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Країна починається  
з малих міст і сіл
РОЗВИТОК. Найкращі туристичні та інші проекти  
за підтримки європейської спільноти й уряду незабаром 
змінять обличчя регіонів

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Європейський Союз у 
межах програми секто-

ральної підтримки профі-
нансував Україну на суму 
616,1 мільйона гривень для 
реалізації 70 регіональних 
стартапів у 16 областях краї-

ни. Ці кошти було залучено в 
державний бюджет. 

Такі проекти виявили-
ся настільки цікавими, що їх 
широкому загалу нещодавно 
презентували фахівці Мініс-
терства регіонального розви-
тку, будівництва та житло-
во-комунального господар-
ства (Мінрегіон), Представ-

ництва ЄС в Україні, облас-
ні державні адміністрації та 
розробники проектів.

За словами віце-прем’єр-
міністра — міністра регіо-
нального розвитку, будівни-
цтва та ЖКГ Геннадія Зуб-
ка, свого часу, щоб визначи-
ти найкращих потенційних 
стартапівців, було оголошено 

конкурс регіональних проек-
тів. Їх Мінрегіон розробив на 
виконання Стратегії регіо-
нального розвитку-2020. Це 
інноваційна політика та ін-
вестиції, сільський розвиток, 
розвиток людського 
потенціалу, туризму 
та загальноукраїнська 
солідарність. 

Прем’єр-міністр про надання з держбюджету-2019 
922,5 млн грн для цієї мети 

Держава фінансово 
підтримає спортсменів

СТАТУС. У проекті державного бюджету на 2019 рік бу-
де передбачено кошти на забезпечення належних умов підго-
товки спортсменів-олімпійців на території України. Про це зая-
вив Президент Петро Порошенко на зустрічі з переможцями та 
призерами ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор та їхніми тренерами, 
повідомляє Укрінформ. «Держава теж має зробити внесок і по-
ліпшити умови для підготовки українських олімпійців», — наго-
лосив Президент.  

Він привітав переможців та призерів ІІІ Юнацьких Олімпій-
ських ігор. Те, що Україна в неофіційному заліку увійшла в де-
сятку найкращих, він назвав вагомим внеском в утвердження 
статусу нашої держави у світі. Глава держави зазначив, що ко-
жен зі спортсменів юнацької збірної доклав до цього великих 
зусиль. Він подякував атлетам, які завоювали сім золотих ме-
далей, вісім срібних і вісім бронзових. На думку Президента, 
олімпійська збірна України може повчитися на досвіді досяг-
нень юнацької.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

5,5%
становило зростання обігу роздрібної 

торгівлі в січні—вересні 2018 року 
порівняно з торішнім аналогічним 

періодом

«Наступного року перейдемо 
до реформи екстреної 

медицини. Пілотний 
проект запровадимо у 
Вінницькій, Донецькій, 

Одеській, Полтавській, 
Тернопільській 

областях і в Києві».

У справах про корупцію має бути логічне 
завершення: вирок суду

МЕТА. Запобігання й бороть-
ба з корупцією становить пріо-
ритет кожної демократичної 
держави, яка поважає прин-
ципи Конвенції ООН проти ко-
рупції, дотримується Порядку 
денного стабільного розвитку 
2030 та Цілей сталого розви-
тку, а також інших відповідних 
міжнародних документів. Укра-
їна доклала значних зусиль на 
національному й міжнародно-
му рівнях у боротьбі з цим га-
небним явищем, яке гальмує 
сталий розвиток держави. 

На 18-й Міжнародній антико-
рупційній конференції міністр 
юстиції Павло Петренко роз-
повів, що підсумками комплек-
сної антикорупційної рефор-
ми стали створення повноцін-
ної законодавчої бази для бо-
ротьби з корупцією та форму-
вання нової інфраструктури 

незалежних антикорупційних 
органів.

Ухвалено фундаментальне 
законодавство і створено но-
ві спеціалізовані установи: На-
ціональне антикорупційне бю-
ро, Спеціалізовану антикоруп-
ційну прокуратуру, Національ-
не агентство з питань запобі-
гання корупції, Агентство з від-
новлення та управління акти-
вами та Державне бюро роз-
слідувань.

І нині надзвичайно важливо 
забезпечити, щоб розслідува-
ні справи про корупцію, які по-
дано до суду, було доведено до 
логічного завершення у вигля-
ді вироку.

«Для забезпечення цього 
нещодавно ухвалено Закон 
«Про Вищий антикорупційний 
суд», який став визначальним 
кроком у завершенні форму-

вання нової антикорупційної 
системи в Україні. Оголошено 
конкурс на посади суддів цьо-
го суду. Одна з головних нова-
цій — створення громадської 
ради за участю міжнародних 
експертів, яку буде залучено 
до добору суддів. Очікують, 
що новий антикорупційний суд 
запрацює до початку 2019 ро-
ку», — підкреслив Павло Пе-
тренко.

Для підвищення ефектив-
ності діяльності державних під-
приємств й забезпечення їх 
конкурентоспроможності уряд 
розпочав комплексне рефор-
мування державного сектору 
економіки. Серед його скла-
дових — реформа корпора-
тивного управління та запро-
вадженням міжнародних стан-
дартів відповідно до рекомен-
дацій ОЕСР.

«Верховна Рада створила 
правовий фундамент, спрямо-
ваний на посилення корпора-
тивного управління державни-
ми підприємствами. Основна 
його новація — вимога ство-
рення наглядових рад на дер-
жавних підприємствах із вве-
денням до їх складу незалеж-
них членів. Нині ухвалено рі-
шення про створення таких 
рад на півсотні найбільших 
українських державних під-
приємствах. Такі органи вже 
створено в чотирьох держав-
них компаніях: ПАТ «НАК «На-
фтогаз України», ПАТ «Магі-
стральні газопроводи Украї-
ни, ПАТ «Українська залізни-
ця» та ДП «Поліграфічний ком-
бінат «Україна» з виготовлен-
ня цінних паперів», — цитує 
слова урядовця прес-служба 
Мін’юсту.

Зима приходить  
на стрілках годинників 

ВІДЛІК. У ніч на неді-
лю, о четвертій 28 жов-
тня, Україна перейде на зи-
мовий час. Тож прокинув-
шись найближчого неділь-
ного ранку, не забудьте пе-
ревести годинники на го-
дину назад. Цей процес ре-
гламентовано постановою 
уряду 13 травня 1996 ро-
ку №509 «Про порядок об-
числення часу на терито-
рії України». «Запровадити 
на території України такий 
порядок обчислення часу: 
час другого часового поясу 
(київський час) з переве-
денням щорічно годиннико-
вої стрілки в останню неді-
лю березня о 3 годині на 1 
годину вперед і в останню 
неділю жовтня о 4 годині на 
1 годину назад», — йдеться 
в документі.

Літній і зимовий час упер-
ше запровадили у Великій 
Британії 1908 року для зао-
щадження й раціональнішо-
го розподілу електроенер-
гії впродовж доби. В Укра-
їні така практика стала ре-
гулярною з 1981 року. Нині 
понад 110 країн переводять 
стрілки годинників двічі на 
рік, повідомляє Укрінформ.

Чимало науковців у всьо-
му світі переконують у недо-
цільності крутіння стрілок, 
мотивуючи ілюзорністю за-
ощадження електроенергії, 
натомість величезним на-
вантаженням, зростанням 
кількості стресів і нервових 
зривів у людей. Єврокомісія 
пропонує припинити практи-
ку переходу на літній та зи-
мовий час у країнах-членах 
ЄС з 2019 року. 

3

Аккерманська фортеця, розташована в Білгороді-Дністровському, також отримала кошти на оновлення 
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НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ
надання контактних даних або маршрутизація звернення до відповідного елек-

тропостачальника оператором кол-центру ОСР у разі звернень з питань постачан-
ня електричної енергії.

2.11. У кол-центрі ОСР може бути введено ГМС, яке в автоматичному режимі від-
творює попередньо записані аудіозаписи з таких питань:

1) інформація щодо цін (тарифів);
2) процедура підключення до мережі;
3) інформація щодо значних за обсягом запланових та незапланованих (аварій-

них) перерв в електропостачанні без врахування місцезнаходження (місцепроживан-
ня) абонентів;

4) правила розгляду скарг споживачів та спорів;
5) за попередньою домовленістю з абонентом в автоматичному режимі:
сповіщення абонентів про заплановані перерви в електропостачанні та приблиз-

ний час відновлення електропостачання, ураховуючи місцезнаходження (місцепро-
живання) абонентів;

сповіщення абонентів про аварію та приблизний час відновлення електропоста-
чання, ураховуючи місцезнаходження (місцепроживання) абонентів;

інформування абонентів щодо процесу обробки їх заяв на обслуговування.
2.12. У кол-центрі електропостачальника може бути введено ГМС, яке в автома-

тичному режимі відтворює попередньо записані аудіозаписи з таких питань:
1) інформація щодо цін (тарифів);
2) правила розгляду скарг споживачів та спорів;
3) порядок зміни постачальника.
2.13. У ГМС кол-центрів ОСР/електропостачальника має бути реалізована можли-

вість прийому звернень та скарг споживачів в автоматичному режимі, за умов іден-
тифікації абонента.

3. Вимоги до відокремлення кол-центрів ОСР
3.1. ОСР, утворений під час здійснення заходів з відокремлення, має бути забез-

печений достатніми майновими, технічними, інформаційними засобами та трудовими 
ресурсами для належного забезпечення діяльності з урахуванням положень цих Ви-
мог за рахунок ресурсів кол-центрів постачальників за регульованим тарифом, що за-
проваджені відповідно до постанови НКРЕ від 08 серпня 2013 року № 1070 «Щодо за-
безпечення функціонування кол-центрів суб’єктами господарювання, які здійснюють 
господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом».

3.2. ОСР, що входить до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарю-
вання, забезпечує виконання мінімальних вимог до якості обслуговування спожива-
чів електричної енергії кол-центрами, передбачені цими Вимогами. 

Кол-центр ОСР, що входить до складу вертикально інтегрованого суб’єкта госпо-
дарювання, організовується окремо від кол-центра електропостачальника або орга-
нізовується як спільний кол-центр електропостачальника та ОСР на основі договору 
спільного використання між ОСР та вертикально інтегрованим суб’єктом господарю-
вання, до складу якого входить ОСР, чи між ОСР та суб’єктом господарювання, що 
входить до складу або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб’єкта 
господарювання (далі — договір спільного використання кол-центру).

ОСР при укладанні договору спільного використання кол-центру з суб’єктами госпо-
дарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегро-
ваного суб’єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб’єкта госпо-
дарювання, до складу якого входить ОСР, зобов’язаний дотримуватися вимог Поряд-
ку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора 
системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань 
відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1406. 

3.3. При укладанні договору спільного використання кол-центру ОСР з суб’єктами 
господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально 
інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб’єкта 
господарювання, до складу якого входить ОСР, крім вимог, зазначених у главі 2 цих 
Вимог, повинно бути враховано:

1) наявність окремих багатоканальних номерів телефонів кол-центрів електро-
постачальника та ОСР;

2) забезпечення розмежування прав доступу працівників кол-центру електропос-
тачальника та ОСР до бази даних кол-центру, у тому числі до різних категорій даних;

3) забезпечення правил обміну інформацією між працівниками кол-центрів ОСР 
та електропостачальника, у тому числі в режимі онлайн, з урахуванням вимог щодо 
дотримання відсутності конфлікту інтересів та унеможливлення створення чи надан-
ня неправомірних конкурентних переваг;

4) забезпечення розмежування функцій працівників кол-центрів ОСР та електро-
постачальника, зокрема заборони одночасного виконання працівником кол-центру 
ОСР функцій працівника кол-центру електропостачальника та навпаки;

5) наявність окремих робочих приміщень для працівників кол-центру ОСР та пра-
цівників кол-центру електропостачальника;

6) забезпечення заборони працівникам кол-центрів ОСР та електропостачальника, 
у тому числі впродовж трьох років після припинення трудових або інших договірних 
відносин, розкривати інформацію, отриману ними під час виконання своїх функцій.

4. Показники якості надання послуг кол-центрами
4.1. Показники якості та кількості надання послуг кол-центром та методика їх роз-

рахунку наведені у додатку 3 до цих Вимог.
4.2. Електропостачальники та ОСР, кількість споживачів яких перевищує 100000, 

надають інформацію щодо показників якості та кількості надання послуг кол-
центрами за формою згідно з додатком 4 до цих Вимог щокварталу, не пізніше ніж 
через 30 днів після звітного кварталу. Щороку до 30 січня, крім інформації за IV квар-
тал, надається інформація щодо показників якості надання послуг кол-центрами в ці-
лому за рік.

4.3. Електропостачальники надають до НКРЕКП інформацію щодо кількості прийня-
тих кол-центром звернень за тематикою за формою згідно з додатком 1 до цих Вимог 
щокварталу, не пізніше ніж через 20 днів після звітного кварталу, поштою на паперових 
носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» на адресу: sqr@nerc.gov.ua.

4.4. ОСР надають до НКРЕКП інформацію щодо кількості прийнятих кол-центром 
звернень за тематикою за формою згідно з додатком 2 до цих Вимог щокварталу, не 
пізніше ніж через 30 днів після звітного кварталу, поштою на паперових носіях та в 
електронному вигляді у форматі «xls» на адресу: sqr@nerc.gov.ua.

Директор Департаменту стратегічного розвитку та планування В. Цаплін
Додаток 1 

до Мінімальних вимог до якості обслуговування 
споживачів електричної енергії кол-центрами

Інформація 
щодо кількості прийнятих звернень кол-центром елекропостачальника за тематикою
Код 
теми

Тема Підтема Код 
підтеми

Кількість 
дзвінків

Кількість 
електронних 
повідомлень

1 2 3 4 5 6
Т1 Облік
Т2 Договір на 

постачання 
електроенергії

Укладення договору T2.1
Зміна договору T2.2
Неповна інформація у договорі T2.3
Розірвання договору T2.4
Комерційні умови оплати T2.5
Строки підписання договору 
після подання заяви

T2.6

Інше Т2.7
T3 Відключення за несплату рахунків
Т4 Виставлення 

рахунків
Неправильно виставлений 
рахунок

T4.1

Незрозумілий рахунок T4.2
Заборгованість за рахунком T4.3
Інше T4.4

Т5 Ціна Зміни ціни T5.1
Неправильна ціна T5.2
Прозорість ціни (незрозумілість 
або складність визначення ціни)

T5.3

Інше T5.4
Т6 Зміна постачальника
Т7 Відшкодування/

компенсація
Відшкодування завданих збитків T7.1
Компенсація за недотримання 
гарантованих стандартів якості 
послуг

T7.2

Т8 Неконкурентна поведінка
T9 Пільги, субсидії
T10 Інформація від споживачів про крадіжки електроенергії
T11 Скарги на працівників компанії
T12 Додаткові послуги споживачеві
T13 Надання іншої довідкової інформації
T14 Питання розподілу електричної енергії, які не 

стосуються електропостачальника
T15 Звернення, які не стосуються питань електропостачання
Т16 Перервані дзвінки з технічних проблем

Усього

Додаток 2 
до Мінімальних вимог до якості обслуговування 

споживачів електричної енергії кол-центрами
Інформація 

щодо кількості прийнятих звернень кол-центром ОСР за тематикою
Код 
теми

Тема Підтема Код 
підтеми

Кількість 
дзвінків

Кількість 
електронних 
повідомлень

1 2 3 4 5 6
Т1 Приєднання до 

мережі
Плата за приєднання T1.1
Порушення встановлених 
строків приєднання

T1.2

Процедура надання технічних 
умов

T1.3

Тимчасове підключення T1.4
Перешкоди з боку компанії для 
здійснення приєднання

T1.5

Інше T1.6
Т2 Облік Зчитування та передача показів 

лічильника
T2.1

Робота лічильника T2.2
Багатозонний облік T2.3
Експертиза лічильника T2.4
Ремонт лічильника T2.5
Повірка лічильника Т2.6
Заміна лічильника T2.7
Інше T2.8

Т3 Якість електро-
постачання

Якість електроенергії (напруга) T3.1
Надійність (безперервність) 
електропостачання

T3.2

Інше T3.3
Т4 Договір про 

надання послуг 
з розподілу

Укладення договору T4.1
Зміна договору Т4.2
Неповна інформація у договорі T4.3
Розірвання договору T4.4
Комерційні умови оплати T4.5
Строки підписання договору 
після подання заяви

T4.6

Інше T4.7
Т5 Активація 

послуг (подача 
напруги 
за заявою 
споживача)

Початок постачання після зміни 
власника приміщення

T5.1

Підключення споживача після 
відключення на певний строк за 
його заявою

T5.2

T6 Відключення за несплату рахунків
Т7 Виставлення 

рахунків за 
розподіл 
електроенергії

Неправильно виставлений 
рахунок

T7.1

Незрозумілий рахунок T7.2
Заборгованість за рахунком T7.3
Інше T7.4

Т8 Тариф на 
розподіл 
електроенергії

Зміни тарифу T8.1
Неправильний тариф T8.2
Прозорість тарифу 
(незрозумілість або складність 
визначення тарифу)

T8.3

Інше T8.4
Т9 Зміна постачальника
Т10 Відшкодування/ 

компенсація
Відшкодування завданих 
збитків

T10.1

Компенсація за недотримання 
гарантованих стандартів якості 
послуг

T10.2

Т11 Акти про порушення споживачем договору
Т12 Неконкурентна поведінка
Т13 Пільги, субсидії
T14 Інформація від споживачів про крадіжки електроенергії
T15 Скарги на працівників компанії
T16 Додаткові послуги споживачеві
T17 Надання іншої довідкової інформації
T18 Питання постачання електричної енергії, які не 

стосуються ОСР
Т19 Звернення, які не стосуються питань електропостачання
Т20 Перервані дзвінки з технічних проблем

Усього

Додаток 3 
до Мінімальних вимог до якості обслуговування 

споживачів електричної енергії кол-центрами
Показники якості та кількості надання послуг кол-центром  

та методика їх розрахунку

Показник Одиниця 
виміру Методика розрахунку

1 Загальна кількість 
вхідних дзвінків 
(викликів від 
абонентів)

одиниць Nзаг — загальна кількість дзвінків, з’єднаних з 
АТС ліцензіата у звітному періоді, що розраховуєть-
ся за формулою

Nзаг = Nч + NI
о
V
б
R
р + NI

в
V
т
R
р, 

де Nч — кількість дзвінків, що перебували у чер-
зі дзвінків; 

NI
о
V
б
R
р — кількість оброблених у ГМС дзвінків (дзві-

нок завершений у ГМС та не був переведений у чер-
гу дзвінків);

NI
в
V
т
R
р — кількість втрачених дзвінків від початку дзвін-

ка до автоматичного переведення у чергу дзвінків у ра-
зі, якщо споживач не обрав жодного пункту меню ГМС.

Кількість дзвінків, що перебували у черзі дзвінків 
(Nч), розраховується за формулою

Nч = Nобр + Nч
втр, 

де Nобр — кількість вхідних дзвінків, на які відпо-
вів оператор; 

Nч
втр — кількість втрачених дзвінків після авто-

матичного переведення у чергу дзвінків або вибо-
ру пункту меню в ГМС щодо з’єднання з оператором

2 Кількість вхідних 
дзвінків, на які 
відповів оператор

одиниць Nобр — загальна кількість дзвінків, що з’єдналися 
з операторами 

3 Кількість дзвінків, 
оброблених у ГМС

одиниць NI
о
V
б
R
р — кількість дзвінків, оброблених у ГМС (спо-

живач обрав пункт меню ГМС та не був переведений 
у чергу дзвінків)

4 Рівень сервісу 
протягом 30 
секунд

%

де  — кількість дзвінків, з’єднаних з опера-
торами протягом 30 секунд, з моменту автоматично-
го переведення у чергу дзвінків або вибору відповід-
ного пункту меню в ГМС

5 Рівень сервісу 
протягом 
60 секунд

%

де  — кількість дзвінків, з’єднаних з опера-
торами протягом 60 секунд, з моменту автоматично-
го переведення у чергу дзвінків або вибору відповід-
ного пункту меню в ГМС

6 Відсоток 
втрачених у черзі 
дзвінків 

%

7 Середній час від 
початку дзвінка 
до відповіді 
оператора 

секунда

де  — час від початку дзвінка до з’єднання з опе-
ратором і-го дзвінка, секунд;

і — номер дзвінка, і = 1, 2, 3, ... Nобр

8 Середній час у 
черзі дзвінків

секунда

де  — час очікування у черзі і-го дзвінка, секунд;
і — номер дзвінка, і = 1, 2, 3, ... Nч

9 Середній час 
очікування у 
випадках, коли 
абонент не 
дочекався відповіді 
оператора

секунда

де  — час очікування у черзі і-го дзвінка, секунд;
і — номер втраченого дзвінка, і = 1, 2, 3, ... Nч

втр
10 Середній час 

обробки дзвінка 
оператором

секунда

де  — час обробки оператором і-го дзвінка, се-
кунд;

і — номер дзвінка, і = 1, 2, 3, ... Nобр
11 Середня кількість 

дзвінків, 
оброблених одним 
оператором

одиниць Розуміється як середня кількість дзвінків, обро-
блена умовним оператором за одну зміну (8 годин),

де Nобр — кількість вхідних дзвінків, на які відпо-
вів оператор у звітному періоді;

Ті — загальний час роботи і-го оператора у звіт-
ному періоді, годин;

n — кількість операторів, що працювали у звіт-
ному періоді,

і — номер оператора, і = 1, 2, 3, ...n,
8 — тривалість зміни, годин

12 Кількість 
електронних 
повідомлень

одиниць Кількість отриманих електронних повідомлень у 
звітному періоді

13 Кількість 
електронних 
повідомлень, на які 
надано відповідь 
протягом 30 днів

одиниць Кількість електронних повідомлень, що були 
отримані у звітному періоді та на які надано відпо-
відь протягом 30 днів

14 Середній час 
надання відповіді 
на електронні 
повідомлення

днів

де  — час відповіді на і-те електронне повідо-
млення, днів,

Nел — кількість вхідних електронних повідомлень 
у звітному періоді,

і — номер електронного повідомлення, і = 1, 2, 3, ... Nел

Додаток 4 
до Мінімальних вимог до якості обслуговування 

споживачів електричної енергії кол-центрами
Інформація 

щодо показників якості та кількості надання послуг кол-центрами
№ 
з/п Показник Одиниця 

виміру
Значення 
показника

1 2 3 4
І. Звернення, отримані по телефону на номери кол-центру

1 Загальна кількість вхідних дзвінків (викликів від абонентів) одиниць
2 Кількість вхідних дзвінків, на які відповів оператор одиниць
3 Кількість дзвінків, оброблених у ГМС одиниць
4 Рівень сервісу протягом 30 секунд %
5 Рівень сервісу протягом 60 секунд %
6 Відсоток втрачених у черзі дзвінків %
7 Середній час від початку дзвінка до відповіді оператора секунда
8 Середній час у черзі дзвінків секунда
9 Середній час очікування у випадках, коли абонент не 

дочекався відповіді оператора секунда
10 Середній час обробки дзвінка оператором секунда
11 Середня кількість дзвінків, оброблених одним оператором одиниць

ІІ. Звернення, отримані через інші засоби телекомунікації
12 Кількість електронних повідомлень одиниць
13 Кількість електронних повідомлень, на які надано 

відповідь упродовж тридцяти днів одиниць
14 Середній час надання відповіді на електронні повідомлення днів
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

 Обвинувачений Пазинич Віктор Васильович, який народився 10 травня 1968 року, зареє-
стрований за адресою: м. Севастополь, вул. Горпищенка, буд. 110, кв. 305, відповідно до ви-
мог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбудеться 04.11.2018 року 
о 14 годині 00 хвилин у залі судових засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Офіційне повідомлення ПрАТ «ДАТАГРУП»
ПрАТ «ДАТАГРУП» інформує про зміну тарифів на послуги фіксованого телефонно-

го зв’язку для абонентів ПрАТ «ДАТАГРУП», що користуються тарифними планами, які 
враховують Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Нові та-
рифи вступають в дію з 01.11.2018 року (але не раніше набрання чинності нових Гра-
ничних тарифів). Детально про нові тарифні плани – за номером телефону контакт-
центру 0 800 21 00 00 та на сайті: www.datagroup.ua.

Втрачений судновий білет 

на судно «Прогрес», 

зареєстроване під номером 

«УЗВ 241 К», судновласник 

Дорошев О. С., 

вважати недійсним.

Заява про намір скористатися переважним правом на купівлю частки у статутному капіталі  
ТОВ «Кондитерська Фабрика Туррон» (Акцепт на оферту)

Я, Черепій Валерій Олександрович, 03.07.1969 р.н., РНОКПП 2538608918, учасник ТОВ «Кондитерська Фабрика Туррон» (ЄДРПОУ 
39792657), цією заявою повторно підтверджую свій намір скористатися переважним правом на купівлю частки Куліша Михайла 
Петровича (зареєстроване місце проживання мені не відоме) у розмірі 33,30 % статутного капіталу вказаного товариства, та від-
повідно погоджуюсь на її придбання за запропонованою ціною шляхом акцептування оферти Куліша М.П. б/н від 25.09.2018 р.

Крім того, пропоную Кулішу М.П. протягом одного місяця з дня підписання ним 11.10.2018 р. письмового примірника вищев-
казаної заяви укласти договір купівлі-продажу належної йому частки у розмірі 33,30 % статутного капіталу ТОВ «Кондитерська 
Фабрика Туррон» за запропонованою в оферті ціною шляхом підписання двох примірників такого договору, які надіслані на адре-
су останнього відомого фактичного місця проживання Куліша М.П. 

Охтирський міськрайонний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Писарє-
ва Володимира Вікторовича, зареєстроване місце проживання: вул. Дикалова, 15, м. Охтирка, Сумська об-
ласть, місцезнаходження якого невідоме, у судове засідання, яке відбудеться 26 листопада 2018 року о 15 
годині в приміщенні суду за адресою: вул. Ярославського, 2, м. Охтирка Сумської області як відповідача по 
цивільній справі № 583/2378/18, провадження № 2/583/772/18 за позовом Писарєва Віктора Андрійовича до 
Писарєва Володимира Вікторовича про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом. 
У разі неявки Писарєва Володимира Вікторовича справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Ковальова О. О.



24 жовтня 2018 року, cереда, № 199 www.ukurier.gov.ua 23

ОГОЛОШЕННЯ

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

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатиза-

ції від 18.09.2018 № 488 затверджено Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги та 
збільшено розмір абонентної плати за користування телефонним апаратом для абонентів (фізичних осіб). 
Рішення набирає чинності з 01.11.2018, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Тому з 1 листопада 2018 року, але не раніше дня офіційного опублікування Рішення НКРЗІ, для абонен-
тів (фізичних осіб) ПАТ «Укртелеком» буде змінена вартість послуг фіксованого телефонного зв’язку та 
щомісячна плата за тарифні плани, які ідентичні Граничним тарифам: «Простий», «Простий Мінімальний», 
«Спарений» та «Спарений Мінімальний». Вартість інших тарифних планів на послуги фіксованого теле-
фонного зв’язку для абонентів (фізичних осіб), які включають пакетні послуги, не змінюється. Звертаємо 
увагу, що, зокрема не змінюється вартість популярних серед абонентів тарифних планів «Домашній Безлі-
мітний», «Домашній Базовий» та «Спільний Базовий». Змінити тарифний план можна за телефоном Кон-
такт-центру 0 800 506 800. 

Також з 01.11.2018 року для споживачів (фізичних осіб) послуг міжнародного зв’язку ПАТ «Укртеле-
ком» та абонентів операторів телекомунікацій, які мають право на надання послуг місцевого телефонного 
зв’язку, що отримують послуги міжнародного телефонного зв’язку, ПАТ «Укртелеком» змінює деякі тари-
фи на послуги міжнародного телефонного зв’язку. Це пов’язано зі зміною ставок розрахунків між Укрте-
лекомом та іноземними операторами, з якими компанія співпрацює для забезпечення дзвінків за кордон. 

У зв’язку із відсутністю попиту підключення телефону за застарілими технологіями з 01.11.2018 року 
ПАТ «Укртелеком» припиняє надання абонентам (фізичним та юридичним особам, фізичним особам-під-
приємцям) таких разових послуг:
• послуги доступу до телекомунікаційних мереж загального користування (встановлення телефонного 

апарата) основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою; паралельного телефонного 
апарата у різних абонентів; телефонного апарата односторонньої дії та вечірнього телефону;
• послуги перевстановлення на іншу адресу основного телефонного апарата, підключеного за спареною 

схемою; паралельного телефонного апарата у різних абонентів; телефонного апарата односторонньої дії 
та вечірнього телефону;
• послуги заміни основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії на: основний телефон-

ний апарат, підключений за спареною схемою; паралельний телефонний апарат у різних абонентів; теле-
фонний апарат односторонньої дії або вечірній телефон.

Детальну інформацію можна отримати на сайті www.ukrtelecom.ua у розділі «Телефонний зв’язок» та/
або за телефоном контакт-центру 0 800 506 800 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів україн-
ських операторів).

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво 
в кримінальному провадженні №42018000000002551 від 19.10.2018 р. за підозрою Горохова С. О., Голен-
ка В.М., Харіна Є.М., Кравченка С.І., Пілавова М.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.

У зв’язку з не встановленням місця перебування підозрюваних їх оголошено в розшук та 26.06.2018 р. 
слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на затримання Горохова С. О., Голен-
ка В.М., Харіна Є. М., Кравченка С. І., Пілавова М. В. з метою їхнього приводу для участі в розгляді клопо-
тання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

20.07.2017 р. Генеральною прокуратурою України подано до Печерського районного суду м. Києва кло-
потання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо Горохова С.О., Голенка В.М., Харіна 
Є.М., Кравченка С.І., Пілавова М.В.

За результатами судового розгляду вказані клопотання задоволені, судом надано дозвіл на проведен-
ня спеціального досудового розслідування щодо Горохова С.О., Голенка В.М., Харіна Є.М., Кравченка С.І., 
Пілавова М. В.

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази до-
статніми для складання обвинувальних актів, прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний пові-
домити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування.

На підставі викладеного повідомляємо, що у вказаному кримінальному провадженні зібрані всі необхід-
ні докази для складання обвинувального акта.

У зв’язку з цим інформуємо, що вищезазначені підозрювані та їхні захисники можуть ознайомитись з 
матеріалами кримінального провадження з можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до ви-
мог ч.ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, значний обсяг матері-
алів кримінального провадження, пропонуємо Голенку Валерію Миколайовичу, 06.05.1958 р.н., Горохову 
Сергію Олександровичу, 20.12.1974 р.н., Кравченку Сергію Івановичу, 11.04.1960 р.н., Пілавову Манолісу 
Васильовичу, 24.03.1964 р.н., Харіну Євгену Миколайовичу, 30.12.1966 р.н., прибути до Генеральної проку-
ратури України (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 217) у період з 29.10.2018 р. по 31.10.2018 р. включно 
(з 09.00 до 18.00 год.) для проведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кри-
мінальних проваджень в порядку ст. 290 КПК України до прокурора відділу Генеральної прокуратури Укра-
їни Гавриша В.І., тел. (044) 200-70-60).

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

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані письмово під-
твердити протилежній стороні – прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найме-
нування таких матеріалів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 22015060000000004 від 10 лютого 2015 року (справа  
№ 1-кп/243/155/2018) за обвинуваченням Єфімова Тараса Олего-
вича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачено-
го Єфімова Тараса Олеговича, не зареєстрованого на території 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 1 лис-
топада 2018 року о 09 год. 00 хв. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

У провадженні Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) знахо-
диться кримінальне провадження відносно обвинуваченого Ісає-
ва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області від 4 грудня 2017 року справу було призначено до су-
дового розгляду на підставі обвинувального акта у кримінально-
му провадженні відносно обвинуваченого Ісаєва Анатолія Анато-
лійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке проводиться в порядку спеці-
ального судового провадження.

Обвинувачений Ісаєв А. А., останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область, Мар’їнський р-н, с. Дачне, вул. Южна, 2, 
останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Ясинувата, 
вулиця Машинобудівників, буд. 13, кв. 8, викликається 1 листо-
пада 2018 р. о 08 годині 30 хвилин до суду, каб. № 12, для учас-
ті в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області перебуває обвинувальний акт по кримінально-
му провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за №42016050000000523 від 15.06.2018 року за обви-
нуваченням Романова Романа Миколайовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Романова Романа Миколайо-
вича, 24.09.1968 р.н., зареєстрованого за адресою: Донецька 
область, м. Донецьк, вул. Столбуна, буд. 3, для участі в розгля-
ді підготовчого судового засідання, яке відбудеться 30 жовтня 
2018 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Костянтинівсько-
го міськ районного суду Донецької області за адресою: 85110,  
м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1, зал судово-
го засідання № 2.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголо-
шення його в міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Справа розглядатиметься колегіально у складі: головуючо-
го судді Леміщенко О. О., суддів Орчелота А. В., Мартиненко B .C.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований 
за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кри-
мінальне провадження за обвинуваченням Свинцицького Сергія 
Вікторовича, 21.02.1985 року народження, у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Свин-
цицький С.В., 21.02.1985 року народження (проживав без реє-
страції за адресою: Житомирська обл., Володарськ-Волинський 
район, смт Нова Борова, вул. Шевченка, 13-А), викликається на 
05.11.2018 року о 10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі в роз-
гляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який пе-
реховується від органів слідства та суду з метою ухилення від 
кримінальної відповідальності (спеціальне судове проваджен-
ня) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обви-
нувачений вважається належним чином ознайомленим з її зміс-
том.

Національний банк України 
Звіт про фінансовий стан

(у мільйонах гривень)

№ 
ряд-
ка

Найменування статті 01.10.2018 01.01.2018

І. АКТИВИ
1 Кошти та депозити в 

іноземній валюті та 
банківських

55 631 25 168

металах
2 Цінні папери нерези-

дентів
381 434 414 455

3 Авуари в СПЗ 8 427 60 860
4 Монетарне золото 26 534 28 404
5 Цінні папери України 363 217 372 697
6 Кредити банкам та ін-

шим позичальникам
23 077 32 417

7 Внутрішній держав-
ний борг

1 905 1 926

8 Внески в рахунок кво-
ти МВФ

79 432 80 415

9 Основні засоби та не-
матеріальні активи

4 966 5 377

10 Інші активи 5 632 5 367
Усього активів 950 255 1 027 086
II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

11 Банкноти та монети 
в обігу

375 006 361 544

12 Кошти банків 52 593 39 995
13 Кошти державних та 

інших установ
29 294 56 084

14 Зобов’язання з пере-
рахування прибутку до 
бюджету

0 44 614

15 Депозитні сертифіка-
ти, що емітовані На-
ціональним банком 
України

28 608 67 190

16 Кредити отримані 2 830 2 807
17 Зобов’язання перед 

МВФ, крім зобов’язань 
зі сплати внеску за 
квотою

188 534 206 245

18 Боргові зобов’язання 
на користь МВФ зі 
сплати внеску за кво-
тою

79 423 80 411

19 Інші зобов’язання 3 304 3 303
Усього зобов’язань 759 592 862 193
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

20 Статутний капітал 100 100
21 Загальні та інші ре-

зерви
53 427 53 052

22 Резерви переоцінки 
активів і зобов’язань

137 136 111 741

Усього власного ка-
піталу

190 663 164 893

Усього пасивів 950 255 1 027 086
Голова Я. В. Смолій

Головний бухгалтер – директор Департаменту  
бухгалтерського обліку Б. В. Лукасевич

Дзержинський міський суд Донецької області 
(розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) викликає УЛЬЯНЕНКА СЕРГІЯ ДМИТРО-
ВИЧА (зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, Бахмутський район, смт Миронівський, вул. 
Б.Хмельницького, 11/25) по кримінальному прова-
дженню № 225/2733/17 як обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в 
судове засідання, яке відбудеться 05.11.2018 року о 
09.00 годині. Явка обвинуваченого обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює виклик 
до суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пуш-
кіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24), Неєра Віктора Іонотоновича, остан-
нє відоме місце реєстрації якого: Донецька область, м. Новогро-
дівка, вул. Мічуріна, буд. 6, кв. 47, який обвинувачується у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, для учас-
ті в підготовчому судовому засіданні по кримінальному прова-
дженню № 22017050000000108, яке відбудеться 01.11.2018 р. о 
09 годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

У разі неприбуття Неєра В.І. до суду за викликом без поваж-
них причин, на нього може бути накладено грошове стягнення в 
розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 роз-
мірів мінімальної заробітної плати, або застосовано привід, або 
здійснено спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які осо-
ба може не з’явитися на виклик, згідно зі ст. 138 КПК України 
є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покаран-
ня; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 
судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, вій-
ськові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-
док відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебу-
вання в закладі охорони здоров’я в зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб 
або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання 
повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унемож-
ливлюють з’явлення особи на виклик.

Суддя О. В. Любчик

У провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Лисака Михайла Мико-
лайовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, який ви-
кликається для участі в розгляді кримінального про-
вадження, яке відбудеться 5 листопада 2018 року о 
14.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Марі-
уполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя С. В. Кулик

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/558/17 
за обвинуваченням Астахової С.В. за ч. 2 ст. 110 КК України. 
Обвинувачена Астахова Світлана Володимирівна, 08.11.1960 
р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 43, викликається до 
суду на 09 годину 00 хвилин 5 листопада 2018 року (корп. 
№ 1, каб. №12) для участі в судовому засіданні. Ухилення 
від явки на виклик суду обвинуваченою та оголошення її в 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
Шевченківський районний суд м.Чернівці

Викликає Дяволюка Олега Зіновійовича, 04.07.1969 року на-
родження, зареєстрованого в місті Горлівка, вулиця Матросова,  
буд. 105, квартира 49, Донецької області, останнє відоме фактичне 
місце  знаходження: м. Горлівка Донецької області, як обвинуваченого 
в кримінальному провадженні № 22017260000000027 від 13.05.2017 
р. за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 29 жовтня 2018 року о 15:30 годи-
ні за адресою: 58001, м.Чернівці, вулиця Кафедральна, 4 кабінет №11.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Дя-
волюка Олега Зіновійовича у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження він вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Суддя Слободян Г. М.

Краматорський міський суд Донецької області розгля-
дає кримінальну справу №234/12748/18 (провадження  
№1-кп/234/897/18) за обвинуваченням Богатир Нелі Олек-
сандрівни за ст. 110 ч. 2 КК України.

Викликається обвинувачена Богатир Неля Олександрів-
на, яка проживає за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Василя Стуса, буд. 56, кв. 4, на 5 листопада 2018 
року о 13.00 годині для участі в судовому засіданні, яке від-
будеться в приміщенні Краматорського міського суду До-
нецької області за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21, каб. №22.

Суддя А. О. Михальченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне проваджен-
ня № 233/4574/17 за обвинуваченням Ігнатова Д. О. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обвинувачено-
го (in absentia) у порядку спеціального судового про-
вадження. Обвинувачений Ігнатов Денис Олександро-
вич, 31.10.1979 р.н., останнє відоме місце проживання:  
м. Донецьк, вул. Собінова, 129/36, викликається до су-
ду на 11.00 год. 5 листопада 2018 року (корп. № 2,  
каб. №18), для участі в судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження № 233/1930/17 
за обвинуваченням Новікова М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, 
ч. 5, ст. 191 КК України, Морозова В.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 
ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за відсутності обвинуваченого 
(in absentia) у порядку спеціального судового провадження. 
Обвинувачені: Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., 
останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Чайкі-
ної, 12/52; Морозов Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., 
останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Крас-
нофлотська, 88а/10, викликаються до суду на 10.00 год.  
2 листопада 2018 року (корп. № 2, каб. №18) для участі в су-
довому засіданні.

Суддя А.І. Міросєді

Краматорський міський суд Донецької області розгля-
дає кримінальну справу №234/9109/15-к (провадження  
№1-кп/234/23/18) за обвинуваченням Келемана Сергія Ярос-
лавовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України. Викликається обви-
нувачений Келеман Сергій Ярославович, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Хабаров-
ська, 40-7, на 5 листопада 2018 року о 14.30 годині, для учас-
ті в судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Крама-
торського міського суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. 
№23/3.

Суддя А. О. Михальченко

Шановні засновники 

Всеукраїнської асоціації інформаційних служб 

(ВАІС)!

Повідомляємо про проведення Загальних збо-

рів членів Всеукраїнської асоціації інформаційних 

служб (ВАІС), які відбудуться 27 листопада 2018 ро-

ку о 10.00 годині за адресою: 03680, м. Київ, вулиця 

Антоновича, будинок 180, к. 65.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинуваченого Савчука Юрія 
Дмитровича, 03.05.1974 року народження, уроджен-
ця с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської 
області, українця, громадянина України, який зареє-
стрований та проживає за адресою: м. Донецьк, вул. 
Роздольна, 20.

Судове засідання відбудеться 1 листопада 2018 
року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя О. І. Кончина
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У Щербанях мотобол люблять не менше, 
ніж футбол

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДРОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ. 
На мототреці під Полтавою 
вперше за 13 років відбулася 
товариська зустріч з мотобо-
лу й показові виступи спідве-
їстів (мотоциклістів-трюкачів). 
З’явилася надія, що в чемпі-
онатах України з цього виду 
спорту разом з іншими коман-
дами від Полтавщини — «Ни-
ви» з Вишняків, «Колоса» із 
Стовбиної Долини та «Друж-
би» з Мачух, віднині братиме 
участь і розсошенська коман-
да «Вимпел». 

Стадіон у Розсошенцях 
тривалий час не діяв. Вос-
таннє на ньому грали в мо-
тобол 2005 року. Однак із 
прийняттям його у комуналь-
ну власність місцевої ОТГ 
об’єкт убережуть від запус-
тіння й використовуватимуть 

за призначенням. «Коли мо-
тобольне поле опиниться у 
нас на балансі, воно викону-
ватиме свою головну місію 

— популяризуватиме спорт 
і здоровий спосіб життя. На 
ньому гратимуть матчі мото-
больні команди, їздитимуть 

квадроцикли. Але там ніхто 
не пастиме кіз», — розповів 
голова Щербанівської ОТГ 
Ігор Процик. 

Перший матч після від-
родження розпочався із гри 
між чемпіоном України ви-
шняківською «Нивою» та 
четвертою командою чем-
піонату новосанжарським 
«Колосом». Того дня на тре-
ці виступила команда зі спід-
вею «Лтава».

Державний процес рефор-
мування спортивної галу-
зі на Полтавщині проходить 
за підтримки голови Пол-
тавської ОДА Валерія Голо-
вка. Зміни здебільшого сто-
суються не олімпійських ви-
дів спорту, серед яких і мо-
тобол. Суть реформи — у 
переході на реальну світову 
практику, тож перші кроки в 
цьому напрямі Щербанівська 
ОТГ вже зробила. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 +3  +8
Житомирська 0  +5 +3  +8
Чернігівська -1  +4 +2  +7
Сумська -1  +4 +2  +7
Закарпатська -1  +4 +3  +8
Рівненська 0  +5 +4  +9
Львівська -1  +4 +4  +9
Івано-Франківська 0  +5 +4  +9
Волинська 0  +5 +4  +9
Хмельницька 0  +5 +4  +9
Чернівецька 0  +5 +4  +9
Тернопільська -1  +4 +4  +9
Вінницька 0  +5 +4  +9

Oбласть Нiч День

Черкаська 0  +5 +4    +9
Кіровоградська 0  +5 +4    +9
Полтавська 0  +5 +4    +9
Дніпропетровська 0  +5 +4    +9
Одеська +2  +7 +7  +12
Миколаївська +2  +7 +7  +12
Херсонська +2  +7 +7  +12
Запорізька +2  +7 +7  +12
Харківська +1  +6 +4    +9
Донецька +1  +6 +5  +10
Луганська +1  +6 +5  +10
Крим +4  +9 +7  +12
Київ +2  +4 +5    +7
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Кінотеатри на колесах
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. Чотириден-
ний фестиваль із демонстраці-
єю стрічок, відзнятих за остан-
ні два роки вітчизняними кі-
номитцями, пройшов у закар-
патському місті Берегове. «Дні 
українського кіно» організу-
вав Київський міжнародний кі-
нофестиваль «Молодість» за 
підтримки Міністерства інфор-
маційної політики України.

Жителі міста, майже поло-
вину якого становлять етніч-
ні угорці, з великим інтере-
сом переглянули шість су-
часних фільмів: «Кіборги» 
та «Чужа молитва» Ахтема 
Сеітаблаєва, «Викрадена 
принцеса: Руслан і Людми-
ла» Олега Маламужа, «Дя-
кую» Дзена Євстігнєйкіна, 
«Як тебе звати?» Ірини Гро-
мозди та Світлани Залоги, 
«Сторожова застава» Юрія 
Ковальова.

Показ фільмів відбувся 
в міському Будинку культу-
ри, де встановили профе-
сійний екран і проектор, на-
лагодили звук. Усе необхід-
не о бладнання привезли зі 
столиці. Ініціатива учасни-
ків проекту виправдала се-
бе: щодня кіносеанси відвід-
ували сотні глядачів, насам-
перед школярі і студенти. 
Берегове ж обрали не лише 
через потребу ближче озна-
йомити його жителів із до-

сягненнями сучасної укра-
їнської кіноіндустрії, а ще й 
через те, що в місті немає 
кінотеатру. 

«А попри брак технічних 
можливостей, там теж хо-
чуть дивитися українське кі-
но, — прокоментував ініціати-
ву організаторів фестивалю 
міністр інформаційної політи-
ки Юрій Стець. — Тож беремо 
сучасні фільми, необхідне об-
ладнання і їдемо туди, де не-
має кінотеатрів».

Три рекорди 
пауерліфтера з Глухова

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МОЛОДЕЦЬ! Приємна звістка надійшла з Люксембурга, де 
щой но завершився чемпіонат Європи серед юніорів із жиму лежа-
чи. Вихованець ФСК «Гармонія» із Глухова Сумської області Ар-
тур Зальотов, який виступав за збірну України, встановив відразу 
три рекорди. Як повідомив його тренер Фелікс Колтаков, першою 
ж спробою 290,5 кілограма Артур оновив рекорд Європи для ка-
тегорії до 93 кілограмів, а другою встановив нову світову вершину 
для юніорів — 300,5 кілограма. І до титулу чемпіона Європи серед 
юніорів додав титул абсолютного чемпіона цих змагань. Загалом 
юніорська чоловіча команда України виборола чотири золоті, сріб-
ну та бронзову нагороди і посіла перше командне місце.

Книжка для дітей 
про події на сході

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА. На Луганщи-
ні презентували книжку «Пригоди Ми-
китки», яка навчить дітей правильно 
орієнтуватися в подіях на сході України. 
Продовження цієї пригодницької істо-
рії про звитягу українських військових 
та маленького відчайдуха автори писа-
ли разом з учасниками дитячого дебат-
ного клубу з Сєверодонецька. Разом 
з Микитком подорослішали і його дру-
зі-читачі, адже першу частину видання 
було надруковано на початку цього ро-
ку («УК» від 24 січня 2018). Тепер діти 
отримали нову книжку. «Аби діти зма-
лечку розуміли, якою ціною дається їхнє 
мирне життя, і започатковане видання 
патріотичних коміксів «Пригоди Микит-
ки», — зазначила заступник голови Лу-
ганської ОДА Ольга Лішик, презентую-
чи книжку молоді. Невдовзі майже 7000 
учнів середніх класів отримають її.

Упорядники 
сподіваються, 

що книжка навчить 
дітей правильно 

орієнтуватися 
в подіях, 

що відбуваються 
на сході України

Четверте виконання сюїти Івасюка
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ПОВАЖНА МУЗИКА. Чер-
говий концертний сезон Га-
лицький камерний оркестр 
відкрив вечором української 
музики. Художній керівник 
і диригент оркестру народ-
ний артист України Василь 
Феленчак обрав для програ-
ми інструментальні перлини 
класиків і сучасних компози-
торів. Лунали «Листок з аль-
бому» Миколи Лисенка, «Мо-
литва» Василя Барвінського, 

в якій композитор висловив 
мрію політв’язнів сталінських 
таборів про повернення на 
рідну землю. Ноту духовнос-
ті й прагнень змінив філософ-
ський парафраз на тему піс-
ні «Думи мої, думи» Дмитра 
Клебанова. 

Тернопільські музикан-
ти уже вкотре виконали твір 
Мар’яни Рудакевич «По-
стлюдія пам’яті», який вона 
присвятила Героям Небес-
ної Сотні. А вперше запро-
понували шанувальникам 
музики «Сюїту-варіації для 

камерного оркестру» Воло-
димира Івасюка. Його ім’я 
асоціюється з піснями «Чер-
вона рута», «Водограй» то-
що, але він писав й інстру-
ментальну музику. Сюїту-
варіації за життя компози-
тора виконували лише три-
чі — в Києві, Москві та Льво-
ві. І ось тепер вона звучала у 
Тернополі.

Муніципальний Галиць-
кий камерний оркестр єд-
нає давня дружба з відомим 
українським композитором, 
аранжувальником, дириген-

том, педагогом народним 
артистом України Ростис-
лавом Бабичем. Він спеці-
ально для колективу зробив 
аранжування відомих творів, 
народних пісень. До програ-
ми вечора української музи-
ки оркестру ввійшли також 
твори Олега Безбородька, 
Євгена Станковича та Ми-
рослава Скорика. Уже на 
початку грудня колектив за-
просить своїх шанувальни-
ків на чергове свято музики, 
на якому прозвучать старо-
винні мелодії. 

Мотобол — гра мужніх

У 1970-х розсошенський «Вимпел» був відомий в Україні
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