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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 12 грудня 2019 року
USD 2360.3546 EUR 2614.0927 RUB 3.7133 / AU 346511.86 AG 3935.89 PT 216680.55 PD 447759.27

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ТИМОФІЙ МИЛОВАНОВ:
«Курс зміцнюється, інфляція 

зменшується, 
 а ціни на пальне  

не падають. Міністерство 
вивчає ситуацію  
і вживатиме всіх 

можливих дій відповідно 
до закону».

Санкції має бути 
збережено

ПРОТИДІЯ АГРЕСІЇ. Президент України Володимир Зелен-
ський сподівається, що лідери країн ЄС на зустрічі у Брюсселі 12—
13 грудня зберігатимуть єдність у підтримці суверенітету і територі-
альної цілісності України, а також у продовженні санкційного тиску 
на РФ до повного виконання нею мінських домовленостей та від-
новлення територіальної цілісності України. У телефонній розмо-
ві із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем глава на-
шої держави привітав пана Мішеля зі вступом на посаду й побажав 
успіхів на чолі найвищого органу ЄС.

Володимир Зеленський поінформував про відновлення після 
трирічної паузи процесу мирного врегулювання розпочатого Росі-
єю конфлікту на Донбасі й основні підсумки саміту в нормандсько-
му форматі. Він підтвердив, що Україна залишатиметься надійним 
партнером у питанні транзиту газу, і подякував ЄС за підтримку у 
тристоронніх переговорах.

Шарль Мішель підтримав прогрес України у впровадженні євро-
інтеграційних реформ і підтвердив готовність Євросоюзу й нада-
лі надавати необхідну допомогу в цьому процесі, повідомляє Офіс 
Президента.  

12,482 млрд дол. 
становлять чисті міжнародні резерви 

Національного банку України.  
У листопаді вони зросли на 4,8%

ПІДТРИМКА. Громадська волонтерська спільнота «Бункер С»  
із Тернополя вже шостий рік активно готує страви  
для українських захисників

Смачні вареники  
для воїнів

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського 
господарства про заходи зі здешевлення пального  
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УКРАЇНСЬКИЙ ІНТЕРЕС

У місті Бахмут на Донеччині 
відставний військовий Володимир 
Дериведмідь намагається 
виховувати в національному дусі 
підростаюче покоління

В окупованому Донецьку 
назріває жіночий бунт: дружини 
шахтарів, потерпаючи від 
злиднів і нестатків, написали 
листа володарю Кремля

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Уряд починає справжню боротьбу з бідністю
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прожитковий мінімум невдовзі можна підвищити  
до 4,2 тисячі гривень

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Урядовці схвалили проєкт за-
кону, який у подальшому 

дасть змогу підвищити прожит-
ковий мінімум, за попередніми 
розрахунками, до 4,2 тисячі гри-

вень на місяць. Це підвищить до-
ходи найменш забезпечених гро-
мадян без автоматичного збіль-
шення ставок державного мита, 
платежів, штрафів та інших фі-
нансових показників. Це важли-
вий крок боротьби з бідністю в 
Україні. 

«Раніше кожне підвищення про-
житкового мінімуму додавало ко-
шти не лише тим, хто їх потре-
бував. Підвищення автоматично 
збільшувало державні платежі, 
штрафи, плату за певні види дер-
жавних послуг тощо. Скасуван-
ня цієї архаїчної радянської нор-

ми дасть змогу нарешті розпоча-
ти справжню боротьбу з бідністю 
в Україні», — прокоментував рі-
шення Прем’єр-міністр  Олексій 
Гончарук.

Не оминули на засіданні уряду й 
питання комунальних послуг. Від-
тепер гарячу воду мають подавати 

споживачам з температурою, не 
нижчою за 50 градусів і не вищою 
за 75 градусів Цельсія. Це стосу-
ється і колективних споживачів, і 
тих, хто має індивідуальні тепло-
ві пункти, повідомляє депар-
тамент комунікацій Секре-
таріа ту Кабінету Міністрів. 2
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

документи

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

Повідомлення
Адміністративна колегія Київського обласного територіального відді-

лення АМКУ прийняла рішення від 25.09.2019 № 60/65-р/к про закрит-
тя провадження у справі № 68/8-р-02-03-18 без прийняття рішення по 
суті у зв’язку з недоведенням вчинення товариством з обмеженою від-
повідальністю «ПАРАГОНА-16» (б-р Лесі Українки, 28, кв. 313, м. Ки-
їв, 01133, ідентифікаційний код юридичної особи 36425210) порушен-
ня законодавства про захист економічної конкуренції. З детальним тек-
стом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ за 
посиланням httр: //www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД «ДНІПРО» 

(код ЄДРПОУ 30561920, адреса: 07400, Київська обл., 

місто Бровари, вулиця Хмельницького Богдана, будинок 1) 

повідомляє про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію випуску 

акцій №346/1/10 від 07.06.2010 р., видане Державною комісією 

з цінних паперів та фондового ринку.

Приватний нотаріус Авдіївського міського нотаріального округу 

Василенко В. А. просить спадкоємців померлої 14.07.2019 року 

Половинко Адріади Архипівни, 18.03.1937 р.н., 

звернутися для оформлення спадкових прав на належне майно 

до нотаріальної контори за адресою: Донецька обл., 

м. Авдіївка, вул. Комунальна, буд. № 4, офіс № 1.

В провадженні Приморського районного суду м. Оде-
си перебувають обвинувальні акти у кримінальних прова-
дженнях № 12018162500001816, № 12018162500001172 
за обвинуваченням Стригіна Івана Володимирови-
ча, 7.10.1996 року народження, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185,  
ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України.

У зв’язку з викладеним суд викликає потерпілих та їх 
представників у судове засідання, яке відбудеться:

09.01.2020 р. о 13:00 за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал су-
дових засідань № 229. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття передбачені статтями 139, 323 КПК  
України.

Cуддя Коваленко В. М.

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: GL3N013664; GL3N013717; GL3N013721, 
GL3N013715; GL3N013824, GL3N013826, 
GL3N013828; GL3N013834                   

Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

02.01.2019

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/45824-asset- 
sell-id-246886, 45827-asset-sell-id-246965, 
45829-asset-sell-id-247068,  
45826-asset-sell-id-246964

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

ПУБлІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БАНК БОГУСлАВ» 

Номер лота: GL41N014825
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за дебіторською заборгованістю  

юридичної особи 
Електронна адреса для доступу до відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale  

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронних торгів:

03.01.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронних торгів:

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/ 
219-at-bank-bohuslav/45843-asset-sell-id-247290

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 грудня 2019 р. № 1191-р 
Київ

Про внесення змін до переліку інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку,  

що можуть реалізовуватися у 2019 році 
за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку, в тому числі тих,  
що фінансуються з метою погашення 

кредиторської заборгованості, зареєстрованої 
органами Державної казначейської служби 

станом на 1 січня 2019 р.
Внести до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 

можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіональ-
ного розвитку, в тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської 
заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом 
на 1 січня 2019 р., затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
15 травня 2019 р. № 351, — із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Мі-
ністрів України від 5 липня 2019 р. № 492 та від 9 жовтня 2019 р. № 935, зміни, що 
додаються.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 4 грудня 2019 р. № 1191-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 

що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку, в тому числі тих, що фінансуються з метою погашення 

кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської  
служби станом на 1 січня 2019 р.

У графі «Обсяг фінансування, найменування інвестиційної програми (проекту ре-
гіонального розвитку)»: 

абзац перший викласти в такій редакції:
«Усього — 6896 284,779 тис. гривень (5994 553,015 тис. — загальний фонд, 901 731,764 

тис. — спеціальний фонд), у тому числі:»;
у позиції «Вінницька область»:
в абзаці шостому цифри «25 000» замінити цифрами «26 000»;
абзац десятий виключити;
у позиції «Волинська область»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«усього — 220 224,758 тис. гривень (189 510,008 тис. — загальний фонд, 30 714,75 тис. 

— спеціальний фонд), у тому числі:»;
в абзаці четвертому цифри «3872,947» замінити цифрами «3651,047»;
в абзаці п’ятому цифри і слова «4557,15 тис. (загальний фонд)» замінити цифрами і сло-

вами «7557,15 тис. (4560,691 тис. — загальний фонд, 2996,459 тис. — спеціальний фонд)»;
в абзаці сьомому цифри «15 013,243» замінити цифрами «14 013,243»;
в абзаці дев’ятому цифри «4245,5» замінити цифрами «3245,5»;
в абзаці одинадцятому цифри «14 556,173» і «8000» замінити відповідно цифрами 

«8506,173» і «1950»;
в абзаці сімнадцятому цифри «23 600,005» замінити цифрами «24 650,005»;
в абзаці вісімнадцятому цифри «20 031,728» замінити цифрами «17 381,728»;
в абзаці дев’ятнадцятому цифри «3000» і «2000» замінити відповідно цифрами «8100» 

і «7100»;
в абзаці двадцятому цифри «3000» і «2000» замінити відповідно цифрами «5550» і 

«4550»;
в абзаці двадцять четвертому цифри «3000» і «2000» замінити відповідно цифрами 

«5221,9» і «4221,9»;
у позиції «Дніпропетровська область»:
в абзаці сьомому цифри «23 040» замінити цифрами «31 769,546»;
в абзаці одинадцятому цифри і слова «16 160 тис. (загальний фонд)» замінити цифра-

ми і словами «26 160 тис. гривень (21 160 тис. — загальний фонд, 5000 тис. — спеціаль-
ний фонд) »;

в абзаці дванадцятому цифри і слова «58 239,492 тис. (загальний фонд)» замінити циф-
рами і словами «83 239,492 тис. (73 239,492 тис. — загальний фонд, 10 000 тис. — спе-
ціальний фонд)»;

абзац тринадцятий виключити;
в абзаці п’ятнадцятому цифри «40 000» і «36 155,379» замінити відповідно цифрами «55 

000» і «51 155,379»;
у позиції «Житомирська область»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«усього — 259 817,15 тис. гривень (223 580,448 тис. — загальний фонд, 36 236,702 тис. 

— спеціальний фонд), у тому числі:»;
в абзаці тринадцятому цифри «1697,352» замінити цифрами «2869,735»;
в абзаці тридцять першому цифри і слова «4205,885 тис. (загальний фонд)» замінити 

цифрами і словами «6533,502 тис. (4178,116 тис. — загальний фонд, 2355,386 тис. — спе-
ціальний фонд)»;

у позиції «Закарпатська область»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«усього — 267 167,884 тис. гривень (229 905,976 тис. — загальний фонд, 37 261,908 тис. 

— спеціальний фонд), у тому числі:»;
в абзаці п’ятому цифри «1330,9» замінити цифрами «1214,829»;
в абзаці одинадцятому цифри «5102,366» замінити цифрами «5070,711»;
в абзаці дванадцятому цифри «2000» замінити цифрами «3150»;
в абзаці п’ятнадцятому цифри «2250» замінити цифрами «1979,442»;
в абзаці вісімнадцятому цифри «3952,8» замінити цифрами «1952,8»;
в абзаці дев’ятнадцятому цифри «4000» і «3000» замінити відповідно цифрами 

«3682,738» і «2682,738»;
в абзаці двадцять п’ятому цифри «2000» замінити цифрами «3500»;
в абзаці двадцять шостому цифри «20 000» і «2000» замінити відповідно цифрами  

«22 000» і «4000»;
в абзаці тридцятому цифри «3000» замінити цифрами «2807,048»;

абзац тридцять третій виключити;
в абзаці сорок четвертому цифри «5000» і «1500» замінити відповідно цифрами «6100» 

і «2600»;
в абзаці сорок п’ятому цифри і слова «17 500 тис. (загальний фонд)» замінити цифрами 

і словами «20 678,498 тис. (17 856,474 — загальний фонд, 2822,024 — спеціальний фонд)»;
в абзаці сорок сьомому цифри «13 500» замінити цифрами «17 500».
у позиції «Запорізька область»:
в абзаці третьому цифри «24 300» замінити цифрами «5569,877»;
в абзаці четвертому цифри «4659,275» замінити цифрами «8524,114»;
в абзаці п’ятому цифри «12 802,992» і «5130» замінити відповідно цифрами «13 387,906» 

і «5714,914»;
в абзаці шостому цифри «14 021,93» і «4790,814» замінити відповідно цифрами  

«21 166,787» і «11 935,671»;
в абзаці сьомому цифри «1264,745» замінити цифрами «1486,748»;
в абзаці дванадцятому цифри «31 500» замінити цифрами «12 118,223»;
в абзаці сімнадцятому цифри «3335,887» замінити цифрами «4498,887»;
в абзаці вісімнадцятому цифри «6193,647» замінити цифрами «10 799,647»;
в абзаці двадцять третьому цифри «6543,663» і «5677,221» замінити відповідно цифра-

ми «9093,663» і «8227,221»;
в абзаці двадцять четвертому цифри і слова «6303,509 тис. (спеціальний фонд)» заміни-

ти цифрами і словами «20 779,796 тис. (14 476,287 тис. — загальний фонд, 6303,509 тис. — 
спеціальний фонд)»;

доповнити позицію абзацом такого змісту:
«3500 тис. (загальний фонд) — будівля по вул. Калініна, 28, в смт Малокатеринівка Запо-

різького району — реконструкція під дитячий садок»;
у позиції «Івано-Франківська область»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«усього — 292 019,491 тис. гривень (251 291,528 тис. — загальний фонд, 40 727,963 тис. 

— спеціальний фонд), у тому числі:»;
в абзаці сорок першому цифри і слова «14 000 тис. (спеціальний фонд)» замінити циф-

рами і словами «23 300 тис. (6652,682 тис. — загальний фонд, 16 647,318 тис. — спеціаль-
ний фонд)»,

у позиції «Кіровоградська область»:
в абзаці п’ятому цифри «10 252,1» замінити цифрами «8252,1»;
в абзаці шостому цифри і слова «21 625,25 тис. (загальний фонд)» замінити цифрами 

і словами «33 921,574 тис. (31 625,25 тис. — загальний фонд, 2296,324 тис. — спеціаль-
ний фонд)»;

в абзаці сьомому цифри «20 000» замінити цифрами «12 000»;
в абзаці десятому цифри «4996,324» замінити цифрами «2700»;
у позиції «Луганська область»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«усього — 453 751,202 тис. гривень (390 152,333 тис. — загальний фонд, 63 598,869 тис. 

— спеціальний фонд), у тому числі:»;
в абзаці шістдесятому цифри «4583,461», «4000» і «583,461» замінити відповідно цифра-

ми «38 616,539», «23 319,74» і «15 296,799»;
у позиції «Львівська область»:
в абзаці третьому цифри і слова «22 300 тис. (11 000 тис. — загальний фонд, 11 300 тис. 

— спеціальний фонд)» замінити цифрами і словами «400 тис. (загальний фонд) »;
в абзаці восьмому цифри «2000» замінити цифрами «4800»;
в абзаці дев’ятому цифри «2000» замінити цифрами «3700»;
в абзаці одинадцятому цифри «3500» замінити цифрами «4737»;
в абзаці дванадцятому цифри і слова «1100 тис. (загальний фонд)» замінити цифрами і 

словами «2200 тис. (1100 тис. — загальний фонд, 1100 тис. — спеціальний фонд)»;
в абзаці тринадцятому цифри і слова «2000 тис. (загальний фонд)» замінити цифрами і 

словами «5000 тис. (2000 тис. — загальний фонд, 3000 тис. — спеціальний фонд)»;
в абзаці чотирнадцятому цифри «11 200» і «3170,593» замінити відповідно цифрами  

«15 200» і «7170,593»;
в абзаці п’ятнадцятому цифри і слова «15 000 тис. (загальний фонд)» замінити цифра-

ми і словами «17 000 тис. (15 000 тис. — загальний фонд, 2000 тис. — спеціальний фонд)»;
в абзаці вісімнадцятому цифри «3854,859» замінити цифрами «2854,859»;
в абзаці дев’ятнадцятому цифри «2000» замінити цифрами «3000»;
в абзаці двадцятому цифри і слова «4000 тис. (2000 тис. — загальний фонд, 2000 тис. 

— спеціальний фонд)» замінити цифрами і словами «19 000 тис. (17 000 тис. — загальний 
фонд, 2000 тис. — спеціальний фонд)»;

абзац двадцять третій виключити;
в абзаці двадцять четвертому цифри «7000» замінити цифрами «9000»;
в абзаці двадцять шостому цифри і слова «2000 тис. (загальний фонд)» замінити циф-

рами і словами «4000 тис. (3900 тис. — загальний фонд, 100 тис. — спеціальний фонд)»;
в абзаці двадцять дев’ятому цифри і слова «5000 тис. (3000 тис. — загальний фонд, 2000 

тис. — спеціальний фонд)» замінити цифрами і словами «3112 тис. (1112 тис. — загальний 
фонд, 2000 тис. — спеціальний фонд)»;

в абзаці тридцятому цифри «4650» і «3000» замінити відповідно цифрами «7550» і 
«5900»;

в абзаці тридцять другому цифри «2000» замінити цифрами «3425,342»;
абзац сорок перший виключити;
в абзаці сорок третьому цифри «19 374,342» замінити цифрами «6000»;
в абзаці п’ятдесят другому цифри і слова «9000 тис. (загальний фонд)» замінити цифра-

ми і словами «12 500 тис. (11 400 тис. — загальний фонд, 1100 тис. — спеціальний фонд)»;
у позиції «Миколаївська область»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«усього — 153 993,214 тис. гривень (132 515,778 тис. — загальний фонд, 21 477,436 тис. 

— спеціальний фонд), у тому числі:»;
в абзаці третьому цифри і слова «41 508,028 тис. (загальний фонд)» замінити цифра-

ми і словами «46 241,910 тис. (44 845,877 тис. — загальний фонд, 1396,033 тис. — спе-
ціальний фонд)»;

у позиції «Одеська область»:
в абзаці другому цифри «93 970,4» замінити цифрами «48 970,4»;
в абзаці третьому цифри «800 « замінити цифрами «719,265 »;
в абзаці п’ятому цифри «17 087,58» замінити цифрами «9890,776»;
в абзаці дев’ятому цифри «6465,398» замінити цифрами «6144,696»;
абзац десятий виключити;
в абзаці дванадцятому цифри і слова «10 903,649» (8709,544 тис. — загальний фонд, 

2194,105 тис. — спеціальний фонд)» замінити цифрами і словами «45 903,649 тис. (38 
709,544 тис. — загальний фонд, 7194,105 тис. — спеціальний фонд)»;

в абзаці тринадцятому цифри і слова «10 000 тис.» (7000 тис. — загальний фонд, 3000 
тис. — спеціальний фонд)» замінити цифрами і словами «30 398,241 тис. (27 398,241 тис. — 
загальний фонд, 3000 тис. — спеціальний фонд)»;

в абзаці чотирнадцятому цифри «11 070» замінити цифрами «9270»;
доповнити позицію абзацом такого змісту:
«22 000 тис. (загальний фонд) — дитячий садок на 120 місць з вбудованими громадськи-

ми приміщеннями фізкультурно-оздоровчого призначення в рівні цокольного поверху на те-
риторії с. Крижанівка, Лиманського району — будівництво»;

у позиції «Рівненська область»:

в абзаці другому цифри і слова «55 892 тис. (загальний фонд)» замінити цифрами і сло-
вами «65 892 тис. (55 892 тис. — загальний фонд, 10 000 тис. — спеціальний фонд)»;

в абзаці четвертому цифри «8000» замінити цифрами «10 500»;
в абзаці восьмому цифри «16 874» замінити цифрами «20 874»;
в абзаці дев’ятому цифри «3593» замінити цифрами «6093»;
в абзаці десятому цифри і слова «7000 тис. (загальний фонд)» замінити цифрами і сло-

вами «17 899,483 тис. (15 800,927 тис. — загальний фонд, 2098,556 тис. — спеціальний 
фонд)»;

в абзаці тринадцятому цифри і слова «4000 тис. (загальний фонд)» замінити цифрами і 
словами «11 000 тис. (4000 тис. — загальний фонд, 7000 тис. — спеціальний фонд)»;

в абзаці дев’ятнадцятому цифри «10 000» замінити цифрами «655,659»;
в абзаці двадцять першому цифри і слова «10 500 тис. (2500 тис. — загальний фонд, 8000 

тис. — спеціальний фонд)» замінити цифрами і словами «15 500 тис. (2500 тис. — загальний 
фонд, 13 000 тис. — спеціальний фонд)»;

абзац двадцять другий виключити;
абзац двадцять третій виключити;
у позиції «Сумська область»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«усього — 230 262,475 тис. гривень (198 147,765 тис. — загальний фонд, 32 114,71 тис. 

— спеціальний фонд), у тому числі:»;
абзаци одинадцятий та вісімнадцятий виключити;
в абзаці двадцять другому цифри і слова «21 268,023 тис. (загальний фонд) замінити 

цифрами і словами «25 731,941 тис. (23 644,484 тис. — загальний фонд, 2087,457 тис. — 
спеціальний фонд»;

в абзаці двадцять четвертому цифри «10 000» і «3000» замінити відповідно цифрами 
«15 000» і «8000»;

в абзаці двадцять восьмому цифри «3500» замінити цифрами «6500»;
в абзаці тридцятому цифри «11 134,798» і «8833,908» замінити відповідно цифрами 

«20 159,482» і «17 858,592»;
у позиції «Тернопільська область»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«усього — 222 475,031 тис. гривень (191 446,436 тис. — загальний фонд, 31 028,595 тис. 

— спеціальний фонд), у тому числі:»;
в абзаці восьмому цифри «10 000» замінити цифрами «11 500»;
в абзаці п’ятнадцятому цифри і слова «10 000 тис. (загальний фонд)» замінити цифра-

ми і словами «14 737,356 тис. (12 720,497 тис. — загальний фонд, 2016,859 тис. — спе-
ціальний фонд)»;

в абзаці двадцять п’ятому цифри «11 564,936» замінити цифрами «10 827,58»;
в абзаці двадцять сьомому цифри «2262,767»,»1396,9» і «865,867» замінити відповідно 

цифрами «3262,767», «2014,241» і «1248,526»;
в абзаці двадцять дев’ятому цифри «2916,923»,»1800,738» і «1116,185» замінити відпо-

відно цифрами «3916,923», «2418,080» і «1498,843»;
в абзаці тридцятому цифри «4037,789»,»2492,695» і «1545,094» замінити відповідно 

цифрами «7787,386», «4807,477» і «2979,909»;
абзаци тридцять третій і сорок третій виключити;
у позиції «Харківська область»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«усього — 339 714,634 тис. гривень (292 216,593 тис. — загальний фонд, 47 498,041 тис. 

— спеціальний фонд), у тому числі:»;
в абзаці двадцять третьому цифри «18 225,432» і «14 670,167» замінити відповідно циф-

рами «28 225,432» і «24 670,167»;
у позиції «Херсонська область»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«усього — 207 488,072 тис. гривень (184 061,419 тис. — загальний фонд, 23 426,653 тис. 

— спеціальний фонд), у тому числі:»;
в абзаці двадцять третьому цифри «5000» замінити цифрами «10 000»;
в абзаці тридцять другому цифри «6750» і «1326,362» замінити відповідно цифрами 

«9250» і «3826,362»;
у позиції «Хмельницька область»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«усього — 269 220,098 тис. гривень (231 671,967 тис. — загальний фонд, 37 548,131 тис. 

— спеціальний фонд), у тому числі:»;
в абзаці вісімнадцятому цифри «800» замінити цифрами «572,557»;
в абзаці двадцять дев’ятому цифри і слова «20 000 тис. (загальний фонд)» замінити циф-

рами і словами «32 477,443 тис. (24 873,814 тис. — загальний фонд, 7603,629 тис. — спе-
ціальний фонд)»;

в абзаці тридцять п’ятому цифри «9000» і «6000» замінити відповідно цифрами «14 000» 
і «11 000»;

в абзаці п’ятдесятому цифри «4000» замінити цифрами «8000»;
у позиції «Черкаська область»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«усього — 164 310,5 тис. гривень (141 394,112 тис. — загальний фонд, 22 916,388 тис. — 

спеціальний фонд), у тому числі:»;
в абзаці четвертому цифри і слова «58 849,801 тис. (загальний фонд)» замінити цифра-

ми і словами «61 514,645 тис. (61 302,28 тис. — загальний фонд, 212,365 тис. — спеціаль-
ний фонд)»;

в абзаці тридцятому цифри і слова «14 022,8 тис. (загальний фонд)» замінити цифрами і 
словами «15 300 тис. (14 022,8 тис. — загальний фонд, 1277,2 тис. — спеціальний фонд)»;

у позиції «Чернівецька область»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«усього — 192 278,364 тис. гривень (165 461,298 тис. — загальний фонд, 26 817,066 тис. 

— спеціальний фонд), у тому числі:»;
в абзаці дев’ятому цифри «12 811,752» замінити цифрами «5811,752»;
в абзаці двадцятому цифри і слова «3600 тис. (загальний фонд)» замінити цифрами і 

словами «27 033,356 тис. (15 976,891 тис. — загальний фонд, 11 056,465 тис. — спеціаль-
ний фонд)»;

доповнити позицію абзацами такого змісту:
«3000 тис. (загальний фонд) — приміщення корпусу (літер А, Б) Чернівецького облас-

ного клінічного онкологічного диспансеру по вул. Героїв Майдану, 242, м. Чернівці — ре-
конструкція

2566,644 тис. (спеціальний фонд) — Недобоївський начально-виховний комплекс (ди-
тячий дошкільний заклад) по вул. Козацької Слави, 15, в с. Недобоївці Хотинського райо-
ну — реконструкція»;

у позиції «Чернігівська область»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«усього — 212 451,358 тис. гривень (185 617,991 тис. — загальний фонд, 26 833,367 тис. 

— спеціальний фонд), у тому числі:»;
в абзаці шостому цифри і слова «13 012,331 тис. (загальний фонд)» замінити цифра-

ми і словами «21 893,526 тис. (13 012,331 тис. — загальний фонд, 8881,195 тис. — спе-
ціальний фонд)».
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3 грудня 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 12 год.  27 січня 2020 року.

для участі в розгляді апеляційного проваджен-
ня за апеляційною скаргою захисника Хатнюк 
Ольги Олександрівни в інтересах обвинуваче-
ного Бєлавєнцева Олега Євгеновича на вирок 
Святошинського районного суду м. Києва від 
18 березня 2019 року у кримінальному прова-
дженні № 42016000000002290 по обвинувачен-
ню Бєлавєнцева Олега Євгеновича у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (в редакції Закону до 8 квіт-
ня 2014 року), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (в редак-
ції 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 
27 cічня 2020 року є обов’язковою.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити 
про неможливість з’явлення до суду.

Тел./факс (044) 284-15-77; (044) 284-14-56
е-mail: inbox@kia.court.gov.ua

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, подо-
рожі 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 жит-
тю;
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 відповіда-
ча передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — стат-
тею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 
326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Оболонський районний суд м. Києва викликає підозрюваного Ан-
тюфєєва Володимира Юрійовича, 19.02.1951 р.н., що обвинувачуєть-
ся у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 110, ч. 4  
ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України для розгляду клопотання прокурора відділу процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного 
обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управ-
ління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів 
органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, Головної 
військової прокуратури Генеральна прокуратура України Солошенка 
Ю. І. про здійснення спеціального досудового розслідування по кри-
мінальному провадженню № 42017000000001126 від 11.04.2017 року 
у судове засідання, яке відбудеться о 12:30 годині 27 грудня 2019 ро-
ку в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, по-
терпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК Укра-
їни, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені стат-
тею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК 
України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК 
України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

 Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кримінальне про-
вадження № 712/1282/17-к відносно Добренка Сергія Михайловича 
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Добренко Сергій Михайлович, 28.10.1960 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Черкаська обл., Шполянський 
р-н, с. Матусів, вул. Новошевченківська, 48, фактично проживаючо-
го за адресою: м. Донецьк, вул. Пухова, 41, кв. 80, викликається в су-
дове засідання, яке відбудеться 24 грудня 2019 року об 11 год. 00 хв. 
в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал № 2.

Суддя А. А.Чечот

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кримінальне про-
вадження № 712/8840/17, відносно Терещенка Євгена Олександрови-
ча за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Терещенко Євген Олександрович, 19.05.1990 року 
народження, зареєстрований та проживаючий за адресою: Луганська 
область, Перевальський р-н, смт Комісарівка, вул. Гоголя, 9, кв. 6, ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 24 грудня 2019 року 
о 09 год. 50 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гого-
ля, 316, зал № 2.

Суддя А. А.Чечот

Соснівський районний суд м.Черкаси викликає в судове засі-
дання як обвинуваченого Лихманюка Олександра Миколайови-
ча, 09.02.1982 року народження, уродженця м. Умань Черкась-
кої області, зареєстрованого за адресою: Черкаська область,  
м. Умань, вул. Котляревського, 23, кв. 69.

Судове засідання відбудеться 23 грудня 2019 року об 11 год. 
45 хв. в приміщенні суду за адресою: м.Черкаси, вул. Гоголя, 
316, зала судових засідань № 1.

Суддя І. О. Мельник

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кримінальне про-
вадження № 712/10956/16-к відносно Костенка Валерія Миколайови-
ча за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365 КК України за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Костенко Валерій Миколайович, 26.06.1972 року 
народження, зареєстрований за адресою: 91001, Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Ломоносова, 1а, викликається в судове засідання, 
яке відбудеться 26 грудня 2019 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні су-
ду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя 316, зал № 1.

Суддя С. М. Бащенко

Соснівський районний суд м.Черкаси викликає в судове за-
сідання як обвинуваченого Фурмана Олега Олександровича, 
23.02.1972 року народження, уродженця с. Заліське Тальнів-
ського району Черкаської області, зареєстрованого за адресою: 
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Айвазовського, 
23.

Судове засідання відбудеться 23 грудня 2019 року о 10 год.  
55 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316, зала судових засідань № 1.

Суддя І. О. Мельник

У зв’язку з втратою свідоцтво про право власності 

від 14 листопада 2005 року на квартиру 347 в будинку № 6 

по вулиці Бальзака Оноре де в місті Києві, 

видане Головним управлінням житлового забезпечення на ім’я 

Сакади Вікторії Олексіївни, Дідовик Ніні Семенівни, 

Дідовик Олександри Володимирівни, 

вважати недійсним. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

Рівні цін на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для побутових та малих непобу-
тових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу, що вводяться в дію з 01 січня 2020 року:

Споживачі

Класи напруги

1 клас (27,5 кВ і вище),
коп./ кВт.год

2 клас (до 27,5 кВ),
коп./кВт.год

без ПДВ ПДВ з ПДВ без ПДВ ПДВ з ПДВ

1
Малі непобутові споживачі, заживлені  
від електричних мереж 
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

174,884 34,977 209,861 219,429 43,886 263,315

2
Малі непобутові споживачі, заживлені  
від електричних мереж 
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

177,226 35,445 212,671 253,710 50,742 304,452

3
Малі непобутові споживачі, заживлені  
від електричних мереж 
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

165,381 33,076 198,457 186,757 37,351 224,108

4
Малі непобутові споживачі, заживлені  
від електричних мереж 
АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

175,810 35,162 210,972 227,990 45,598 273,588

5* Комунально-побутові потреби релігійних  
організацій 140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168,000

6**

Юридичні особи, які є власниками (балансо-
утримувачами) майна, що використовуєть-
ся для компактного поселення внутрішньо 
переміщених осіб (містечок із збірних моду-
лів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків 
відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів то-
що), в частині задоволення власних побутових 
потреб внутрішньо переміщених осіб

140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168,000

* Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (зі змінами).
** Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕКП від 06.06.2017 № 746 (набрала чинності з 07.07.2017).
 
Роздрібні тарифи для побутових споживачів (населенню) встановлені з 01.03.2017 постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 

«Про встановлення тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню»:

Категорії споживачів
Тарифи на електроенергію,

коп./кВт·год

без ПДВ ПДВ з ПДВ

1 Електроенергія, що відпускається:

1.1. Населенню (у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами)  
(у т.ч. в сільській місцевості):

за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90

за обсяг, спожитий понад 100  кВт∙год електроенергії на місяць 140 28 168

1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах  
та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у т.ч. в сільській місцевості):

1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно)  відповідно до підпункту 1.1

1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90

за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць 140 28 168

1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні  
або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у т.ч. в сільській місцевості):

1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно)  відповідно до підпункту 1.1

1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90

за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць 140 28 168

1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно  
від обсягів споживання електроенергії 75 15 90

1.5.
Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розра-
хунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-екс-
плуатаційним організаціям, крім гуртожитків

140 28 168

1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується  
з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») 75 15 90

ПРИМІТКА: Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліф-
тів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спіль-

ної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ). Елек-
трична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних коо-
перативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).

Із 01 січня 2020 року продовжують діяти тарифи диференційовані за періодами часу для побутових споживачів відповідно до 
Порядку застосування тарифів на електричну енергію, затвердженого постановою НКРЕ від 23.04.2012 № 498 (зі змінами). За на-
явності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та таки-
ми тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача):

1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);
повний тариф у інші години доби;
2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);
повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години). 
При визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем тарифу застосовується питома вага обсягу електроенергії, що 

спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді.

Населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, відпуск електричної енергії проводиться за тарифом 
у розмірі 70 відсотків від рівня діючого тарифу для відповідної групи населення.

Довідково:

Показники
Значення,

грн/МВт·год 
(без ПДВ)

Нормативне забезпечення

1
Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії 

на ринках електричної енергії для малих непобутових 
споживачів, не скоригована на відхилення

1 699,34
постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177  
«Порядок формування цін на універсальні  

послуги» п.3.16

2 Тариф на універсальні послуги 
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 47,72

постанова НКРЕКП від 10.12.2019 № 2709  
«Про встановлення тарифу на послуги постачаль-

ника універсальних послуг ТОВ «КИЇВСЬКА ОБ-
ЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

3 Тариф на послуги з передачі електричної енергії 155,40
постанова НКРЕКП від 10.12.2019 № 2668 «Про 

встановлення тарифу на послуги з передачі елек-
тричної енергії ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» 

4

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії:

1) ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»:
          для 1 класу напруги
          для 2 класу напруги

164,63
610,08

Постанова НКРЕКП від 10.12.2019р. № 2678  
«Про встановлення тарифу на послуги з розподілу 

електричної енергії ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

2) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:
          для 1 класу напруги
          для 2 класу напруги

188,05
952,89

Постанова НКРЕКП від 10.12.2019 р. № 2693  
«Про встановлення тарифу на послуги з розподілу 

електричної енергії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

3) АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»:
          для 1 класу напруги
          для 2 класу напруги

173,89
695,69

Постанова НКРЕКП від 10.12.2019 р. № 2697  
«Про встановлення тарифу на послуги з розподілу 

електричної енергії АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

4) ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:
          для 1 класу напруги
          для 2 класу напруги

69,60
283,36

Постанова НКРЕКП від 10.12.2019 р. № 2677  
«Про встановлення тарифу на послуги з розподілу 
електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕК-

ТРОМЕРЕЖІ»

5 Прогнозована ціна закупівлі на електроенергію  
для ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 1 381,09

Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177  
«Про затвердження Порядку формування цін на 

універсальні послуги»

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Іоненко Тетяну Іванівну, що обвинувачується у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 27 грудня 2019 року о 
12:00 годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

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 захис-
ника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача 
та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Cуддя О. В. Жежера

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№12013110090011489 відносно Філоненка Андрія Вадимовича, обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Філоненко Андрій Вадимович, 26.01.1986 ро-
ку народження, яке відбудеться 26 грудня 2019 року о 13:45 год. в приміщенні Солом’янського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Києв, вул. П. Шутова, 1, каб. 20, під головуванням судді Агафонова С. А.

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

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 +1 +6 Черкаська +2 -3 +1 +6

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

Укргiдрометцентр

Скільки коштуватиме 
ялинка?

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ГОТУЄМОСЯ ДО СВЯТА. На Рівненщині до продажу вже підготу-
вали 90 тисяч новорічних дерев. Ціни в лісгоспах становитимуть від 
60 гривень за деревце заввишки до метра. За сосни і ялинки в 1 —1,5 
метра доведеться викласти 70, а за дерева зо 2—2,5 м — 85 гривень. 
Триметрові новорічні красуні потягнуть  на 200 гривень.

Не варто забувати, що перекупники робитимуть націнку на кожному 
дереві, тож на ринку вартість хвойних буде більшою. Державна еколо-
гічна інспекція нагадує, що купити новорічне дерево значно дешевше, 
ніж намагатися його зрубати. За незаконне вирубування хвойних по-
рід загрожує штраф: для громадян — від 510 до 1020 грн, для посадо-
вих осіб — від 850 до 5100 грн.

За знищення і пошкодження зелених насаджень, що не належать 
до лісового фонду, передбачено штрафи — 170—510 грн або 510—
850 грн. Якщо ці правопорушення скоїть неповнолітній, штраф стягу-
ватимуть із батьків.

Луганським музикам 
аплодували у Львові

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МИСТЕЦТВО. Луганські музики виступили на 33-му музичному 
фестивалі ім. Анатолія Кос-Анатольського. Участь у заході стала ли-
ше початком вдалих гастролей для музикантів Академічного симфо-
нічного оркестру Луганської обласної філармонії. Жителів сходу Укра-
їни вразив не тільки палац культури «Народний дім» міста Коломиї, де 
довелося виступати, а й Національний музей народного мистецтва Гу-
цульщини та Покуття. Три дні луганські музики грали на Івано-Фран-
ківщині, а потім поїхали до Львова.

Як повідомляє управління культури, національностей та релігій Лу-
ганської ОДА, слухачі Львівського органного залу дякували артистам 
гучними оплесками за дивовижні емоції, яскраву атмосферу й духовне 
збагачення. Публіка дуже високо оцінила виступ Академічного симфо-
нічного оркестру, а диригента Назара Яцківа викликали на уклін шість 
разів. Наголосили, що оркестр Луганської обласної філармонії завжди 
буде бажаним гостем міста Лева.

Малята нагодували батьків
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. У Вінницькій 
міській об’єднаній територіальній 
громаді перейнялися покращан-
ням харчування у дитячих садках. 
Задля цього з ініціативи департа-
менту освіти міської ради у всіх 

дитсадках ОТГ провели фести-
валь «Bestcookfest — корисно та 
смачно для дошкільнят», під час 
якого відбулися майстер-класи, 
челенджі, воркшопи, ярмарки то-
що. Батьки мали можливість по-
спілкуватися з працівниками до-
шкільних закладів, висловити свої 
пропозиції щодо меню, ознайоми-

тися з технологіями приготування 
страв. А малята залюбки долуча-
лися до майстер-класів, аби свої-
ми руками зробити смачне, яскра-
ве та корисне для здоров’я.

Захід усім припав до душі. Тому 
невдовзі буде проведено конкурс 
The best baby dish — «краща ди-
тяча страва», під час якого куха-

рі дитсадків змагатимуться за ди-
плом «Майстер-шеф». «Головний 
результат конкурсу — розширен-
ня асортименту страв у закладах 
дошкільної освіти. Ми осучаснимо 
меню й змінимо харчування у дит-
садках», — запевнила директор 
департаменту освіти міської ради 
Оксана Яценко.

Усе моє, що зветься Україна 
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ЕМОЦІЙНИЙ ДРАЙВ. Протя-
гом тижня у Миколаївській ЗОШ 
№57 імені Т. Шевченка тривав 
театральний фестиваль «Усе 
моє, що зветься Україна» се-
ред художніх колективів 7—11 
класів. На сцені шкільної акто-
вої зали глядачам показали по-
над два десятки п’єс, водевілів, 
сценок. У сучасній інтерпретації 
ожили герої творів драматургів-
класиків «За двома зайцями» 
Михайла Старицького, «Натал-
ка Полтавка» Івана Котлярев-
ського, «Кайдашева сім’я» Іва-
на Нечуя-Левицького тощо.  

У такий спосіб школа відзна-
чила 20-річчя існування осе-
редку культури, адже стіль-
ки років тут діє самодіяльний 
шкільний театр, який об’єднує 
учнів, учителів, батьків — по-
над півтори тисячі учасників. 
Як розповіла голова журі за-
ступник директора школи з ви-
ховної роботи Людмила Ми-
трофанова, щодня після закін-
чення уроків починається інша 
частина шкільного життя — 
виступи учнівських творчих ко-
лективів. Школярі демонстру-
вали українські обряди, свят-

кові ритуали, звичаї, багату 
класичну спадщину. Щирість 
юних виконавців зворушува-
ла всіх. На сцені герої співа-
ли, танцювали, вишивали, во-
рожили й навіть їли варени-
ки. Старшокласники інсцені-
зували великі твори класиків, 
а учні 7—8 класів показували 
сценки. Журі відмовилося від 
нагородження переможців за 

місцями і присуджувало кож-
ному класу оригінальні призи. 

Цей фестиваль єдиний у шко-
лах міста. І режисерами, і дири-
гентами, і рецензентами тут ви-
ступають класні керівники, які 
разом з батьківським комітетом 
обирають драматичний твір, ви-
готовляють костюми, декорації. 

Директор школи Андрій Ма-
лахов розповів, що культур-

но-мистецькі заходи тривають 
упродовж навчального року і 
мають три тематичні цикли: По-
кровський ярмарок, фестива-
лі самодіяльної творчості й зи-
мовий цикл різдвяних дійств 
із колядками і щедрівками. Фі-
нальним акордом стане місь-
кий фестиваль «Намивські ро-
си», який школа започаткувала 
у травні 2019 року.

«Сучасних дітей не здиву-
єш декламуванням вірша, — 
ділиться директор, — чи соль-
ним номером пісні. Вони хочуть 
бачити шоу, яке дає емоційний 
драйв. Вони його створюють са-
мі, переживають, хвилюються, 
щоб потім обговорювати, діли-
тися враженнями, довго і з на-
солодою згадувати».

Участь у художній самодіяль-
ності для школярів — це захо-
пливий урок, як невимушено і 
природно можна засвоїти на-
родні звичаї, навчитися збері-
гати національні традиції. Учи-
телі не лише залучають учнів-
ську молодь до творчої діяль-
ності, а й самі грають ролі у ви-
ставах, запрошують батьків. 
Так зв’язок між поколіннями бе-
реже народні традиції, збагачує 
їх самобутніми елементами су-
часності. 

На Донеччині школярі опановували медійну 
грамотність 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

АНТИПРОПАГАНДА. Як від-
різнити достовірну інформацію 
на газетних сторінках чи в теле- 
й радіоефірі? Чим відрізняється 
пропаганда від об’єктивної ін-
формації? Як розпізнати фейк 
та головні його ознаки? Чи іс-
нує надійний спосіб захистити 

себе від дезінформації? На ці 
та інші важливі запитання шу-
кали і знаходили відповіді учас-
ники пізнавального й корисно-
го семінару «Основи медіагра-
мотності та критичного мислен-
ня», що відбувся на базі оздо-
ровчого комплексу «Перлина 
Донеччини» у мальовничому 
Святогірську. Протягом трьох 
днів юні жителі краю з Добро-

пілля, Костянтинівки, Крама-
торська, Миколаївки, Торець-
ка та інших населених пунктів 
вчилися аналізувати місцеві, 
столичні й закордоні ЗМІ і орі-
єнтуватися в сучасному інфор-
маційному просторі. 

Організатори цього актуаль-
ного і потрібного для підроста-
ючого покоління заходу — ке-
рівники комунального поза-

шкільного навчального закла-
ду «Донецький обласний дитя-
чо-молодіжний центр», фахів-
ці якого виступили в ролі тре-
нерів і промовців семінару. А 
сприяли проведенню навчан-
ня фахівці управління сім’ї, мо-
лоді та масових заходів націо-
нально-патріотичного вихован-
ня Донецької облдержадміні-
страції.   

Проня Прокопівна і Голохвастов в інтерпретації учнів  
ЗОШ №57 імені Т.Шевченка
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Захід усім припав до душі, особливо малятам, які долучилися до смачних майстер-класів
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