
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 17 грудня 2018 року
USD 2783.7123 EUR 3141.4193 RUB 4.1902 / AU 344943.71 AG 4086.49 PT 221026.76 PD 351304.49

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДЖОН БОЛТОН:
«В осяжному 

майбутньому я не бачу 
обставин для зустрічі 

Дональда Трампа  
з Путіним, доки не буде 

звільнено українські 
судна та екіпажі».

Логістика прискорює 
зростання 

ІНФРАСТРУКТУРА. Економіка й промисловість, які демонстру-
ють тенденцію до зростання, потребуватимуть удосконалення ло-
гістики й поліпшення інфраструктури, передусім залізничного спо-
лучення. Так Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відреагував на 
перший рейс нового локомотива ТЕ33АС «Тризуб» виробництва 
General Electric. Ступінь первинної локалізації виробництва — 10%. 
Згодом він сягне 40%. Локомотив відбув маршрутом Мелітополь 
— Волноваха — Маріуполь з 3,8 тисячі тонн залізної руди на під-
приємства Донеччини. До кінця І кварталу наступного року таких 
локомотивів на залізниці буде 30. Вони працюватимуть на меліто-
польському, миколаївському та маріупольському напрямках, по-
відомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю 
Секретаріату КМУ. 

Робота локомотивів на стратегічно важливому напрямку забезпе-
чить регіон можливостями постачати продукцію до портів і спожива-
чів. Ідеться про готовність до пікових навантажень у період активних 
будівельних робіт, аграрного сезону й пасажирських перевезень. 

1618 грн 
за 1 МВт·год (без ПДВ) становитиме 

оптова ринкова ціна на електроенергію 
в першому півріччі 2019 року. Це на 2% 

більше, ніж тепер. Утім, населення  
це не стосуватиметься  

СВІДКИ РЕПРЕСІЙ. Історію злочинної «кримської весни» 
донесуть до міжнародної спільноти   

Почуйте голос  
із сірої зони

Радник президента США з питань нацбезпеки  
про принципову позицію щодо агресивних дій РФ 
поблизу Керченської протоки 

3 6
СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Як працюватимуть 
банки  
у новорічні  
та різдвяні  
свята

ГРОШІ БУДУТЬ

Наталія Осьмак, донька Кирила Осьмака,  
який 1917-го брав участь у створенні 
Центральної Ради і 1944-го очолював 
Українську Головну Визвольну Раду, 
розповідає про дослідження батькового життя
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Співавторки книжки Олена Халімон (на знімку ліворуч) та Анна Андрієвська розповіли світові про той період життя 
кримчан, коли російські окупанти почали проти них масові репресії

«Урядовий кур’єр» залишається газетою
для ветеранів 

війни, пенсіонерів,
чорнобильців, 

студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн
на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн
на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Останнім часом у зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік наші  
читачі дедалі частіше запитують: яким буде «Урядовий кур’єр» у 2019-му? 

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 нор-
мативно-правових актів». У частині 5 цього закону зазначено: «Частину дру-
гу статті 1 Закону України «Про реформування державних і комунальних дру-
кованих засобів масової інформації» доповнити абзацом другим такого зміс-
ту: «Дія цього Закону не поширюється на газети «Голос України» та «Урядовий 
кур’єр», що відповідно до законодавчих актів здійснюють офіційне опубліку-
вання законів України та інших нормативно-правових актів». Тож наше видан-
ня і надалі виходитиме як друкований ЗМІ Кабінету Міністрів України.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ОГОЛОШЕННЯ

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

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (цінних паперів) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: 1, 5, 7
Короткий опис активів  
(майна) в лоті

1: Акції прості іменні АТ «Райффайзен Банк Аваль», UA4000069603,в кількості 52856 шт.
5: Акції прості іменні ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», UA4000067839, в кількості 2300 шт.
7: Акції прості іменні ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», UA4000070734, в кількості 350 шт.

Організатор відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» https://www.icu.ua/
АТ «Фондова біржа ПФТС» http://pfts.ua/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 26.12.2018
Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) вказується на веб-сайті  
АТ «Фондова біржа ПФТС» http://pfts.ua/

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/40908-asset-sell-id-187154

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (цінних паперів) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: 3, 10, 12
Короткий опис активів (майна) в лоті 3: Акції прості іменні ПАТ «Укрнафта», UA4000117501, в кількості 750 шт.

10: Акції прості іменні ПрАТ «Концерн Стирол», UA4000136626, в кількості 1500 шт.
12: Акції прості іменні ПАТ «Луганськтепловоз», UA4000121321, в кількості 10000 шт.

Організатор відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» https://www.icu.ua/
АТ «Фондова біржа ПФТС» http://pfts.ua/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 22.01.2019
Час проведення відкритих торгів (аукці-
ону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) вказується на веб-сайті 
АТ «Фондова біржа ПФТС» http://pfts.ua/

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/40907-asset-sell-id-187153

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (цінних паперів) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: 3, 8, 13
Короткий опис активів (майна) в лоті 3: Акції прості іменні ПРАТ «ЄМЗ», UA4000079966, в кількості 450 шт.

8: Акції прості іменні ПРАТ «Дніпроспецсталь», UA4000095624, в кількості 55 шт.
13: Акції прості іменні ПРАТ «Полтавський ГЗК», UA4000175251, в кількості 2400 шт.

Організатор відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

ТОВ «Капітал Таймс» https://www.capital-times.com/
АТ «Фондова біржа ПФТС» http://pfts.ua/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 27.12.2018
Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) вказується на веб-сайті  
АТ «Фондова біржа ПФТС» http://pfts.ua/

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/assets-selling?filter-date=&filter_order=&filter_order_Dir=&limitstart=&task=&selectbank=160

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (цінних паперів) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: 2, 3
Короткий опис активів (майна) в лоті 2: Акції прості іменні ПАТ «Укртелеком», UA4000137244, в кількості 186666 шт.

3: Акції прості іменні ПАТ «УКРНАФТА», UA4000117501, в кількості 750 шт.
Організатор відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

ТОВ «Капітал Таймс» https://www.capital-times.com/
АТ «Фондова біржа ПФТС» http://pfts.ua/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 16.01.2019
Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) вказується на веб-сайті  
АТ «Фондова біржа ПФТС» http://pfts.ua/

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/assets-selling?filter-date=&filter_order=&filter_order_Dir=&limitstart=&task
=&selectbank=160

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (цінних паперів) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: 2, 6, 9
Короткий опис активів (май-
на) в лоті

2: Акції прості іменні ПАТ «Укртелеком», UA4000137244, в кількості 186667 шт.
6: Акції прості іменні ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», UA4000067300, в кількості 1915 шт.
9: Акції прості іменні ПАТ «Сумське НВО», UA4000143317, в кількості 6000 шт.

Організатор відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» https://www.icu.ua/
АТ «Фондова біржа ПФТС» http://pfts.ua/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 18.01.2019
Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) вказується на веб-сайті АТ «Фондова біржа ПФТС» 
http://pfts.ua/

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/40911-asset-sell-id-187158

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (цінних паперів) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: 5, 6
Короткий опис активів (майна) в лоті 5: Акції прості іменні ПАТ «ЦентрЕнерго», UA4000079081, в кількості 8333 шт.

6: Акції прості іменні ПАТ «ДонбасЕнерго», UA4000080675, в кількості 833 шт.
Організатор відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» https://www.icu.ua/
АТ «Фондова біржа ПФТС» http://pfts.ua/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 23.01.2019
Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) вказується на веб-сайті АТ «Фондо-
ва біржа ПФТС» http://pfts.ua/

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/40909-asset-sell-id-187155

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (цінних паперів) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: 1, 17
Короткий опис активів (майна) в лоті 1: Акції прості іменні АТ «Райффайзен Банк Аваль», UA4000069603, в кількості 52856 шт.

17: Акції прості іменні ПАТ «КиївЕнерго», UA4000071765, в кількості 12000 шт.
Організатор відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

ТОВ «Капітал Таймс» https://www.capital-times.com/
АТ «Фондова біржа ПФТС» http://pfts.ua/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 15.01.2019
Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) вказується на веб-сайті  
АТ «Фондова біржа ПФТС» http://pfts.ua/

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/40910-asset-sell-id-187157

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (цінних паперів) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: 5, 6
Короткий опис активів (майна) в лоті 5: Акції прості іменні ПАТ «ЦентрЕнерго», UA4000079081, в кількості 8334 шт.

6: Акції прості іменні ПАТ «ДонбасЕнерго», UA4000080675, в кількості 834 шт.
Організатор відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

ТОВ «Капітал Таймс» https://www.capital-times.com/
АТ «Фондова біржа ПФТС» http://pfts.ua/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 17.01.2019
Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) вказується на веб-сайті  
АТ «Фондова біржа ПФТС» http://pfts.ua/

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/assets-selling?filter-date=&filter_order=&filter_order_Dir=&limitstart=&task=
&selectbank=160

Інститут економіко-правових досліджень  
Національної Академії наук України  

(01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 60, оф. 201, 
e-mail: office.iepd@nas.gov.ua, http:www.iepd.kiev.ua, тел. (044) 200-55-68)

оголошує з 26 грудня 2018 року конкурс на заміщення наступних вакантних посад наукових 
працівників Інституту (далі — конкурс):

– провідного наукового співробітника відділу проблем модернізації господарського права та за-
конодавства (1 вакансія); 

– провідного наукового співробітника відділу господарсько-правових досліджень проблем еко-
номічної безпеки (1 вакансія);

– молодшого наукового співробітника сектору сприяння розвитку економіко-правових дослі-
джень відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки (1 вакансія).

Учасники конкурсу повинні мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня.
Для заміщення вакантних  посад провідного наукового співробітника обов’язковою умовою є на-

явність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидат наук), вченого звання, не 
менше семи років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, наукового-організацій-
ної діяльності, за останні сім років не менше семи публікацій за відповідним напрямом роботи від-
ділу, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, 
у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних 
баз, та/або патентів.

Для заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника обов’язковою умовою є на-
явність наукового ступеня не нижче доктора філософії (кандидата наук) або освітнього ступеня ма-
гістра.

Відповідно до п. 11 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових пра-
цівників у наукових установах Національної академії наук України, затвердженого розпорядженням 
Президії НАН України від 04.10.2018 р. № 553 особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі 
(далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову карту (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, при-

своєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); 
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецен-

зованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.
Заяви та документи подаються кандидатами протягом 30 календарних днів від дати оголошення 

конкурсу до відділу кадрів Інституту.
Адреса для прийняття документів: юридична: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 60, 

оф. 201; фактична: 03057, м. Київ, вул. Желябова, буд. 2, оф. 323.
Уповноваженою особою для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу є Волкова Анастасія 

Олександрівна – начальник відділу кадрів Інституту.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення повторного конкурсу на зайняття чотирьох вакантних 
посад керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро 

розслідувань
Відповідно до рішення Комісії з проведення конкурсу на зайняття по-

сад Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та 
заступника Директора Державного бюро розслідувань, директорів тери-
торіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Дер-
жавного бюро розслідувань, працівників підрозділів внутрішнього конт-
ролю Державного бюро розслідувань від 7 грудня 2018 року (протокол  
№ 73), керуючись пунктом 7 частини восьмої статті 11 Закону України 
«Про Державне бюро розслідувань» оголошується повторний конкурс на 
зайняття таких вакантних посад керівників підрозділів центрального апа-
рату Державного бюро розслідувань (відповідно до кваліфікаційних ви-
мог і критеріїв професійної придатності, наданих Конкурсній комісії Ди-
ректором Державного бюро розслідувань Трубою P.М. листом від 16 
липня 2018 року):

– Начальника відділу криміналістики та експертної роботи Друго-
го управління організації досудових розслідувань (Управління з розслі-
дування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у 
сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань;

– Завідувача сектору забезпечення зберігання речових доказів Першо-
го управління організації досудових розслідувань (Управління з розслі-
дування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державно-
го бюро розслідувань;

– Завідувача сектору з питань заохочення та нагород Управління ка-
дрової роботи та державної служби Державного бюро розслідувань;

– Завідувача сектору з мобілізаційної роботи Управління кадрової ро-
боти та державної служби Державного бюро розслідувань;

Строки проведення конкурсу.
Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, при-

ймаються до 11.01.2019 року включно.
Телефони для контактів: (044) 256-76-40; (044) 256-79-03,  

(044) 256-73-91.
Докладна інформація щодо проведення конкурсу розміщена на офі-

ційному веб-сайті Кабінету Міністрів України: http://www.kmu.gov.ua/

Третій апеляційний адміністративний 
суд викликає у відкрите судове засідан-
ня як відповідача Лисенка Івана Воло-
димировича по адміністративній справі  
№ 852/2а-1/18, за адміністративним по-
зовом Нікопольської районної державної 
адміністрації Дніпропетровської облас-
ті до Лисенко Раїси Михайлівни, право-
наступником якої є Лисенко Іван Володи-
мирович, третя особа на боці позивача – 
AT «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК», про примусове 
відчуження земельної ділянки у державну 
власність, яке відбудеться 20 грудня 2018 
року о 12.00 годині в приміщенні Третього 
апеляційного адміністративного суду за 
адресою: м. Дніпро, вул. Василя Жуков-
ського, 23 (головуючий суддя Сафронова 
С.В.), зал судового засідання № 6.

У разі неприбуття в судове засідан-
ня у визначений судом день та час, спра-
ва буде розглянута на підставі статті 205 
Кодексу адміністративного судочинства 
України без участі відповідача.

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійо-
вич, 19.02.1991 р.н., зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, Красноармійський 
район, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, 25, 
у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, від-
повідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Украї-
ни викликається в судове засідання в порядку 
спеціального судового провадження, яке від-
будеться 11.01.2019 року о 09.00 год. за адре-
сою: Запорізька область, смт Якимівка, вул. 
Пушкіна, 25, тел. (06131)6-11-80, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик до суду передбачені ст. 138 КК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого перед-
бачені ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т.В.
Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 25.06.1986 р.н., зареєстрований за адре-

сою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 12, фактично проживає: Донецька об-
ласть, м. Новоазовськ, вул. Кірова, 147а, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судові засідання в порядку спеціального судового провадження, які відбу-
дуться 10.01.2019 року о 10.30 год. та 16.01.2019 року о 10.00 год. за адресою: Запорізь-
ка область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел. (06131)6-11-80, для участі в судових засі-
даннях як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Нестеренко Т.В.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Авраміді Тетяну Станіславів-
ну, 03.06.1972 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферо-
поль, АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК Укра-
їни у підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 45 хвилин 18 грудня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва за адре-

сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О.С.).
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування даного оголошення, обви-

нувачена вважається належним чином ознайомлена з його змістом.

Втрачене посвідчення 

УАБ ДУС АПУ № 311  

від 28.01.2015 р.,  

видане на ім’я  

Кичук Надія Іванівна,

вважати  

недійсним.
Судове засідання по спеціальному судовому провадженню в кримі-

нальному провадженні відносно Іваненка Андрія Олеговича, який обви-
нувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України відбудеться о 15.00 год. 23 
січня 2019 року в приміщенні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 23 січня 2019 року о 15 годині 00 хви-
лин викликається Іваненко Андрій Олегович.

Суддя Троценко Т.А.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Доне-
цької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходить-
ся кримінальне провадження за обвинуваченням Кувшинова Євге-
на Юрійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, який викликається для участі в роз-
гляді кримінального провадження, який відбудеться 9 січня 2019 ро-
ку о 15.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т 
Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О.Г. Васильченко

Краматорський міський суд Донецької області розглядає криміналь-
ну справу №236/1410/18 (провадження №1-кп/234/744/18) за обвину-
ваченням Олесюка Володимира Васильовича за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 
263 КК України.

Викликається обвинувачений Олесюк Володимир Васильович, який 
проживає за адресою: Донецька область, м. Новогродівка, вул. Доне-
цька, 11, на 10 січня 2019 року о 09.00 годині для участі в судовому 
засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду 
Донецької області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Маяковського, 21, каб. №23/3.

Суддя А.О. Михальченко
Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) роз-

глядає кримінальне провадження відносно Гордієнка Тараса Івановича, 4 липня 1972 року народження, за обвинува-
ченням у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК Украї-
ни, Швець Олени Костянтинівни, 20 січня 1970 року народження, за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Лифенка Олексія Володимировича, 16 серпня 1972 року народжен-
ня, за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чені: Гордієнко Тарас Іванович, останнє відоме місце проживання якого: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Чер-
нігівська, 6, квартира 38, Швець Олена Костянтинівна, останнє відоме місце проживання якої: Донецька область, міс-
то Донецьк, вулиця Новоросійська, 17 (гуртожиток), Лифенко Олексій Володимирович, останнє відоме місце прожи-
вання якого: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Крута, 10, викликаються для участі в розгляді вказаного кримі-
нального провадження на 22 січня 2019 року об 11.00 годині, 1 березня 2019 року о 14.00 годині, 22 березня 2019 року 
о 10.30 годині, кабінет № 204, другий поверх. У випадку неможливості прибуття, обвинувачені повинні повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута в їхню відсутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Шиян В.В.

Київський районний суд м. Харкова (м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б) викликає в судове засідання на 
14.00 годину 20 грудня 2018 року третіх осіб: Ковганка Андрія Анатолійовича, останнє зареєстроване міс-
це проживання: м. Дніпро, вул. Комунарівська, 3, кв. 132, Ніколаєнка Юрія Миколайовича, останнє зареє-
строване місце проживання: м. Харків, вул. Сумська, 84, кв. 9, Казакова Віктора Миколайовича, останнє за-
реєстроване місце проживання: м. Луганськ, кв-л Луганський, 12, кв. 23, Приватного нотаріуса Обухівсько-
го міського нотаріального округу Київської області Щура Олега Івановича, останнє місце проживання: Київ-
ська область, м. Обухів, вул. Миру, 17-а, по цивільній справі №640/19149/16-ц за позовом ПАТ АБ «Півден-
ний» до Мещерякової Г.Ф., треті особи: Ковганко А.А., Ніколаєнко Ю.М., Казаков В.М., Приватний нотаріус 
Обухівського міського нотаріального округу Київської області Щур О.І., про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки.

У разі неявки в судове засідання третіх осіб, неповідомлення суду про поважність причин неявки в судо-
ве засідання, справа буде розглянута за відсутності третіх осіб.

Суддя Шаренко С.Л.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/19010/17 стосовно Апалькова Сер-
гія Миколайовича, 14.07.1979 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спе-
ціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Апаль-
ков Сергій Миколайович, 14.07.1979 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, буд. 2, кв. 248.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Апалькова Сергія Миколайовича, 14.07.1979 року 
народження, у підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового прова-
дження та відбудеться 10 січня 2019 року об 11.30 
годину в залі судових засідань Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді головуючого судді Половинки В. О., суддів Попової 
О. М., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/12131/16-к стосовно Костенко Олени 
Миколаївни, 13.11.1968 року народження, обвинува-
ченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110 та ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обви-
нувачена Костенко Олена Миколаївна зареєстрована 
за адресою: Луганська область. Краснодонський ра-
йон, вул. Ювілейна, б. 9.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Костенко Олену Миколаївну в підготовче судове за-
сідання, яке розглядається в порядку спеціального 
судового провадження та відбудеться 11 січня 2019 
року о 09.30 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді головуючого судді Половинки В. О., суддів Юрчен-
ко С. О., Попової О. М.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втра-
ченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідаль-
ності власників наземних транспортних засобів, серія AК: 
9850323, 1607835, 9800838, 4436235, 9831388, 9667544, 
7610945, 5227296, 9810822, 9810838, 7050481, 9792973, 
6638303, 9670298, 9681034, 4431994-4431996, 7610147-
7610148; серія AМ: 5835747, 5896704, 7679857, 7683661, 
7683681, 7683689, 7683745, 7711796, 7711807, 7711816, 
7275950, 7276018, 7285910, 7256724, 5851734, 5675340, 
5845255, 5845233, 7257511, 5665603, 5665610, 7273461, 
5880804, 5665093, 5678831, 5678874, 5665679, 7252320, 
5838208, 5860825, 5841006, 7692051, 7261078, 5873794, 
9197534-9197535, 9217081-9217085, 9210698-9210700, 
9210704-9210710, 7273432-7273439, 5881262-5881264; се-
рія AI: 9940549; Зелена Картка Білорусь, Молдова, Росія, 
Азербайджан: 13353986, 13347325, 12979216, 12982432, 
12984411, 12989066-12989067; Зелена Картка Вся систе-
ма, Азербайджан: 13318716, 13331203-13331205, 14192842-
14192843; добровільне страхування відповідальності за 
оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 3054544, 
3005794, 2814164, 2956563, 3016494, 2913306, 2931725, 
2931883, 2932041, 2943986, 2944146, 2931413, 2726263, 
2726270, 2957775, 2947344, 2948112, 2526602, 2714600, 
2973247, 2929061, 2929253, 2925725, 2925580, 2900265, 
2757871, 2708689, 2766235, 2897369, 2858137, 2465227, 
2767428, 2865659, 2865663, 2929072, 2929074, 3054549-
3054553, 2766432-2766435, 2961356-2961360, 2909999-
2910000, 2924388-2924389, 3079093-3079103, 3096619-
3096638, 2847969-2847970, 2885888-2885890, 2733508-
2733512, 2566194-2566204, 2865649-2865650, 2865667-
2865668, 2865670-2865677, 2837627-2837635.

З 24.12.2018 ПрАТ «Датагруп» 

впроваджує для абонентів-фізичних осіб тарифи 

на оренду та продаж обладнання для послуги 

інтерактивного телебачення, що надається 

ТОВ «ОТТ Україна» за підтримки 

ПрАТ «Датагруп». Інформація про умови надання 

додаткового сервісу оренди та продажу доступна на 

сайті: www.datagroup.ua та за номером 

телефону контакт-центру 0 800 21 00 00.

Розшукуються спадкоємці 

Чумака Миколи Єгоровича, 09.05.1935 року 

народження, померлого 10.06.2018 року.

Звертатись до приватного нотаріуса Харківського 

міського нотаріального округу Панченко Оксани 

Валеріївни за адресою: місто Харків, 

вул. Полтавський Шлях, б. 37, літ «А-2», 

протягом 14 днів з дня опублікування 

цього оголошення.

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Сучасні технології і К» в порядку, встановленому Зако-
ном України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтя-
жень» повідомляє боржника - Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Кварталбуд» та ймовірних інших обтяжувачів рухомого майна про 
порушення забезпеченого обтяженням зобов’язання та про свій намір 
набути право власності на предмет забезпечувального обтяження, від-
повідно до договору поруки № 1/2014-ДП від 31.03.2014 та договору 
про відступлення права вимоги № 2039 від 01.04.2014.

Викрадено паспорт громадянина України серії ВМ №118800, 
виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл. 
19 березня 1996 року на ім’я Білоуса Андрія Валерійовича, 

вважати недійсним.
Викрадено паспорт громадянина України для виїзду за кордон 

серії FF №384793, виданий 19 грудня 2016 року на ім’я 
Білоуса Андрія Валерійовича, 

вважати недійсним.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» 
повідомляє про втрату бланків 

суворої звітності полісів ОСЦПВ: 
AM 2649223, AM 3765605, 
AM 4020345, AM 4020346, 
AM 4020376, AM 3518777, 
AM 4246931, AM 4727388, 

вважати їх недійсними.

Втрачений судновий білет 

ДБ № 011112 від 07.02.2018 по 

судну «James Wharram Tiki 30», 

реєстраційний номер 

«ОДУ-0046-К», що належить 

Бойку Миколі Володимировичу, 

вважати недійсним.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бербеця 
Едуарда Миколайовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/9388/18 за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Бербеця Едуарда Миколайовича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 9 січня 2019 року об 11.50 
годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Справа розглядається колегією суддів: голову-
ючий суддя Попова О. М., судді Половинка В. О.,  
Осіпенко Л. М.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області 
відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Оле-
фіренка Романа Сергійовича, зареєстроване міс-
це проживання: вул. Київська, 82, кв. 91, м. Охтир-
ка, Сумська область, місцезнаходження якого неві-
доме, у судове засідання, яке відбудеться 16 січня 
2019 року о 13 годині в приміщенні суду за адресою:  
вул. Ярославського, 2, м. Охтирка Сумської облас-
ті, як відповідача по цивільній справі № 583/4059/18, 
провадження № 2/583/1131/18 за позовом Олефі-
ренко Марини Миколаївни до Олефіренка Романа 
Сергійовича про визнання особи такою, що втрати-
ла право на користування житловим приміщенням. У 
разі неявки Олефіренка Романа Сергійовича справа 
буде розглянута в його відсутність.

Суддя Ковальова О. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Агеєва Ан-
дрія Євгеновича як обвинуваченого в судове засідан-
ня по кримінальній справі № 426/11233/17 за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Агеєва Андрія Євгеновича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України на 9 січня 2019 року об 11.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головую-
чий суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Осіпен-
ко Л. М.

У провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єжеля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з цим у підготовче судове засідан-
ня викликається Єжель Михайло Броніславович, 
19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 364 КК України, яке відбудеться 22 грудня 2018 
року о 15.00 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді  
Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 
проводить аукціон в електронній формі з продажу 

необробленої деревини, заготовленої  
в І кварталі 2019 року лісовими господарствами 

Київської області, а саме:
– 27 грудня 2018 року о 09.00 год. відповідно до 

встановленого графіка розпочнуться аукціонні тор-
ги з продажу необробленої деревини хвойних по-
рід, а також техсировини для ВТП, балансів, будлі-
су, дров’яної деревини, рудсировини хвойних порід;

– 28 грудня 2018 року о 09.00 год. відповідно до 
встановленого графіка розпочнуться аукціонні торги 
з продажу необробленої деревини листяних порід, а 
також техсировини для ВТП (т/л, м/л), рудсировини 
(т/л, м/л), балансів (т/л, м/л), фанерного кряжу (т/л, 
м/л), будлісу (т/л, м/л), дров’яної деревини (т/л, м/л).

Документацію з проведення електронних аукціон-
них торгів та перелік деревини, що виставляється на 
аукціонні торги, можна одержати за адресою: м. Ки-
їв, вул. Велика Васильківська, 5, корп. 6Б, 5 поверх, 
(e-mail: office@agrostock.kiev.ua), а також з офіційно-
го веб-сайту біржі: www.visnik.kiev.ua та електронної 
торгової системи https://auc.ukrforest.com. 

Прийом заявок на загальні аукціонні торги з про-
дажу необробленої деревини, заготовленої в І квар-
талі 2019 року лісовими господарствами Київської 
області, завершується 22 грудня 2018 року о 12.00 
год.

Аукціонний Комітет з організації та проведення  
аукціонних торгів з продажу необробленої  

деревини

Краматорським міським судом Донецької облас-
ті (вул. Маяковського, 21, м. Краматорськ, Донецька 
обл.) під головуванням судді Демидової В. К. роз-
глядається цивільна справа №234/18410/18 за зая-
вою Дочірньої компанії «Газ України» Національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз України» (вул. Шо-
луденка, 1, м. Київ, ідентифікаційний код 31301827), 
заінтересована особа: Відкрите акціонерне товари-
ство «Макіївський металургійний комбінат» (вул. 
Металургійна, 47, м. Макіївка, ідентифікаційний код 
00191170) про визнання недійсними втрачених век-
селів:

простого векселя №66334516376620, виданого 
Відкритим акціонерним товариством «Макіївський 
металургійний комбінат» 02.03.2001 у м. Макіївці До-
нецької обл., із строком платежу 02.03.2002, на суму 
253 294,02 грн у м. Макіївці, перший векселедержа-
тель: Дочірня компанія «Газ України» Національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз України» та

простого векселя №66334516376619, виданого 
Відкритим акціонерним товариством «Макіївський 
металургійний комбінат» 02.03.2001, у м. Макіївці 
Донецької обл., із строком платежу 02.03.2002, на 
суму 330 654,67 грн у м. Макіївці, перший векселе-
держатель: Дочірня компанія «Газ України» Націо-
нальної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та 
відновлення права на них.

Краматорським міським судом Донецької облас-
ті викликається до суду держатель втрачених вексе-
лів, якому пропонується повідомити суд у тримісяч-
ний строк з дня публікації про виклик свої права на 
векселі.

Повістка про виклик у суд обвинувачених 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Аніщенка Тараса 
Анатолійовича, Одарченка Сергія Анатолійовича, Скреб-
цова Владислава Юрійовича як обвинувачених у судове 
засідання по кримінальній справі № 420/2149/16-к за об-
винувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Аніщенка Тараса Анатолійовича, Одарченка Сергія 
Анатолійовича, Скребцова Владислава Юрійовича за ч. 2 
ст. 110 КК України на 9 січня 2019 року об 11.10 годині.

У разі неявки обвинувачених до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваче-
них у порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Попова О. М.

Повістка про виклик обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луган-
ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/7658/2017 стосовно Швачки Оксани Анатоліївни, 
26.12.1980 року народження, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, 
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Швач-
ка Оксана Анатоліївна зареєстрована за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, б. 4, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Швачку Окса-
ну Анатоліївну в судове засідання, яке відбудеться 11 січня 
2019 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрип-
ника С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської 
області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/2696/18 стосовно Верещаги 
Дмитра Олександровича, 15.02.1980 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Вере-
щага Д. О. зареєстрований за адресою: Луганська область, 
Антрацитівський район, смт Маломиколаївка, кв-л Сивола-
па, 9/13.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Верещагу Дмитра 
Олександровича в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 10 січня 2019 року о 09.30 год. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Половинки В. О., суддів Скрипника С. М., По-
пової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луган-
ської області судді Половинки В. О. знаходиться спеціаль-
не кримінальне провадження № 426/23062/17 стосовно Со-
лопа В’ячеслава Валерійовича, 25.03.1970 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Солоп В. В. зареє-
стрований за адресою: Луганська область, м. Красний Луч,  
вул. Переверзєва, 40/8, фактично мешкає: м. Луганськ,  
вул. Совєтська, 74/4.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Солопа 
В’ячеслава Валерійовича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 8 січня 2019 року о 14.30 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Скрип-
ника С. М.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області 
повідомляє, що в провадженні суду перебуває обвину-
вальний акт у кримінальному провадженні, внесеного 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстра-
ційним №12013150010000889 від 06.12.2013 стосовно 
Коструби Ігоря Миколайовича, який обвинувачується у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
частиною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК України.

Підготовче судове засідання призначено на 09.45 год. 
20.12.2018 року у приміщенні Стрийського міськрайон-
ного суду Львівської області за адресою: Львівська об-
ласть, м. Стрий, вул. Валова, 12.

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Ко-
струбі Ігорю Миколайовичу на останню відому адресу 
місця проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів.

Суддя В. М. Бораковський

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне криміналь-
не провадження № 426/14846/18 стосовно Осипенко Тетяни Во-
лодимирівни, 18.12.1962 року народження, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5 КК 
України. Обвинувачена Осипенко Т.В. зареєстрована за адресою: 
м. Луганськ, кв-л Левченка, 14/48.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Осипенко Тетяну Воло-
димирівну в підготовче судове засідання, яке відбудеться 15 січ-
ня 2019 року об 11.30 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 головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Скрипника С. М., Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне криміналь-
не провадження № 433/588/18 стосовно Петренка Бориса Бори-
совича, 10.04.1983 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5 КК Украї-
ни. Обвинувачений Петренко Б.Б. зареєстрований за адресою: м. 
Луганськ, вул. Оборонна, 20а/76.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Петренка Бориса Бори-
совича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 15 січня 
2019 року о 10.30 год. у залі Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Скрипника С. М., Осіпенко Л. М.

Бердянський міськрайонний суд За-

порізької області повідомляє, що виро-

ком від 5 грудня 2018 року Мартиненко 

В’ячеслав Віталійович, 28.02.1991 року 

народження, визнаний винним у вчинен-

ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 

КК України, та засуджений до покарання 

у вигляді позбавлення волі строком на 8 

(вісім) років, з конфіскацією майна.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 ГРУДНЯ
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дощ сніг

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 офіцій-
ний 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 внесен-
ня змін до деяких законів України щодо забезпечен-
ня офіційної публікації законів України та інших норма-
тивно-правових актів», який набув чинності 21 жовтня цього року. 

Тож наше видання буде і надалі щоденним загальнодержавним дру-
кованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

Oбласть Нiч День

Київська -5 -10 -2 -7
Житомирська -4 -9 -2 -7
Чернігівська -7 -12 -3 -8
Сумська -9 -14 -3 -8
Закарпатська -1 -6 -1 +4
Рівненська -2 -7 0 -5
Львівська -1 -6 +1 -4
Івано-Франківська -2 -7 +2 -3
Волинська -1 -6 0 -5
Хмельницька -3 -8 -1 -6
Чернівецька -2 -7 +1 -4
Тернопільська -2 -7 0 -5
Вінницька -4 -9 -1 -6

Oбласть Нiч День

Черкаська -5 -10 -2 -7
Кіровоградська -5 -10 -2 -7
Полтавська -6 -11 -2 -7
Дніпропетровська -5 -10 0 -5
Одеська 0 -5 +2 -3
Миколаївська -3 -8 0 -5
Херсонська -2 -7 +1 -4
Запорізька -3 -8 +1 -4
Харківська -7 -12 -2 -7
Донецька -4 -9 0 -5
Луганська -5 -10 -1 -6
Крим +1 -4 -2 +3
Київ -6 -8 -3 -5

Укргiдрометцентр

На Полтавщині 
розпочався продаж 
новорічних ялинок

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СИМВОЛИ. Полтавське обласне управління лісового та мис-
ливського господарства опублікувало перелік місць реалізації 
новорічних ялинок та сосен. У списку адреси лісгоспів, точок та 
спеціалізованих магазинів із зазначенням середніх цін і режи-
мів роботи. На підприємстві радять громадянам за змогою ку-
пувати ялинки у лісництвах. Це буде дешевше, ніж на ялинко-
вих базарах.

Згідно з оприлюдненими прайсами, ціни на новорічні де-
ревця починаються із 33 гривень за найменшу сосну. ДП 
«Полтавське лісове господарство» цього року планує реа-
лізувати близько 68 тисяч новорічних ялинок. Для продажу 
їх заготовляють під час проведення освітлення — важливо-
го виду рубки для майбутніх деревостанів у хвойних молод-
няках лісових культур до 10-річного віку. У кожному лісгос-
пі є плантації новорічних ялинок. Лісгосп стверджує: жодної 
шкоди лісовим насадженням у період ялинкової кампанії за-
вдано не буде.

Аби бути впевненим, що купуєш саме таку ялинку чи сосну, 
лісівники радять звертати увагу на наявність самоклейної ети-
кетки — пластикової або паперової. На ній вказано, з якого ліс-
госпу було дерево. 

Розпочали в області й продаж штучних ялинок. Ціни на них 
залежать від матеріалів, зовнішнього вигляду і висоти. Найде-
шевша середня за розміром коштує близько 100 гривень. 
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Харків приймав чемпіонат світу 
з козацького двобою

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! У Харко-
ві впродовж двох днів прохо-
див чемпіонат світу з козаць-
кого двобою, в якому близько 
1000 спортсменів із 12 країн 
боролися за перемогу в укра-
їнському виді єдиноборств. 
Цей чемпіонат підбив підсум-
ки року в козацькому двобої, 

який був успішним для укра-
їнської збірної й харківських 
спортсменів зокрема. Про це 
повідом ляють в управлінні у 
справах молоді та спорту Хар-
ківської облдержадміністрації.

Медалі було розіграно в 
усіх вікових категоріях та роз-
ділах козацького двобою. До 
складу збірної України уві-
йшли майже 70 харківських 
спортсменів, які вибороли 33 

золоті, 25 срібних та 15 брон-
зових нагород. Двічі на най-
вищу сходинку п’єдесталу по-
шани у змаганнях серед чоло-
віків підіймалися Ярослав Не-
стерук, який переміг у розді-
лах «забава» і «борня-1» у 
вазі до 75 кілограмів, а також 
Данило Балаба, який у тих са-
мих розділах завоював золо-
ті медалі у ваговій категорії до 
80 кілограмів.

Серед жінок у розділах «за-
бава» та «борня-1» у вазі до 
50 кілограмів впевнені пере-
моги здобула хар ків’янка Ка-
терина Свекольникова. Серед 
спортсменів 16—18 років по 
дві золоті нагороди завоювали 
Дмитро Смеречинський та Ар-
тур Чорний. А ось у найвидо-
вищнішому розділі «герць-3» 
(український аналог змішаних 
бойових мистецтв) перемогу 
серед харків’ян здобули Олег 
Андрєєв та В’ячеслав Тен.

«До складу Міжнародної 
федерації козацького двобою 
вже входить 20 країн, та їх-
ня кількість постійно зростає. 
Ми прагнемо, щоб козацький 
двобій став голубом миру, 
який об’єднуватиме країни», 
— зазначив президент Укра-
їнської спортивної федерації 
«Козацький двобій» Володи-
мир Радіонов.

Наступний рік для козаць-
кого двобою буде не менш 
насиченим. Пройдуть націо-
нальні старти, а також міжна-
родні змагання, зокрема на 
Кубок та чемпіонат Європи, 
а також чемпіонат світу. Пер-
ший етап відбору до збірної 
України відбудеться у берез-
ні в Сумах на Кубку України.

На площі Ліверпуль 
вінничани пишуть листи Санта Клаусу

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ЦІКАВО. У Вінниці на пло-
щі Ліверпуль запрацюва-
ла святкова локація «Но-
ворічна пошта». Тут жите-
лі та гості міста мають змо-
гу н аписати вітальну листів-
ку й відразу надіслати її рід-
ним, друзям, а також свя-

тому Миколаєві та Санта 
К лаусу. 

«У нас розпочала роботу 
«Новорічна пошта», куди мо-
же завітати будь-хто і напи-
сати листа святому Микола-
єві чи Санта Клаусу, а також 
привітати рідних. Лист Укрпо-
шта відправить у будь-який 
куточок України. Тут можна 
буде співати в караоке та пе-

реглянути на великому екра-
ні новорічні фільми», — роз-
повів директор департаменту 
культури Вінницької міської 
ради Максим Філанчук. 

Локація працює щодня з 
16 до 19 години. Кожна ди-
тина, яка завітає сюди, без-
коштовно отримає одну лис-
тівку та марку з тематичним 
написом «Щедрик народив-

ся в нас». На площі обла-
штовують тематичні фотозо-
ни, проводитимуть різнома-
нітні майстер-класи, музичні 
інтерактиви та щодня пока-
зуватимуть новорічні фільми 
просто неба. Проект реалі-
зують спільно з Укр поштою. 
Спеціально до відкриття 
«Новорічної пошти» погаси-
ли святкову марку.

Справжнє мистецтво козацького двобою продемонстрували і юні,  
й ветерани цього захопливого виду спорту, який щороку завойовує 
дедалі більше прихильників у різних країнах

Головний герой фільму — десятирічний житель прифронтового села

Люди, що звикли до війни
Лариса ВЕЛИЧКО 

для «Урядового кур’єра»

КІНО. Сьогодні стане відо-
мо, чи потрапить фільм «Від-
далений гавкіт собак» у шорт-
лист американської премії 
«Оскар» та у число номінан-
тів на «Європейський Оскар» 
від кіноакадеміків Євросою-
зу. Це документальний фільм 
данського режисера Саймона 
Леренга Вільмонта про події 
на Донбасі, асистентом яко-
го виступив український жур-
наліст і військовий кореспон-
дент Азад Сафаров. 

Зйомки фільму тривали 
протягом 2015—2017 років 
у селі Гнутове на Донеччи-
ні, а прем’єра відбулася торік 
у листопаді. За рік «Віддале-
ний гавкіт собак» встиг зібра-
ти 20 нагород на кінофести-
валях у всьому світі, зокрема 
головний приз фестивалю до-
кументального кіно в Амстер-
дамі, головний приз студент-
ського журі Docudays-2018 в 
Україні, спеціальну нагороду 

критиків на кінофестивалі у 
Салоніках.

Головний герой фільму 
«Віддалений гавкіт собак» — 
10-річний хлопчик Олег, який 
разом з бабусею не поїхав як-
найдалі від війни і живе під 
звуки артилерійських снаря-

дів: ховається в підвалі, гра-
ється із двоюрідним братом, 
відвідує могилу матері, за-
ймається господарством. Ав-
тори стрічки ходили разом із 
хлопцем на озеро, в лікарню, 
спостерігали за його хуліган-
ськими витівками. 

Днями картину демонстру-
вали в Одесі на фестивалі до-
кументального кіно Docudays 
UA. Глядачі були вражені, як 
людина звикає до війни, як 
постійна небезпека ламає її 
моральні принципи, призви-
чаює до зброї та насилля.
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