1258  

від 14.11.2011 року, судновласник 

ТОВ «ІНТЕРТРАНСГАЛ»,  

вважати недійсними.

Голосіївська РДА в місті Києві запрошує 

Перепетайла Павла Вадимовича на Комісію  

з питань захисту прав дитини,  

де розглядатиметься питання 

доцільності/недоцільності позбавлення  

батьківських прав Перепетайла Павла  

Вадимовича відносно малолітнього 

Перепетайла Анатолія Павловича, 2010 р.н.

Засідання відбудеться 20.11.2019 о 16:00  

в приміщенні Голосіївської РДА:  

м. Київ, просп. Голосіївський, 42, каб.№ 415.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2019 р. № 1023-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків Голови Державного космічного 

агентства України на Міхеєва В. С.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Дер-

жавного космічного агентства України, виконання обов’язків Голови Держав-
ного космічного агентства України на заступника Голови зазначеного Агентства 
Міхеєва Володимира Сергійовича. 

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 листопада 2019 р. № 1027-р 
Київ

Про призначення Василика В. В. 
заступником Міністра юстиції України 

Призначити Василика Віталія Валентиновича заступником Міністра юстиції  
України.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 листопада 2019 р. № 1028-р 
Київ

Про призначення Стародубцева О. Є. 
Головою Національного агентства України  

з питань державної служби
Призначити Стародубцева Олександра Євгенійовича Головою Національного 

агентства України з питань державної служби з 8 листопада 2019 р. строком на 
п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 листопада 2019 р. № 1029-р 
Київ

Про призначення Опімаха Р. Є. 
Головою Державної служби геології  

та надр України 
Призначити Опімаха Романа Євгеновича Головою Державної служби  

геології та надр України з 8 листопада 2019 р. строком на п’ять років з опла-
тою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком 
на один місяць.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 листопада 2019 р. № 1030-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків державного секретаря 

Міністерства соціальної політики України  
на Видмиш Т. А.

Покласти тимчасово, з 6 листопада 2019 р. до призначення в установленому 
порядку державного секретаря Міністерства соціальної політики України, вико-
нання обов’язків державного секретаря Міністерства соціальної політики Укра-
їни на начальника управління по роботі з персоналом зазначеного Міністерства 
Видмиш Тетяну Андріївну. 

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 листопада 2019 р. № 1031-р 
Київ

Про зміну складу комісії з питань  
вищого корпусу державної служби 

Ввести до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, за-
твердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2019 р.  
№ 1006, Кабузенка Ігоря Володимировича — керуючого партнера компанії 
WARD HOWELL в Україні, вивівши з її складу Козловську Наталію Анатоліївну.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 листопада 2019 р. № 1032-р 
Київ

Про зміну складу Національного агентства  
із забезпечення якості вищої освіти

Вивести із складу Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 груд-
ня 2018 р. № 1063, — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 5 червня 2019 р. № 382, Гармаша Анатолія Анатолійовича та 
Євстіфеєва Микиту Ігоровича.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 листопада 2019 р. № 1034-р 
Київ

Про погодження призначення Попова О. М.  
виконуючим обов’язки директора 

державного підприємства «Морський 
торговельний порт «Чорноморськ»

Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо призначення 
Попова Олександра Миколайовича виконуючим обов’язки директора держав-
ного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 листопада 2019 р. № 1035-р 
Київ

Про погодження кандидатури Нетака Б. Б.  
на посаду директора державного 

підприємства «Дніпровський 
електровозобудівний завод»

Погодити кандидатуру Нетака Борислава Борисовича на посаду директора 
державного підприємства «Дніпровський електровозобудівний завод».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що під голову-

ванням судді Скуби А. В. 25.11.2019 року о 10 год. 15 хв. буде про-
водитись підготовче судове засідання у кримінальному проваджен-
ні № 42016020420000079 відносно Солода Андрія Володимировича, 
19.06.1976 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається сторона обвинувачення: обвину-
вачений Солод Андрій Володимирович.

Ваша явка до суду обов’язкова. У разі Вашої неявки з поважних 
причин просимо повідомити про це суд.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судці Ску-
би А. В., суддів коляденко П. Л., Домарєва О. В.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Блейз 
Ірину Геннадіївну, 21 лютого 1978 р.н., як обвинувачену в 
підготовче судове засідання по кримінальному проваджен-
ню № 42016000000002390, внесеного до ЄРДР 14.09.2016 
року відносно Блейз Ірини Геннадіївни у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено підготов-
че судове засідання на підставі обвинувального акта у кри-
мінальному провадженні, за яким висунуте обвинувачення 
Блейз Ірині Геннадіївні у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України у відкритому су-
довому засіданні на 11 год. 30 хв. 25 листопада 2019 року, 
про що повідомити зацікавлених осіб.

Суддя  В. В. Бугіль

Святошинський районний суд міста Києва викликає як об-
винувачену Альошину Світлану Михайлівну для розгля-
ду кримінального провадження з дозволом на здійснен-
ня спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000004018 відносно Альошиної Світлани Михай-
лівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України та повідомляє, що судове засідання відбудеть-
ся 25.11.2019 р. об 11 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: м. Київ,  вул. Жилянська, 
142, зал судових засідань № 5. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Суддя  Бандура  І. С.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинувачену Градову Ольгу Григорівну для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002707 відносно Градової Ольги Григорів-
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 25.11.2019 року о 10 год. 00 хв. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал с/з № 2.

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

Суддя А. В. Скорін

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досу-
довим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42017010000000196 від 17.11.2017 
за підозрою  Федоркіна Сергія Івановича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування 
докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дору-
ченням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудово-
го розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримінальному провадженні 
зібрано усі необхідні докази для складання обвинувального акта.

У зв’язку з цим інформуємо, що Федоркін С. І. може ознайомитись з матеріалами кримі-
нального провадження з можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до вимог 
ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, обсяг ма-
теріалів кримінального провадження, пропонуємо підозрюваному Федоркіну Сергію Івано-
вичу, 18.07.1951  року народження, прибути разом із своїм захисником до прокурора відділу 
прокуратури Автономної Республіки Крим Лисіюка Є. М. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший по-
верх, каб. 115) у період з 15.11.2019 по 19.11.2019 включно (з 09:00 по 18:00) для проведен-
ня процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінальних проваджень 
в порядку ст. 290 КПК України.

Разом з цим пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати 
прокурору у кримінальному провадженні доступ та можливість скопіювати або відобразити 
відповідним чином будь-які речові докази, документи, або копії з них, які ви маєте намір ви-
користовувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані 
письмово підтвердити протилежній стороні — прокурору факт надання їм доступу до мате-
ріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся о 09 годині 00 хвилин 29 листопада 2019 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 31-А, каб. № 601, обвинувачену Губарєву Катерину Юріївну, 05 липня 1983 року наро-
дження, в рамках кримінального провадження № 22014000000000242, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 21 липня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Подільський районний суд м.Києва викликає обвинуваченого Німетуллаєва Сейтумера, 10.06.1952 
року народження (останнє відоме місце проживання: Херсонська обл., Генічеський район, смт Ново-
олексіївка, вул. Петровського, 162), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 110 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 26 листопада 2019 року о 14 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-

єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203 під головуванням судді Отвіновського П. Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кри-

мінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Втрачений довірителем 
примірник Договору номер 

73460 про участь у ФФБ 
від 04.02.2016 року, 

укладеного між 
АТ АКБ «АРКАДА» та Збишко 

Іриною Степанівною, 
вважати недійсним.

ПОВІСТкА ПРО ВИкЛИк
Підозрюваному Павлову Олексію Анатолійовичу, 31.01.1975 р.н., за-

реєстрованому за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. 
Мічуріна, 56, згідно ст. ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 
20.11.2019 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління ГУ СБ Укра-
їни в Донецькій та Луганській областях за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого Чумакова Є. Р., для відкриття ма-
теріалів та проведення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22018130000000305 від 06.09.2018.

 ТДВ «Ск «Ю.Ес.Ай.» 

повідомляє про втрату бланка суворої звітності полісу  

ОСЦПВ в кількості 20 (двадцять) шт.,  вважати їх недійсними.

АМ 4451520 АМ 4746018 АМ 8049824 АО 0655475 АО 1284018 

АМ 4550706 АМ 5208994 АМ 8049825 АО 0655476 АО 1284019

АМ 4550819 АМ 5408489 АО 3717161 АО 1284016 АО 0410848

АМ 4556145 АМ 5408799 АО 0414863 АО 1284017 АО 0410850

ПУБЛІЧНЕ АкЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СкТБ «ЕЛЕМЕНТ», код  
ЄДРПОУ 13888257, місцезнаходження: 65104, м. Одеса, пр-т Академі-
ка Глушка, буд 29, повідомляє про проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 19 грудня 2019 року о 13:00 за міс-
цезнаходженням Товариства — 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глуш-
ка, 29, каб. 111. Реєстрація учасників зборів з 11:30 до 12:30 у день та 
за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати 
при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — 
документ, який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно ви-
мог чинного законодавства України.

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Генерального плану та плану зонування села Чмирівка  

Чмирівської сільської ради Старобільського району  
Луганської області

1. Замовник СЕО
Замовником проекту є Чмирівська сільська рада Старобільського району 

Луганської області. Юридична адреса: 92740, Луганська область, Старобіль-
ський район, с. Чмирівка, вул. Повітрянофлотська, 52а, електронна адреса: 
04337587@mail.gov.ua, тел. (06461) 2-49-36.

2. Вид та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими документами держав-
ного планування

Генеральний план території є містобудівною документацією місцевого 
рівня, яка призначена для обґрунтування стратегії планування, забудови та 
іншого використання території, на які реалізуються повноваження Чмирів-
ської сільської ради.

Генеральний план території вирішує основні принципові питання плану-
вання територій і не можуть бути використані замість спеціальних проектів, 
схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього се-
редовища, здоров’я населення, інженерного захисту і підготовки території, 
розвитку системи транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інже-
нерного обладнання тощо.

Завданнями проекту генерального плану є:
- уточнення планувальної структури і функціонального призначення те-

риторії, просторової композиції, параметрів забудови тощо;
- формування принципів планувальної організації забудови; 
- функціональне призначення, режим та параметри забудови, розподіл 

територій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і пра-
вилами; 

- містобудівні умови та обмеження за відсутності плану зонування те-
риторії; 

- доцільність, обсяги, послідовність використання території; 
- черговість та обсяги інженерної підготовки території; систему інженер-

них мереж; 
- порядок організації транспортного і пішохідного руху.
При розробленні генерального плану території враховується: генеральна 

схема планування території України, Схема планування території Луганської 
області, функціональне зонування територій існуючих підприємств; техні-
ко-економічна ефективність планувальних рішень; рельєф, природно-клі-
матичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні розриви між бу-
дівлями; технологічні й інженерно-технологічні вимоги та розташування іс-
нуючих мереж. Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які мати-
муть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування терито-
рії відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльнос-
ті». Згідно з ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна 
функціонального призначення територій.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для 
реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством перед-
бачено здійснення процедур оцінки впливу на довкілля (у тому числі що-
до визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ре-
сурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у про-
цесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної 
частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підля-
гає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження пла-
нованої діяльності.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних 
екологічних проблем наявних в селі Чмирівка Старобільського району Лу-
ганської області.

Визначення основних екологічних проблем
Основними екологічними проблемами є:
1. Атмосферне повітря — забруднення атмосферного повітря від великої 

кількості автотранспорту та існуючих підприємств.
2. Ґрунти — забруднення та порушення ґрунтів від автотранспорту та по-

верхневих вод, що виводяться з виробничої території.
3. Поводження з відходами — відсутність системи роздільного збирання 

та видалення твердих побутових відходів.
4. Водні ресурси — відсутність централізованого водопостачання та во-

довідведення.
Цілі охорони довкілля
При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, ці-

лей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відно-
шення до проекту Генеральний план території, були розглянуті стратегіч-
ні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а 
саме: Програма охорони навколишнього природного середовища в Харків-
ській області на 2009–2013 роки та на перспективу до 2020 року.

Цілі охорони  
довкілля  

відносно виявле-
них екологічних 

проблем  
території

Сфера охорони довкілля
Основні виявлені  

проблеми, пов’язані  
з проектом ДДП

Стратегічні цілі інших актів 
законодавства, які мають  
відношення до виявлення 

проблем

Атмосферне  
повітря Вплив автотранспорту

Зменшення впливу викидів 
забруднюючих речовин шля-

хом озеленення території
Використання природного па-

лива, що дасть змогу змен-
шити негативний вплив на ат-

мосферне повітря

Ґрунти
Забруднення ґрунтів  
від автотранспорту  
та поверхневих вод

- перенесення родючого ша-
ру для благоустрою малоцін-

них земель;
- дотримання санітарних 

норм та вимог при облашту-
ванні ділянок

Поводження  
з відходами

Недосконалість структури 
санітарного очищення

Впровадження роздільного
збирання відходів, що перед-

бачено законодавством

Водні ресурси
Відсутність централізова-

ного водопостачання  
та водовідведення

- зменшення скидання недо-
статньо очищених стоків у 

водні об’єкти;
- будівництво споруд очищен-
ня стічних вод та централізо-

ваного водопостачання

4. Розгляд ймовірних екологічних наслідків
Серед основних факторів впливу, пов’язаних із розробкою генерально-

го плану території, наступні:
а) для довкілля:
- озеленення території, насадження дерев та чагарників вздовж автомо-

більних доріг, що дасть змогу зменшити кількість викидів в атмосферне 
повітря;

- влаштування прибережно-захисних смуг від водних об’єктів згідно з 
чинним законодавством;

- впровадження системи роздільного збирання відходів та їх захоронен-
ня згідно з чинним законодавством;

- будівництво централізованого водопостачання та водовідведення, що 
дасть змогу зменшити навантаження на водні ресурси;

б) для територій з природоохоронним статусом — влаштування проти-
пожежного бар’єру та санітарно-захисної смуги в розмірі — 100 м від хвой-
них дерев, що знаходяться на балансі Держлісфонду з об’єктом природно-
заповідного фонду — урочище «СОСНОВЕ»;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я насе-
лення — відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо 
документ державного планування не буде затверджено

Стратегічною екологічною оцінкою генерального плану території Чмирів-
ської сільської ради, якщо документ державного планування не буде за-
тверджено, передбачається розглянути «нульовий» варіант без впрова-
дження проектних змін.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використо-
вуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформа-
цію:

- Доповідь про стан довкілля;
- Лабораторні дослідження стану довкілля;
- Дані моніторингу стану довкілля;
- Пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання те-

риторії.
7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшен-

ня та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державно-
го планування

Під час здійснення СЕО передбачається розгляд заходів із запобігання 
зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, передбаче-
ні чинним законодавством.

Тобто впровадження системи роздільного збирання відходів, озеленення 
території, влаштування протипожежного бар’єру: санітарно-захисної смуги 
в розмірі 100 метрів та будівництво централізованого водопостачання та во-
довідведення.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологіч-
ну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана відповідно до Прикінцевих 
та Перехідних положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцін-
ку», частини 4 ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяль-
ності» у розділі «Охорона навколишнього природного середовища», що 
розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є 
звітом про стратегічну екологічну оцінку, в обсягах, визначених статтею 11 
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки подання
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки документа державного планування — Генерального пла-
ну та плану зонування села Чмирівка Чмирівської сільської ради Старобіль-
ського району Луганської області, подаються до Чмирівської сільської ра-
ди за адресою: 92740, Луганська область, Старобільський район, с. Чмирів-
ка, вул. Повітрянофлотська, 52а, електронна адреса: 04337587@mail.gov.ua, 
тел. (06461) 2-49-36.

Строк подання зауважень та пропозицій 15 діб з дня отримання заяви 
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану 
та плану зонування села Чмирівка Чмирівської сільської ради Старобіль-
ського району Луганської області (відповідно до пп. 5,6 ст. 10 Закону Укра-
їни «Про стратегічну екологічну оцінку»).
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 +7 +8 +13 Черкаська +1 +6 +8 +13

Житомирська +2 +7 +8 +13 Кіровоградська 0 +5 +8 +13
Чернігівська +1 +6 +7 +12 Полтавська -2 +3 +7 +12
Сумська -2 +3 +6 +11 Дніпропетровська -1 +4 +7 +12
Закарпатська +3 +8 +12 +17 Одеська +4 +9 +12 +17
Рівненська +2 +7 +9 +14 Миколаївська +1 +6 +9 +14
Львівська +2 +7 +10 +15 Херсонська +1 +6 +9 +14
Івано-Франківська +1 +6 +10 +15 Запорізька 0 +5 +7 +12
Волинська +2 +7 +9 +14 Харківська -2 +3 +6 +11
Хмельницька +3 +8 +9 +14 Донецька -1 +4 +6 +11
Чернівецька +3 +8 +10 +15 Луганська -2 +3 +6 +11
Тернопільська +3 +8 +10 +15 Крим +2 +7 +9 +14
Вінницька +2 +7 +9 +14 Київ +4 +6  +10 +12

Укргiдрометцентр

Про героя 
нагадуватиме 
меморіальна дошка

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. У Миколаєві на будинку, де жив воїн світла військо-
вослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади Олександр 
Калиновський, відкрито пам’ятну дошку. Олександра було смер-
тельно поранено кулею снайпера в бою з диверсійно-терорис-
тичною групою під час встановлення спостережного посту в ру-
сі колони поблизу села Петрівське. Трагедія сталася 29 жовтня 
2014-го. Загиблому було 22 роки. 

Пам’ять про земляка вшанували  рідні, друзі, бойові побра-
тими, викладачі й учні школи №18, представники місцевої вла-
ди.  Указом Президента України №109/2015 від 26 лютого 2015 
року «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявле-
ні у захисті державного суве-
ренітету та територіальної ці-
лісності України», Олександра 
Калиновського нагороджено 
орденом «За мужність» III сту-
пеня (посмертно). 

Як розповів командир хлоп-
ця Ігор Домбровський, Саш-
ко був звичайним, займався 
спортом, любив життя, багато 
планував і мріяв. Та коли на-
став вирішальний час для кра-
їни, він без вагань пішов на ві-
йну і віддав життя за мир для 
кожного з нас. 

Сподіваємося, що ця мемо-
ріальна дошка стане остан-
ньою й нагадуватиме наступ-
ним поколінням про героїчний 
вчинок Олександра, а пам’ять 
про нього назавжди зали-
шиться в серцях людей. 

З почуттям глибокої вдяч-
ності за безстрашність і ге-
роїзм друзі присвятили Олек-
сандрові листа. Не стримуючи сліз, один із побратимів зачитав 
його на церемонії. Присутні вшанували пам’ять Героя хвилиною 
мовчання.

Інтернет книжки не замінить
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

КОНКУРСИ. У Полтавській 
обласній бібліотеці імені І.П. Кот-
ляревського визначили цьогоріч-
них переможців конкурсу «Кра-
ща книга Полтавщини», участь 
у якому взяли автори, авторські 
колективи, видавництва, полі-
графічні підприємства, науково-
дослідницькі та бібліотечні за-
клади, громадські й творчі орга-
нізації області. Переможців ви-
значали у семи номінаціях се-
ред 52 учасників. Окремі з них, 
наприклад поетеса Марія Бойко, 
давно відомі у краї. 

Конкурс проводили усьоме. 
Він став популярним на Пол-
тавщині. У цьому заслуга пере-
довсім департаменту інформа-
ційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадмі-
ністрації, який виступає орга-
нізатором заходу, популяризує 
полтавську книжку. Коштом об-

ласного бюджету книжки міс-
цевих літераторів і видавництв 
було представлено на книжко-
вих виставках у Львові, Дніпрі, 
Черкасах. 

За 19 років за сприяння об-
ласної влади у межах реалізації 
заходів відповідної регіональ-
ної програми розвитку інфор-
маційної сфери і зокрема книго-

видання видано понад 140 назв 
соціально значущих книжок за-
гальним накладом понад 87 ти-
сяч примірників на суму майже 
6 мільйонів гривень.

Луганщина готова одягати маленьких 
модниць 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ВИСТАВКА. Підприємці при-
їхали на виставку в Українському 
домі не тільки зі здобутками — 
вони постійно шукають нові мож-
ливості та ресурси. Про це гово-
рив очільник Луганщини. «На Лу-
ганщині реалізуємо нову страте-
гію модернізації, відбудови, парт-
нерства», — заявив Сергій Гай-
дай. Він зауважив, що економі-
ку області, яку раніше формува-
ли промислові гіганти, нині утри-
мує малий і середній бізнес, тож 
серед продукції, яку презентува-
ли на виставкових стендах 26 ви-
робників Луганщини, переважа-
ли товари легкої й харчової про-
мисловості, текстиль, кераміка і 
поліграфічна продукція. Особли-
во зацікавив відвідувачів прем’єр-
показ одягу регіональних вироб-
ників Дмитра Косилкина та Ната-
лії Бондар.
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Квітів і грамот вистачило всім учасникам книжкового конкурсу

Під час виставки відбувся прем’єрний показ відеоробіт мотиваційної кампанії про 
підприємців зі сходу України «Великі історії малого бізнесу». Деякі з них переселенці,  
які залишили домівки і відновили власний бізнес

Урок для вчителів провели працівники зоопарку
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

БЛИЖЧЕ ДО ПРИРОДИ. 
Співпраця зі школами й дитя-
чими закладами вже тради-
ційна для Харківського зоо-
парку. Проте цього разу пра-
цівники звіринця вирушили 
до Харківської Маріїнської 
гімназії зовсім з іншою метою 

— передати свої знання педа-
гогам. 

У межах проєкту «Школа мо-
лодого вчителя» зоологи поспіл-
кувалися з педагогами Шевчен-
ківського району Харкова, обго-
воривши проблеми розвитку піз-
навальної активності учнів.  Як 
зазначила прессекретар Харків-
ського зоопарку Жанна Сивуха, 
ця тема окреслилася не випад-

ково, адже збереження рідкісних 
і зникаючих видів, відновлення 
популяцій тварин — основні за-
вдання зоопарку, які спонука-
ють до прищеплення пізнаваль-
ної активності юного покоління.

За відгуками  вчителів, за-
хід був не лише корисним з точ-
ки зору практичної роботи з ді-
тьми у цьому напрямі, а й надав 
змогу зануритися у світ приро-

ди й  залишив приємні спогади 
про спілкування з паличником і 
совою Клушею, яких працівни-
ки зоопарку привезли до школи.

Як зауважила вчителька почат-
кової школи Вікторія Максименко, 
ці заняття надихнули на пошуки 
нових форм прищеплення дітям 
почуття любові до природи, а та-
кож спонукали до проведення ди-
тячих екскурсій у зоопарк.  

Подвиг Олександра 
залишиться в пам’яті 
миколаївців

Мешканців річок Сумщини побільшало 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ФАУНА. Відразу чотири річ-
ки Сумської області — Псел, 
Шостка, Сейм і Десна по-
повнилися мальками коро-
па, товстолоба та білого аму-

ра, яких доставлено з Херсон-
ського виробничо-експери-
ментального заводу з розве-
дення молодняку частикових 
риб. Так до торішніх  100 тисяч 
особин, випущених у межах 
виконання загальнодержав-
ної програми відтворення вод-

них біо ресурсів, додалися ще 
200, а наступного року на Сум-
щині розраховують випусти-
ти 300 тисяч екземплярів риб.  
Як наголосив начальник відді-
лу іхтіології та регулювання ри-
бальства Сумського рибоохо-
ронного патруля Віталій Підо-

пригора, зариблення товстоло-
бом, білим амуром та коропом 
позитивно позначиться не тіль-
ки на рибному розмаїтті підвод-
ного світу, а й на біологічній ме-
ліорації, тобто зменшенні водо-
ростей у руслах річок, їхній чи-
стоті. 
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