ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

п’ятниця, 23 листопада 2018 РОКУ		

№221 (6337)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Сприймаймо кожного
таким, яким він є

ЦИТАТА ДНЯ

Фото з сайту humanrights.org.ua

ПАВЛО РОЗЕНКО:
«Разом із підвищенням із
січня мінімальна зарплата
за останні три роки
зросте фактично втричі. Я МОЖУ. Для сильних духом і охочих бути корисними
Це послідовна політика інвалідність ніколи не стане вироком
Президента, уряду
й парламенту».
Любомира КОВАЛЬ,
Віце-прем’єр-міністр про підвищення мінімалки
до 4200 грн у державному бюджеті на 2019 рік

Голодомор досі
має таємниці
ПАМ’ЯТЬ. До суботи у столиці триває Міжнародний форум до
85-х роковин цього геноциду. «Україна пам’ятає, світ визнає».
У межах зібрання проходить науковий симпозіум, відбуваються
мистецькі акції, меморіальне засідання Верховної Ради та державні заходи за участю Президента України й керівників інших
держав. Прибули зарубіжні вчені-дослідники Голодомору, представники освітніх, музейних, культурних установ, керівники урядів і парламентів, лідери міжнародних організацій.
«Ці дні віддаємо трагічним споминам про жахливі події в Україні 1932—1933 років. Це була спланована політична акція, правду про яку світ довідався порівняно нещодавно. Але ми хочемо,
щоб міжнародне співтовариство знало: Україна, попри всі пережиті трагедії, стає сильнішою і бореться, стримує російську агресію, захищає свій суверенітет і територіальну цілісність. Ми захищаємо від путінської навали весь західний світ. Саме тому будемо ще більше поглиблювати наші дослідження історичної правди, які пов’язані з геноцидом українського народу», — сказав із
трибуни форуму віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко.

ЦИФРА ДНЯ

2 млрд дол.

траншу Міжнародного валютного
фонду очікує отримати Україна відразу
після ухвалення й підписання нового
держбюджету

Юлія Ресенчук, дівчина, яка творить революцію у нашій свідомості щодо людей
з інвалідністю

«Урядовий кур’єр»

Н

авіть абсолютно здорова людина у певні моменти життя може зіткнутися з фізичними обмеженнями: малеча, батьки з немовлятами на візках, люди з тимчасовими травмами тощо. Саме в такий час
розуміємо, що повсякденне життя й побут стають
занадто складними, а вулиці, транспорт, громадські та інші місця й заклади фактично не пристосовані для відвідин у такому
стані. Та є серед нас ті, кому цю непристосованість і
бар’єрність доводиться долати день у день — це особи з інвалідністю.
Їхні долі складаються порізному. Хтось починає активно шкодувати себе, зачиняється в чотирьох стінах домівки і лише вимагає допомоги від близьких, держави, суспільства.
А хтось не здається, шукає
спосіб реалізуватися, бути
корисним і навіть стає прикладом для інших. Серед
них чимало відомих митців,
підприємців, навіть державних діячів і спортсменів.
Тож напередодні Міжнародного дня інвалідів Міністерство соціальної політики презентувало інформаційно-соціальну кампанію «Я
можу».
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Дніпро позбувається нагадувань
про тоталітарний режим

Великі можливості галузевої
співпраці

АКТУАЛЬНО. За дорученням Президента Петра Порошенка у проекті бюджету на наступний рік передбачено фінансування програми з проектування та будівництва міжнародного аеропорту у Дніпрі. Про це
глава держави повідомив під
час зустрічі з міським головою
Борисом Філатовим. Сприяли
цьому плідні переговори з керівництвом провідних лоукостерів Ryanаir і Wizz Air. Ці компанії
забезпечать недорогі, надійні,
високоякісні перевезення як до
країн Європи і навіть США, так і
на внутрішньому ринку.
Завдяки роботі нового аеро
порту очікується збільшення
пасажиропотоку за три роки на
3—5 мільйонів осіб. «Це означає, що жителі Дніпра і, можливо, Запоріжжя чи Кривого Рогу
матимуть змогу подорожувати

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Група послів держав-членів ЄС, які опікуються питаннями «Східного
партнерства», схвально оцінила
процес реформ в Україні. Такої
думки вони дійшли під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною
Климпуш-Цинцадзе.
«Попри війну та безпекові виклики, Україна демонструє значний прогрес у здійсненні реформ. Маю надію, що виборчий
період не вплине на їхній темп»,
— підкреслив посол з особливих доручень з питань «Східного партнерства» федерального міністерства Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії
Томас Бухсбаум.
«Я вдячна за високу оцінку
нашої роботи і переконана, що
більший успіх ще попереду. Ми

до 10—15 аеропортів Європи»,
— констатував Президент.
Він очікує на активну участь
міської громади в реалізації
цього проекту, зокрема з юридичного боку, з урегулювання
земельних питань, пошуку інвесторів тощо.
Петро Порошенко вніс на
розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення зміни до статті 133 Конституції
України (щодо перейменування Дніпропетровської області)». Документ передбачає перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську,
повідомляє департамент пресслужби АП.
«Декомунізацію слід завершити. На карті України не може
бути місця для Петровського.
Мало того, що він один з очільників комуністичної диктатури,

а ще й співорганізатор та виконавець Голодомору, геноциду українського народу. Процедура зміни назви області передбачає поправки до Конституції. Аналіз засвідчує, що за Дніпровську область проголосує
понад три сотні депутатів. Потрібен не піар, а результат, тобто остаточне завершення декомунізації. Дніпропетровська
область стане Дніпровською, а
місце Петровського — на смітнику історії. Керуючись цією логікою, подав до Верховної Ради
законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську», — аргументував свою позицію глава
держави.
Це стане ще одним кроком
до викорінення символіки комуністичного тоталітарного режиму.

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080046

віримо в те, що робимо, і нині це
спільний результат злагодженої
роботи Президента, уряду, парламенту, бізнесу й громадянського суспільства», — додала
Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Сторони обговорили майбутні формати співпраці у межах
«Східного партнерства», процес
імплементації Угоди про асоціацію Україна — ЄС, питання підготовки до засідання Ради асоціації, гендерну політику України,
секторальну співпрацю України з
Європейським Союзом, зокрема інтеграцію в енергетичний та
цифровий ринок ЄС, поглиблення співпраці в галузях митниці,
юстиції, свободи та безпеки; оцінили стан реалізації 20 ключових
завдань до 2020 року й поділилися планами щодо відзначення
10-ї річниці заснування ініціативи
ЄС «Східне партнерство».

Іванна Климпуш-Цинцадзе
зазначила, що 10-річчя «Східного партнерства» — своєрідний шанс надати новий імпульс
цій ініціативі. «Маючи позитивний досвід формату «міністерства ЄС+3» з питань торгівлі,
на майбутнє можемо застосувати його і в інших сферах нашої співпраці, зокрема це стосується цифрового ринку, енергетики, митної сфери», — додала вона, наголосивши, що
Україна зацікавлена в подальшій активізації багатостороннього діалогу з усіма учасниками «Східного партнерства».
«Неформальні ради ЄС з галузевої співпраці — це додаткова
платформа для ефективного діалогу між нами, і такий формат
був би позитивним для усіх сторін», — цитує слова урядовця
служба віце-прем’єр-міністра.

встановлені Національним банком України на 23 листопада 2018 року

USD 2774.5837
EUR 3163.8578
RUB 4.2291
/ AU 340778.24 AG 4000.95
PT 234729.78 PD 319632.04
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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www.ukurier.gov.ua

ДОКУМЕНТИ
5) тематичної екскурсії для студентів закладів вищої освіти.

Державна наукова установа «Книжкова палата
України імені Івана Федорова» (за згодою).
Протягом 2019 року;

Держкомтелерадіо, державне підприємство
«Державне спеціалізоване видавництво
художньої літератури «Дніпро» (за згодою).
Перше півріччя 2019 року.
2. Забезпечити підготовку і видання книги «Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро» до 100-річчя з дня його заснування».
Мінкультури, Держкомтелерадіо, Український
інститут книги (за згодою), державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво
художньої літератури «Дніпро» (за згодою).
Грудень 2018 р. — 2019 рік.
3. Сприяти висвітленню у засобах масової інформації заходів, присвячених 100-річчю з дня заснування державного підприємства «Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро».
МІП, ПАТ «НСТУ» (за згодою), газета
«Голос України» (за згодою).
Грудень 2018 р. — 2019 рік.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 листопада 2018 р. № 854-р
Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН
від 2 березня 2016 р. № 2270, від 30 листопада 2016 р. № 2321, від 2 червня 2017 р.
№ 2356, від 5 серпня 2017 р. № 2371, від 11 вересня 2017 р. № 2375
та від 22 грудня 2017 р. № 2397 щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки

1. У зв’язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюцій від 2 березня 2016 р. № 2270, від 30 листопада 2016 р. № 2321, від 2 червня 2017 р.
№ 2356, від 5 серпня 2017 р. № 2371, від 11 вересня 2017 р. № 2375 та від 22 грудня 2017 р. № 2397 щодо Корейської Народно-Демократичної
Республіки відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування таких персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (далі — санкції):
1) блокування активів (замороження, накладення арешту, зупинення видаткових операцій на рахунках): коштів, фінансових та економічних ресурсів, які розміщені на території України та прямо або опосередковано перебувають у власності або під контролем фізичних осіб, зазначених у додатку 1, та юридичних осіб, зазначених у додатку 2, а також фізичних осіб, які діють від їх імені або за їх дорученням, чи юридичних осіб, які контролюються ними або перебувають у їх власності, у тому числі заборона надання громадянами України або будь-якими
фізичними чи юридичними особами на території України коштів, фінансових та економічних ресурсів фізичним чи юридичним особам, зазначеним у додатках 1 і 2, або в інтересах зазначених осіб та осіб, які діють за їх дорученням.
Зазначена санкція не буде застосовуватися щодо коштів, фінансових та економічних ресурсів у разі, коли за рішенням компетентних
державних органів України такі кошти, фінансові та економічні ресурси:
необхідні для покриття основних витрат, включаючи оплату продуктів харчування, оренду житла або іпотечного кредиту, ліків та медичного лікування, податків, страхових внесків чи комунальних послуг, або виключно для оплати в розумних межах послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням юридичних послуг, або сплатою зборів чи платою за обслуговування відповідно до законів України у
зв’язку із звичайним зберіганням або підтриманням суми коштів, інших фінансових та економічних ресурсів, які заблоковано згідно з цим
підпунктом, після того, як Комітетові Ради Безпеки ООН, утвореного резолюцією Ради Безпеки ООН від 14 жовтня 2006 р. № 1718 (далі —
Комітет), через Міністерство закордонних справ буде надіслано повідомлення про намір надати доступ до таких коштів, інших фінансових
чи економічних ресурсів, та за відсутності негативного рішення Комітету протягом п’яти робочих днів з дати надходження повідомлення;
необхідні для покриття надзвичайних витрат за умови надсилання Комітетові через Міністерство закордонних справ повідомлення про
прийняття такого рішення та його схвалення Комітетом;
є предметом стягнення згідно із судовим, адміністративним або арбітражним рішенням. У цьому разі такі кошти, інші фінансові та
економічні ресурси можуть використовуватися для виконання такого рішення за умови, що рішення про таке стягнення прийнято до
14 жовтня 2006 р. та не спрямовано на задоволення інтересів фізичних та юридичних осіб, зазначених у додатках 1 і 2, та Комітетові повідомлено про це через Міністерство закордонних справ;
2) закриття представництв зазначених у додатку 2 юридичних осіб та заборона таким юридичним особам, а також фізичним та юридичним особам, які прямо або опосередковано діють в їх інтересах або від їх імені, брати участь у спільних підприємствах, а також якщо особа,
яка представляє таке підприємство, є громадянином Корейської Народно-Демократичної Республіки, то вона повинна бути видворена з території України з метою її репатріації до зазначеної Республіки згідно з нормами національного та міжнародного права;
3) заборона в’їзду на територію України або транзиту через її територію фізичним особам, зазначеним у додатку 1, а також особам, які
діють від їх імені або за їх дорученням.
Зазначена санкція не застосовується у разі, коли:
Комітет у кожному окремому випадку прийме рішення про те, що така поїздка є гуманітарною необхідністю, у тому числі для виконання релігійних обов’язків;
Комітет зробить висновок, що звільнення від дії зазначеної санкції будь-яким чином сприятиме досягненню цілей резолюцій Ради Безпеки ООН від 14 жовтня 2006 р. № 1718, від 12 червня 2009 р. № 1874, від 22 січня 2013 р. № 2087, від 7 березня 2013 р. № 2094, від 2 березня 2016 р. № 2270, від 30 листопада 2016 р. № 2321, від 2 червня 2017 р. № 2356, від 5 серпня 2017 р. № 2371, від 11 вересня 2017 р.
№ 2375 та від 22 грудня 2017 р. № 2397.
Застосування зазначеної санкції не повинно мати наслідком відмову у в’їзді на територію України громадянам України;
4) судна, зазначені у додатку 3, визначаються як економічні ресурси та підпадають під дію такої санкції, як блокування активів.
За умови наявності у компетентних державних органів України інформації про кількість, назви або реєстрові номери суден, зазначених
у додатку 3, відповідні державні органи повинні надавати таку інформацію Комітетові (через Міністерство закордонних справ) разом з інформацією про вжиті заходи.
2. Міністерству закордонних справ доводити до відома відповідних державних органів України інформацію про рішення Комітету, необхідні для виконання цього розпорядження, та інформувати про будь-які зміни в застосуванні санкцій в частині включення та виключення
фізичних та юридичних осіб із списків осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції), запроваджені резолюціями Ради Безпеки ООН, зазначеними у підпункті 3 пункту 1 цього розпорядження.
3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Державній фіскальній службі, Державній службі фінансового моніторингу, Службі безпеки,
Державній службі експортного контролю, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній міграційній службі, Національній поліції, Державній авіаційній службі, Державному космічному агентству, Державній інспекції ядерного регулювання, державному підприємству «Адміністрація морських портів України», Національному банку, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державному концерну «Укроборонпром» в межах своїх повноважень здійснювати заходи, передбачені цим розпорядженням.
4. Винести у місячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції, визначені цим розпорядженням.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Із додатками до урядового розпорядження можна ознайомитися на сайті «УК»
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 листопада 2018 р. № 856-р
Київ

Про перерозподіл та розподіл деяких видатків державного бюджету,
передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень,
передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання у
сумі 115 351,9 тис. гривень шляхом:

1) зменшення їх обсягу за бюджетною програмою 2311410 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам»;
2) збільшення їх обсягу за бюджетною програмою 2311460 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» на суму 78 615,3 тис. гривень;
3) збільшення їх обсягу за бюджетною програмою 2301360 «Лікування громадян України за кордоном» на суму 36 500 тис. гривень;
4) збільшення їх обсягу за бюджетною програмою 2301410 «Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження
та популяризація історії медицини» на суму 236,6 тис. гривень (у тому числі на комунальні послуги та енергоносії — 236,6 тис. гривень).
2. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України затвердити розподіл у 2018 році обсягу субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, визначеного у підпункті
2 пункту 1 цього розпорядження, згідно з додатком 1.
3. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України та статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на
2018 рік» здійснити у 2018 році розподіл нерозподілених видатків медичної субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, за бюджетною програмою
2311410 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» згідно з додатком 2.
4. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу та розподілу видатків, передбачених пунктами 1 і 2 цього розпорядження,
з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.
5. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:
1) розподілити у тижневий строк обсяг видатків медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачених додатком 2, насамперед на оплату праці з нарахуваннями, на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами
та бюджетами об’єднаних територіальних громад.
Здійснити розподіл видатків, пов’язаних із медичним обслуговуванням внутрішньо переміщених осіб, на оплату праці з нарахуваннями
працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу внутрішньо переміщеним особам;
2) вжити заходів для недопущення до кінця року утворення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуваннями
працівникам закладів охорони здоров’я.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2018 р. № 856-р
РОЗПОДІЛ
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань
(тис. гривень)
Код бюджету
02100000000
04100000000
05100000000
06100000000
08100000000
10100000000
12100000000
14100000000
15100000000
16100000000
19100000000
21100000000
22100000000
25100000000
26000000000
________
Усього

Найменування місцевого бюджету адміністративнотериторіальної одиниці
Обласний бюджет Вінницької області
Обласний бюджет Дніпропетровської області
Обласний бюджет Донецької області
Обласний бюджет Житомирської області
Обласний бюджет Запорізької області
Обласний бюджет Київської області
Обласний бюджет Луганської області
Обласний бюджет Миколаївської області
Обласний бюджет Одеської області
Обласний бюджет Полтавської області
Обласний бюджет Тернопільської області
Обласний бюджет Херсонської області
Обласний бюджет Хмельницької області
Обласний бюджет Чернігівської області
Міський бюджет міста Києва

Обсяг медичної субвенції
(загальний фонд)
7 611,3
8 400
10 000
2 500
5 613
3 308,7
1 927
4 500
2 513,2
5 000
1 201,5
3 450
2 250
5 000
15 340,6
78 615,3
Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2018 р. № 856-р

РОЗПОДІЛ
нерозподілених видатків медичної субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово
не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, за бюджетною програмою 2311410
«Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам»
(тис. гривень)
Обсяг субвенції (загальний фонд)
зменшення
з них видатки, пов’язані
збільшення
Назва місцевого бюджету адміністративнообсягу
медичним обслуговуванням
Код бюджету
(видатки із
територіальної одиниці
(видатки обсягу
внутрішньо
переміщених осіб
споживання) споживання)
(видатки споживання)
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області
24 262,2
1 193,6
03100000000 Обласний бюджет Волинської області
15 070,3
379,6
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області
57 654,4
9 348,2
05100000000 Обласний бюджет Донецької області
97 947,8
68 315,6
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області
18 874,8
898,5
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області
17 869,6
462,3
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області
32 926,2
6 986
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області
20 009
444,8
10100000000 Обласний бюджет Київської області
33 430,5
8 371,4
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області
15 016,6
826
12100000000 Обласний бюджет Луганської області
45 838
35 459,4
13100000000 Обласний бюджет Львівської області
37 861,3
1 383
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області
17 955,2
1 075,6
5 316,9
40 081,1
15100000000 Обласний бюджет Одеської області
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області
24 175,6
3 156,7
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області
16 660,3
401,7
18100000000 Обласний бюджет Сумської області
17 784,7
1 397
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області
15 360,6
262,3
20100000000 Обласний бюджет Харківської області
55 996,1
16 031,9
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області
17 113,9
1 804,6
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області
19 543,9
813,9
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області
19 546,1
1 405,8
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області
13 141,3
297,5
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області
16 348,1
1 036,7
26000000000 Міський бюджет міста Києва
62 916,1
21 099,5
Нерозподілені видатки медичної субвенції для те- 753 383,7
риторій Донецької та Луганської областей, на яких
органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження
________
Усього
753 383,7
753 383,7
188 168,5

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Оголошення
Підготовче судове засідання по кримінальОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу права вимоги
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)
ному провадженню відносно Луценка ОлексанПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК БОГУСЛАВ»
наступних активів, що обліковуються на балансі АКБ «НОВИЙ».
дра Олександровича, обвинуваченого у вчиненні
лота:
F121GL37442
F03GL37413 Дебіторська заборгованість по нарахованим дохо- Номер
Коротка назва лота/номер кредитного договору:
Право вимоги за кредитними договорами
кримінальних правопорушень (злочинів), переддам (комісіям) за розрахункове касове обслуговування, 635 пози№15/01-КР-25/2012
цій; Дебіторська заборгованість, 9 позицій
Місце проведення аукціону:
бачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, відЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів
будеться о 14-00 год. 03 грудня 2018 року в приелектронного аукціону: www.prozorro.sale. Умови продажу:
(аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
міщенні суду за адресою: Запорізька область,
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/190822/index. Дата проведення аукціону:
14.12.2018
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 207.
php?lang=ua
Час проведення аукціону:
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукДо суду як обвинувачений на 03 грудня 2018
http://www.prozorro.sale
ціону 10.12.2018 р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ Детальна інформація по лоту
року о 14-00 год. викликається Луценко ОлекПосилання на оголошення про проведення аукціону, розміелектронного аукціону: точний час початку проведення відкритих (параметри, забезпечення, початкова ціна,
щене на веб-сайті Фонду: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
сандр Олександрович.
торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказу- правила участі в аукціоні):
liquidation/219-at-bank-bohuslav/40575-asset-sell-id-184959
ється на веб-сайті www.prozorro.sale.
Суддя Троценко Т.А.
Шевченківський районний суд м. Чернівці виКиєво-Святошинський районний суд Київської області викликає обвинуваченого
Свідоцтво про право власності на неСвідоцтво про право власності на некликає Дяволюка Олега Зіновійовича, 04.07.1969 рухоме житло, а саме: квартира, від
рухоме майно, а саме: квартира, від Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 р.н., уродженця с. Гвардійське Сімроку народження, зареєстрованого: місто Горлівферопольського району, АР Крим, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Сімферо04.06.2008
р.
№42232,
серія
та
номер
10.11.1993 р. №18720, яка знаходиться за поль, вул. Кримських партизанів, 5, кв. 97, останнє відоме фактичне місце проживання
ка, вулиця Матросова, буд. 105, квартира 49 Донецької області. Останнє відоме фактичне міс- бланку САС№167235, яка знаходиться за
адресою: м. Донецьк, вулиця Челюскін- за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 99, кв. 97, у судове засідання в кримінальному
цезнаходження: м. Горлівка Донецької області, адресою: м. Макіївка, вулиця Токарева,
провадженні № 369/3820/17 за обвинуваченням Радика Івана Львовича у вчиненні злояк обвинуваченого в кримінальному провадженні буд. 24, кв. 16, видане Управлінням по об- ців, буд. 121, кв. 89, видане Фондом ко- чинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, та Дьяченка Геннадія Володи№ 22017260000000027 від 13.05.2017 р. за
ліку, розподілу та приватизації житла Ма- мунального майна, на підставі розпоря- мировича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке призначено
ст. 258-3 ч. 1 КК України. Судове засідання відбуна 17 годину 27 листопада 2018 року в приміщенні Києво-Святошинського районного
деться 28 листопада 2018 року о 14.00 годині за кіївської міської ради, на підставі наказу дження від 10.11.1993 р. № 18720, вида- суду Київської області за адресою: 03170, м. Київ, вул. Мельниченка, 1.
адресою: 58001, м. Чернівці, вулиця Кафедральна, управління від 04.06.2008 р. № 1298 ви- не директором фонду Н.П. Рассоха на ім’я
Явка до суду обов’язкова у зв’язку з необхідністю розглянути клопотання про об4, кабінет №11. З моменту опублікування повістки дане в.о.начальника управління О.П. Курання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. При собі необхідно мати
Федотов
Микола
Якимович,
Федотова
Зіпро виклик обвинуваченого Дяволюка Олега Зінові- дряшова, на ім’я Гольник Андрій Станіспаспорт або документ, який посвідчує особу.
йовича в засобах масової інформації загальнодерУ разі неявки обвинуваченого Дьяченка Г.В. до суду, оголошення вважається нанаїда
Юхимівна,
лавович,
жавної сфери розповсюдження він вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутнісвважати недійсним в зв’язку з втра- тю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
вважати недійсним
лежним чином ознайомленим з її змістом.
Суддя Слободян Г.М.
в зв’язку з втратою.
тою.
Суддя Ю.С. Бурбела

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

Повістка про виклик обвинуваченого

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження № 42016050000000399
від 19 квітня 2016 року (справа № 1-кп/243/92/2018)
за обвинуваченням Мінченко Яни Олександрівни за
ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену Мінченко Яну Олександрівну, яка проживає за адресою: вул. Столяревського, б. 28, кв. 25,
м. Горлівка Донецької області, у судове засідання,
яке відбудеться 3 грудня 2018 року о 10 год. 00 хв. у
залі судового засідання №11.
Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибула за викликом у судове засідання, суд відкладає
судовий розгляд, призначає дату нового засідання і
вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду.
Суд також має право постановити ухвалу про привід
обвинуваченої та/або ухвалу про накладення на неї
грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне
судове провадження.
Суддя І. О. Сидоренко

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження № 22016050000000276
від 09.12.2016 року (справа № 1-кп/243/451/2018) за
обвинуваченням Приходька Івана Сергійовича за ч. 1
ст. 258-3, ч. 1 ст. 110 КК України.
Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Приходька Івана Сергійовича, 25.10.1970
року народження, який зареєстрований за адресою:
м. Донецьк, вул. Краснозорінська, буд. 92, кв. 37, у
підготовче судове засідання, яке відбудеться 5 грудня 2018 року о 13 год. 10 хв. у залі судового засідання №11.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не
прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття
до суду. Суд також має право постановити ухвалу
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.
Суддя І. О. Сидоренко

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження № 22014080000000061
від 18.07.2014 року (справа № 1-кп/243/86/2018) за
обвинуваченням Новікова Володимира Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Новікова Володимира Миколайовича,
04.09.1974 року народження, останнє місце проживання та реєстрації якого: м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 124, кв. 15, у підготовче судове засідання,
яке відбудеться 5 грудня 2018 року о 13 год. 40 хв. у
залі судового засідання №11.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не
прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття
до суду. Суд також має право постановити ухвалу
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.
Суддя І. О. Сидоренко

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2
ст. 366 КК України.
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, у судове засідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2
ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 10
грудня 2018 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Слов’янського
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.
У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий
розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за
його відсутності.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Тіщенка Сергія Володимировича, 07.04.1978 року народження,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Тіщенко С. В. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, 108а/110)
викликається на 04.12.2018 року об 11.00 год. до суду,
каб. № 7, для участі в розгляді справи по суті, головуючий
суддя Мигалевич В. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia),
який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Цибульник Ірини Олександрівни, 02.01.1957 року народження, за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Цибульник І. О.
(зареєстрована за адресою: Донецька обл., м. Донецьк,
вул. Качури, 19) викликається на 04.12.2018 року о 10.00
год. до суду, каб. № 7, для участі в розгляді справи по суті,
головуючий суддя Мигалевич В. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може
здійснюватися за відсутності обвинуваченої (in absentia), яка
переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошена в міждержавний та/або міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачена вважається належним чином ознайомленою з її змістом.

У провадженні Красноармійського міськрайонного суду
Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська,
20) знаходиться кримінальне провадження відносно обвинуваченого Ісаєва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК
України.
Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 4 грудня 2017 року справу було призначено до судового розгляду на підставі обвинувального акта у
кримінальному провадженні відносно обвинуваченого Ісаєва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке
проводиться в порядку спеціального судового провадження.
Обвинувачений Ісаєв А. А., останнє відоме місце проживання: 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 10 грудня 2018 р. о 09 годині 00 хвилин
до суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ДІЯЛЬНОСТІ

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Віхтаря Валерія Михайловича як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі № 426/4978/16-к за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Віхтаря Валерія Михайловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 7 грудня 2018 року о 10.40 годині.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий
суддя Попова О. М., судді Половинка В. О., Скрипник С. М.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Бубнова Олексія Петровича, який мешкає за адресою:
Луганська обл., м. Антрацит, вул. Миру, 20, кв. 3, як обвинуваченого в судове засідання по кримінальному провадженню ЄУН № 431/1948/18, провадження № 1-кп/431/181/18 за
обвинуваченням за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 29 листопада 2018 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Старобільського районного суду Луганської області за адресою: м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А (головуючий суддя Олійник С. В., судді: Воронкін О. А., Логвіненко Т. Г.).
Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Старобільський районний суд Луганської області викликає як обвинуваченого Андрєєнка Анатолія Олександровича, 01.05.1962 року народження, уродженця м. Антрацит
Луганської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Ленінградська, буд. 24, за обвинуваченням у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110,
ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засідання, яке відбудеться
о 09 годині 00 хвилин 29 листопада 2018 року.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні
Старобільського районного суду Луганської області за адресою: м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А
(головуючий суддя Колядов В. Ю.).
Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської
області повідомляє, що в приміщенні суду за адресою: вул. Молодіжна, 10, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77300, суддя Якимів Р. В., о 10.30 год. 27
листопада 2018 р. відбудеться розгляд заяви процесуального керівника в кримінальному провадженні –
прокурора Калуської місцевої прокуратури про виправлення описки у вироку Калуського міськрайонного суду від 16.10.2018 р. у кримінальному провадженні про обвинувачення Дмитріва Романа Ігоровича за ч. 5 ст. 191 КК України, яка розглядається в спеціальному судовому провадженні.
На судове засідання як обвинувачений викликається Дмитрів Роман Ігорович, 29.07.1984 року народження, уродженець та житель с. Пійло Калуського р-ну.

Повістка про виклик обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області — судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/2128/18 стосовно Плєшакової Ірини Юріївни, 30.04.1987 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Обвинувачена Плєшакова І. Ю. зареєстрована за адресою: Луганська область, місто Сватове, провулок Котляревського, 25.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської області викликає Плєшакову Ірину Юріївну в підготовче судове засідання, яке
відбудеться 13 грудня 2018 року об 11.00 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Александрова Олександра Володимировича як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі № 426/9895/18 за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Александрова Олександра Володимировича за ч. 1
ст. 258-3 КК України на 11 грудня 2018 року об 11.10 годині.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий
Суддя Половинка В. О. суддя Попова О. М., судді Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

З 1 грудня 2018 року ПАТ «Укртелеком» змінює
умови тарифних планів «Домашній Безлімітний»,
«Домашній Базовий», «Спільний Базовий», «Smart
Basic», «Інтернет-телефон Безлімітний» та «Інтернет-телефон Базовий» на послуги фіксованого телефонного зв’язку для абонентів (фізичних осіб).
До вищезазначених тарифних планів включено або
збільшено кількість нетарифікованих хвилин для
розмов з абонентами мереж рухомого (мобільного)
зв’язку України за автоматичним зв’язком без зміни
щомісячної плати за тарифний план.
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
українських операторів).

В провадженні Сватівського районного суду Луганської
області – судді Половинки В.О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/10812/18 стосовно Сулицького Дмитра Еріковича, 28.03.1967 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3,
ч. 1 ст. 258-5 КК України. Обвинувачений Сулицький Д. Е. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Анрі Барбюса,
22/50.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський
районний суд Луганської області викликає Сулицького Дмитра Еріковича в підготовче судове засідання, яке відбудеться
11 грудня 2018 року о 14.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Скрипника С. М.

Повістка про виклик

Підозрювана Кольгофер Оксана Вікторівна, 19.03.1974 р.н., зареєстрована за адресою:
м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, буд. 43/1, кв. 4, відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135
КПК України повторно викликається о 10 год. 00 хв. 26, 27 та 28 листопада 2018 року до
старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Денисюка Олександра Миколайовича за адресою:
м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33 (тел. 044-256-96-77), для вручення особисто повідомлення про підозру та проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12015240010001906 від 14.04.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Суддя О. В. Ільяшевич

ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

Директор Державного бюро розслідувань Труба
Роман Михайлович, який діє на підставі Указу Президента України «Про призначення Р. Труби Директором Державного бюро розслідувань» від 22 листопада 2017 року №386, повідомляє про початок діяльності Державного бюро розслідувань з 27 листопада
2018 року як центрального органу виконавчої влади,
що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та роз-

Суддя І. І. Карабан слідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваному Фролову Вадиму Вікторовичу, 24.10.1970 р.н., громадянину України, уродженцю м. Луганськ, зареєстрованому за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, с. Красна Талівка, вул. Промениста, буд. 15, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 28.11.2018 р. о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого Кузьменка О. В., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22017130000000148 від 27.06.2017.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, буд. 39«А») розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Коломєєця Святослава Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.
Обвинувачений Коломєєць Святослав Вікторович, 27.11.1984 р.н., останнє місце реєстрації якого: м. Донецьк, проспект Ленінський, 13/31, викликається на 7 грудня 2018 року о 14 годині 00 хвилин до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі в розгляді кримінального
провадження.

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. Костянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 43, викликається до суду на 09 годину 00 хвилин 7 грудня 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 спеціального судового провадження.

Втрачені документи
на човен «Казанка 5м3», випуск 1990
року, номер реєстрації «КРЕ-1501к»,
двигун – MERKURI-60 кс
на ім’я Вакуленка Сергія
Володимировича,
вважати недійсними.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження №233/2955/18 за обвинуваченням Рибальченка Г. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Рибальченко Григорій Олександрович, 24.07.1961 року народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка,
вул. Токарева, 12/15, викликається до суду на 13 годину 10 хвилин 6 грудня 2018 року (корп. № 1,
каб. №12) для участі в підготовчому судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження №233/2985/18 за обвинуваченням Лисяка A. M.
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Лисяк Артем Миколайович, 07.11.1984 року народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, Червоногвардійський район, мікрорайон Калінінський, 13/78, викликається до суду на 15 годину 00 хвилин 5 грудня 2018 року (корп. № 1, каб. №12), для
участі в підготовчому судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його в міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового
розслідування чи спеціального судового провадження.

Загублене свідоцтво
про державну реєстрацію
друкованого засобу масової
інформації збірника наукових праць
«Література в контексті культури»
КВ № 6955 від 11.02.2003 р.
вважати недійсним.

Суддя Мацишин Л. С.

Суддя Т. Б. Сітніков

Суддя Т. Б. Сітніков

Суддя Т. Б. Сітніков

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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вісті звідусіль
Під чарівні звуки сямісена
ОБМІН
КУЛЬТУРАМИ.
Міська влада Черкас втілює
проект обміну музичними
культурами України та Японії. У межах співпраці з Посольством Японії в Україні
до Черкас завітав з концертом музикант Оно Кейшьо,
який виконує рок-музику на
традиційному японському інструменті сямісен під акомпанемент рояля.
Як розповів другий секретар Посольства Японії в
Україні Хошіно Юічі, Черкаси — перше місто в Україні, куди приїхав виконавець.
Незабаром Оно Кейшьо виступатиме в Києві. Почесний
гість подякував керівництву
міста і всім краянам, які завітали на концерт, за гостинне прийняття і приязну ат-

мосферу. Він висловив сподівання, що часточка японської культури та мистецтва
залишиться в серцях присутніх.
Наприкінці травня Черкаси відвідав Хошіно Юічі. Під
час зустрічі з міським головою та його заступниками
він відзначив надзвичайну
красу Черкас, багато зелених насаджень, порівнявши
їх з рідним містом, яке називають лісовою столицею
Японії.
Міський голова висловив подяку Посольству Японії в Україні за надану можливість
Черкасам
взяти
участь у проекті «Висадження сакур». Завдяки цьому з’явилася ще одна неповторність, яка символізує дружбу між японським
та українським народами, —
алея сакур.

КУЛЬТУРНІ СКАРБИ. До
переліку об’єктів культурної спадщини Луганської області увійшли автентичні пісні села Цілуйкове Білокуракинської об’єднаної територіальної громади, особ
ливості говірки жителів селища Борівське Сєверодо-

нецької міськради, весільний обряд випікання різки
сім’ї Костенків-Кушнарьових
та казки й небилиці сім’ї Верецунів Троїцького району,
новопсковський куліш, павлівський капусняк з рибою
Білокуракинського району
тощо.
«Луганщина не перестає
дивувати різноманітністю та
багатогранністю збережених

Оно Кейшьо продемонстрував чарівне звучання
улюбленого японського народного інструмента

культурних скарбів, — каже
начальник обласного управління культури, національностей та релігій Аліна Адамчук.
— Ми зробимо все можливе,
щоб про її унікальність дізналися не тільки в Україні, а й за
її межами».
Вона зазначила, що при
управлінні створено обласну комісію з формування
об’єктів нематеріальної куль-

турної спадщини. Вона закликала всіх жителів області повідомляти обласну комісію про особливі традиції їхніх
місцевостей. «Ми після розгляду вноситимемо їх до Всеукраїнського реєстру нематеріальної культурної спадщини. Це дасть змогу зберегти наші звичаї для майбутніх
поколінь», — наголосила начальник управління.

сорів. Усього вдалося надбати 250 тисяч гривень. Із часом
відкриють ще дві зали, в яких
зібрано експонати про історію

села, хліборобські традиції.
Окремий розділ буде присвячено бджільництву, яким славиться ворожбянська округа.

Раритетний експонат пам’ятає тих предків нинішніх селян, які на ньому працювали

ТУРБОТА. Наприкінці листопада до 30 центральних
міських і районних бібліотек
Львівщини надійдуть книжки для дітей, які не бачать.
Це стало можливим завдяки

впровадженню мікропроекту
«Книга, яку читають незрячі».
300 таких книжок шрифтом
Брайля надрукував Фонд реабілітації незрячих за підтримки департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації. Надрукували, за інформацією прес-

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)
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служби ОДА, по десять найменувань рельєфнокрапкових книжок, озвучили їх. Кожна книжечка має вшитий диск
з аудіоверсією.
В усіх бібліотеках Львівщини подбають про куточки для
незрячих читачів. А це означає, що тепер таким хлопчи-

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
-2
-2
-2
-2
0
-2
0
-2
-2
-4
-2
-2
-5

День

-7 1 -4
-7 2 -3
-7 1 -4
-7 1 -4
5 5 10
-7 0 5
-5 2 7
-7 1 6
-7 1 6
-9 2 -3
-7 -2 3
-7 -1 4
-10 0 -5

Нiч

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

-4
-4
-4
-5
-1
-1
-2
-2
-7
-5
-7
0
-3

День

-9 0 -5
-9 0 -5
-9 0 -5
-10 0 -5
-6 0 5
-6 -1 4
-7 -1 4
-7 0 5
-12 2 -3
-10 2 -3
-12 2 -3
-5 2 7
-5 0 -2

Укргiдрометцентр

Бережімо Сіверський
Донець змолоду!
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

Надрукували книжки для незрячих читачів
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
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Фото з сайту sorada.gov.ua

ПАМ’ЯТЬ. У селі Ворожба
Лебединського району на Сумщині відкрили краєзнавчий музей, біля якого на постаменті встановили трактор «Універсал», якому майже 90 років.
Техніку до музейної експозиції
доправив місцевий механізатор Микола Кушняренко, якому випала честь бути останнім,
хто сидів за його кермом.
За словами місцевих жителів, музейний трактор — трудяга. На ньому працювали не
тільки батьки нинішніх селян, а
й їхні діди і навіть прадіди. Тож
неможливо перелічити, скільки землі він обробив. Старожили пригадують, як у роки Другої світової війни переховували
техніку в різних місцях, навіть у
ставку. А коли нацистів вигнали із села, дістали з водойми,
висушили і поставили у стрій.

Водночас у селі відкрили
перші дві зали краєзнавчого
музею, кошти на який збирали гуртом, залучивши спон-
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кам і дівчаткам не доведеться шукати деінде спеціалізованих закладів, а вони матимуть змогу завітати до книгозбірні за місцем проживання. Нагадаю, що досі в області для тих, хто не бачить, діяла лише одна бібліотека у місті Львові.

РІЧКА ДИТИНСТВА І ЮНОСТІ. У Слов’янську завершився
регіональний творчий конкурс «Сіверський Донець очима молоді». Цього року відгукнулися понад 700 учасників (майже 400
— із Донеччини, а наймолодшому 4 роки), які запропонували
цікаві наукові розробки та самобутні зразки творчих робіт: малюнки, фото, відеоролики, агітаційні плакати, вірші, оповідання
і казки, вироби із природних матеріалів. Зрозуміло, у всіх різноманітних виявах творчості провідне місце займає тема охорони
і збереження природи загалом, а конкретно — головної водної
артерії Донбасу Сіверського Дінця.
Під час церемонії нагородження переможці в номінаціях
«Наукові роботи», «Літературна творчість», «Образотворче
мистецтво», «Відеофільми» тощо отримали почесні грамоти та
цінні подарунки. А спільною перемогою стало те, що всі разом
юні учасники конкурсу посприяли вихованню у представників молодшого покоління активної громадянської позиції щодо
охорони природи, зокрема водних ресурсів. Своєю творчістю
вони допомогли усвідомити важливість річки свого дитинства
і юності Сіверського Дінця для Донбасу і всього сходу України.
Захід організовано завдяки зусиллям працівників СіверськоДонецького басейнового управління водних ресурсів, активістів громадської організації «Сіверський Донець — відродження» та фахівців департаменту екології і природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації. До участі у конкурсі
зазвичай запрошують творчих дітей і молодь Донецької, Луганської та Харківської областей.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ
У зв’язку з передплатною кампанією на наступний
рік наші читачі дедалі частіше запитують: яким буде
«Урядовий кур’єр» 2019-го? Це буде газета чи офіційний бюлетень? Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у
2019 році й у майбутньому виходитиме як газета, а
не як офіційний бюлетень.
Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів», який набув чинності 21 жовтня цього року.
Тож наше видання буде і надалі щоденним загальнодержавним друкованим засобом масової інформації.
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