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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 23 січня 2019 року
USD 2789.5838 EUR 3167.2934 RUB 4.1917 / AU 358391.78 AG 4256.90 PT 222608.79 PD 377430.69

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАРІ ЙОВАНОВИЧ:  «Мене
не припиняє вражати 
сила й стійкість духу 
українського народу. 

Сполучені Штати 
підтримують  
народ України  

у День Соборності  
та щодня».

Злочинці 
відповідатимуть  
за скоєне! 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Слідство у справі Майдану зібрало всі до-
кументи, необхідні для оголошення підозри причетним до розстрі-
лів людей під час Революції гідності. «Настане час, коли ми посади-
мо всіх, хто відповідав за насильство на Майдані проти мирних де-
монстрантів. Це дуже довгі суди. Бо коли сто вбитих, півтори тися-
чі поранених — це величезна кількість учасників суду. Середня лан-
ка втекла в Москву. Вища ланка, яка віддавала злочинні накази, — 
так само. Але ми це зробимо. Вже закінчено всі необхідні дії, щоб ви-
значити підозри тим, хто дав злочинні накази розстрілювати людей», 
— цитує Укрінформ слова Генерального прокурора Юрія Луценка. 
Слідство вбачає зв’язок між діями колишнього президента Янукови-
ча, екс-очільника МВС Захарченка, інших правоохоронців. «Злочин-
ці знищили документи, сервери, розпиляли автомати, знищили гіль-
зотеку. Попри це, по крихтах ми змогли зібрати документи. У нас є 
відео кожної секунди, кожної точки Майдану, які зробила одна дуже 
розумна смілива дівчина. Тепер ми можемо мати 3D-картину того, 
що відбувалося, з будь-якого ракурсу в цей момент на Майдані», — 
констатував Генпрокурор. 

6,537 млн 
родин отримали торік субсидії на оплату 

ЖКП. Це на 25,8% менше, ніж у 2017 році  

ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ. Протягом важких десятиліть  
під радянським керівництвом українці ніколи не полишали 
своєї мрії про вільну, об’єднану і незалежну Україну

Набутий досвід 
допоможе захистити 
державність

Посол США в Україні про очікування нового живого 
ланцюга, що з’єднає Київ, Донецьк, Луганськ, 
Сімферополь та решту України
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Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Технічного регламенту 
обладнання, що працює  
під тиском»

Чи вдасться вугільним 
підприємствам Луганщини 
вижити з набуттям чинності 
нового Закону України «Про 
ринок електричної енергії»

СИТУАЦІЯ
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Київ не хоче газових «договорняків» із Газпромом
ГЕОПОЛІТИКА. Москва має зрозуміти, що у нас тепер діють правила  
європейського енергетичного ринку

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»,  

Брюссель

У Брюсселі відбулися тристорон-
ні газові переговори між ЄС, 

Україною та Росією. Як відомо, дія 
чинного контракту між НАК «На-

фтогаз України» і Газпромом за-
вершується 31 грудня 2019 року, 
тому на тристоронніх переговорах 
Брюссель, Київ і Москва шукають 
компроміс щодо контракту з 1 січ-
ня 2020 року. 

Європейську сторону на пере-
говорах представляв Єврокомі-

сар з питань енергетичного рин-
ку Марош Шефчович, українську 
— міністр закордонних справ Пав-
ло Клімкін, голова правління НАК 
«Нафтогаз України» Андрій Ко-
болєв, виконавчий директор ком-
панії Юрій Вітренко, російську — 
міністр енергетики Олександр Но-

вак та голова правління Газпрому 
Олексій Міллер. 

Під час переговорів Єврокомісія 
представила Києву і Москві своє 
бачення контракту на транзит га-
зу з РФ територією України з по-
чатку 2020 року. «Пропозиція по-
криває три основні параметри май-

бутньої транзитної угоди: трива-
лість, обсяги й тарифи, але вона та-
кож передбачає такі важливі пара-
метри, як інвестиції, законодавчі та 
технічні вимоги», — заявив Марош 
Шефчович під час брифін-
гу у Брюсселі по завершенні 
тристоронніх переговорів. 
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ДОКУМЕНТИ

ПОСИЛАННЯ 
на інтернет-сторінки Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, 

що містять електронні декларації кандидатів 
на пост Президента України Шевченка О.Л., Насірова Р.М.

Шевченко О.Л.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/c2ef3269-5971-409d-8241-9386c58e4695 
Насіров Р.М.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/f580a34e-9dad-4018-af2b-1022c16bfb8a 
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство  
«Миколаївобленерго»

2. Ідентифікаційний код  
юридичної особи

23399393

3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв,  
вул. Громадянська, 40

4. Міжміський код, телефон  
та факс

(0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14

5. Електронна поштова адреса kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

www.energy.mk.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення  
про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до п. 17.3.(29) Статуту АТ «Миколаївобленерго» до ви-
ключної компетенцiї Наглядової ради належить прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення значного правочину. Вiдповiдно до п. 
20.1.1. Статуту АТ «Миколаївобленерго» встановлено, що незалеж-
но вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земель-
них дiлянок та iншого нерухомого майна або основних засобiв Това-
риства. Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ «Миколаївобленер-
го» вiд 17.01.2019 (протокол № 33) надано згоду на вчинення зна-
чного правочину, а саме: на укладення Додаткової угоди № 5 до До-

говору оренди примiщення б/н вiд 01.04.2011, укладеного мiж Това-
риством та ФОП Леликом Володимиром Романовичем, щодо продо-
вження строку дiї Договору оренди примiщення до 31.12.2019. Згiдно 
з цiєю Додатковою угодою встановлено, що Сторони дiйшли згоди 
продовжити строк дiї Договору на 1 рiк, виклавши пункт 11.1 роздiлу 
11 Договору у наступнiй редакцiї: «11.1. Цей Договiр дiє з моменту йо-
го укладання (пiдписання Сторонами та скрiплення їх печатками) до 
31.12.2019». Iншi положення Договору, якi не порушенi цiєю Додат-
ковою угодою, залишаються незмiнними i Сторони пiдтверджують по 
них свої зобов’язання. Орендна плата за перший мiсяць оренди ста-
новить 396.88 грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину становить 0.39688 тис. грн. Вартiсть активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1164060 тис. 
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.000034%. На засiданнi Наглядової ради 
при прийняттi зазначеного рiшення присутнi 5 з 7 членiв Наглядової 
ради. Вiдповiдно до п. 17.11.5. Статуту Товариства засiдання Нагля-
дової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше поло-
вини членiв вiд загального складу Наглядової ради, кворум для при-
йняття рiшень наявний. «За» прийняття рiшення проголосували 5 
осiб, «Проти» — 0 осiб. Адреса сторiнки власного веб-сайту, на якiй 
розмiщений протокол засiдання Наглядової ради, на якому прийня-
те рiшення: https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/
protokolnagladovarada/18-19/protokol33-17012019.pdf. 

Вiдповiдно до п. 17.3.(29) Статуту АТ «Миколаївобленерго» до ви-
ключної компетенцiї Наглядової ради належить прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення значного правочину. Вiдповiдно до п. 
20.1.1. Статуту АТ «Миколаївобленерго» встановлено, що незалеж-
но вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земель-
них дiлянок та iншого нерухомого майна або основних засобiв Това-
риства. Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ «Миколаївобленер-
го» вiд 17.01.2019 (протокол № 33) надано згоду на вчинення значно-

го правочину, а саме: на укладення Додаткової угоди № 6 до Договору 
оренди примiщення б/н вiд 16.02.2011, укладеного мiж Товариством та 
ФОП Друца Юлiєю Василiвною щодо продовження строку дiї Догово-
ру оренди примiщення до 15.12.2019. Згiдно з цiєю Додатковою уго-
дою встановлено, що Сторони дiйшли згоди продовжити строк дiї До-
говору на 1 рiк, виклавши пункт 11.1 роздiлу 11 Договору у наступнiй 
редакцiї: «Цей Договiр дiє з моменту його пiдписання та скрiплення пе-
чатками Сторiн (у разi наявностi) i дiє до 15.12.2019». Iншi положен-
ня Договору, якi не порушенi цiєю Додатковою угодою, залишаються 
незмiнними i Сторони пiдтверджують по них свої зобов’язання. Оренд-
на плата за мiсяць оренди становить 1200,00 грн. Ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом правочину, становить 1.2 тис. грн. 
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 1164060 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.000103%. На засiданнi 
Наглядової ради, при прийняттi зазначеного рiшення присутнi 5 з 7 
членiв Наглядової ради. Вiдповiдно до п. 17.11.5. Статуту Товариства 
засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 
бiльше половини членiв вiд загального складу Наглядової ради, кво-
рум для прийняття рiшень наявний. «За» прийняття рiшення прого-
лосували 5 осiб, «Проти» — 0 осiб. Адреса сторiнки власного веб-
сайту, на якiй розмiщений протокол засiдання Наглядової ради, на 
якому прийняте рiшення: https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/
KabAkcioner/protokolnagladovarada/18-19/protokol33-17012019.pdf.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.     

2. Найменування посади     О. П. Сивак
Генеральний директор  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

                     18.01.2019
                         (дата)

Втрачено свідоцтво про реєстрацію машини, серія EE № 032834, найменування — 

коток дорожній, марка спецтехніки Caterpillar СВ 24В, рік випуску 2014, заводський номер 

CATCB24BV46700140, двигун 1217Е003447, реєстраційний номер 66516АА, власник 

ТОВ з II «Цеппелін Україна ТОВ», втрачений документ вважати недійсним.

 Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань №40 29 січня 

2019 року о 12:30 год. відбудеться судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Ломаки Олександра Анатолійовича, 15 трав-
ня 1972 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений Ломака Олександр Анатолійович та захисник Берегович Оксана Олек-
сандрівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в су-
дове засідання. 

Справу розглядає колегія суддів у складі судді-доповідача Каленяка Р. А., суддів Іванченка Я. М., Бессараб Н. М.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

10.01.2019 р. в смт Велика Лепетиха Херсонської області 
втрачено посвідчення стернового, моториста к/р № 51/747/09, 
видане Державним комітетом рибного господарства України 

на ім’я Левченка Віктора Івановича.

Втрачене свідоцтво 
про право плавання під Державним прапором України 

(судновий патент) PF № 00343 на судно «Зоосфера», що належить ТОВ «Зоосфера», 
внесене в Державний судновий реєстр Білгород-Дністровського морського порту 

№ 172 5 листопада 2007 року, вважати недійсним.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ,  
вул. Маяковського, 21) 29.01.2019 р. о 09.30 год. розглядає кримінальну справу 
за обвинуваченням Никитіної Ірини Петрівни, 17.05.1968 року народження, за ч. 2  
ст. 258-5 КК України. Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Посвідчення судноводія малого/маломірного судна № 00540/04 

від 15.06.2017 р., оформлене на ім’я — Починков Мераб 

Олександрович, вважати недійсним у зв’язку з втратою.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» повідомляє 

про втрату бланків суворої звітності полісів ОСЦПВ 

у кількості 2 (двох) шт.: AM 4438612, AM 4450610.

Втрачене свідоцтво 
про виключення із Суднової книги України на судно УХБ-0595-к, 

видане на ім’я — Булочник Дмитро Михайлович, 
вважати недійсним.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання, яке відбудеться о 16 годині 00 
хвилин 31 січня 2019 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, об-
винуваченого Гелюха Анатолія Юрійовича, 15 верес-
ня 1979 року народження, у рамках кримінального 
провадження № 22014000000000338, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 
2014 року, за ознаками вчинення кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27 
ч. 2 ст. 437 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 
09 годині 00 хвилин 30 січня 2019 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А,  
каб. № 601, обвинуваченого Хабарова Андрія Юрі-
йовича, 18 лютого 1971 року народження, у рамках 
кримінального провадження № 12016100100014310, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 10 листопада 2016 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України.

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

Суддя Є. О. Мартинов

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Ци-
бульник 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 29.01.2019 року о 14.00 год. до 
суду, каб. № 7, для участі в розгляді справи по суті, головую-
чий 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 ухилен-
ня від кримінальної відповідальності (спеціальне судове про-
вадження) та оголошена у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачена вважається належним чином озна-
йомленою з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Тіщен-
ка Сергія Володимировича, 07.04.1978 року народження, 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Тіщенко С. В. (зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, 108а/110)  
викликається на 29.01.2019 року о 15.00 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 ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/1244/2018 
за обвинуваченням Тихонова А.В. у вчиненні кримінального 
правопорушення за ч. 2 ст. 28 ст. 112, ч. 3 ст. 15 п.п. 5, 6, 8, 
11, 12 ч. 2 ст. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 1 
ст. 263, ч. 1 ст. 258-3 КК України, згідно з Єдиним державним 
реєстром досудових розслідувань за № 22017000000000217 
від 07.06.2017.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 
підготовче судове засідання по вищевказаному криміналь-
ному провадженню відбудеться 31.01.2019 р. о 09 год. 00 
хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб.

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

Суддя П. Л. Слободянюк

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 го-
дині 00 хвилин 1 лютого 2019 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб.  
№ 601, обвинуваченого Шукальського Вален-
тина Володимировича, 9 січня 1980 року наро-
дження, у рамках кримінального провадження  
№ 42016000000002606, внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 28 вересня 2016 ро-
ку, за ознаками вчинення кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

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

Суддя Є. О. Мартинов

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бондаренка Анатолія Анатолійовича, 
22.02.1974 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Чорноморське, вул. Кірова, 
19), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 31.01.2019 року о 09 год. 30 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Лукачова Станіслава Олеговича, 
04.01.1980 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Нев-
ського/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 31.01.2019 року о 09 год.  
40 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає 
відповідача — Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «СЕНТОЗА ІСТЕЙТ», юридична адреса: вул. Коман-
дарма Каменєва, 4-А/12, м. Київ, по цивільній справі за 
позовом Білецької Інни Миколаївни, в інтересах якої на 
підставі договору діє Брона Мар’яна Василівна до Това-
риства з обмеженою відповідальністю «КЕЙ-КОЛЕКТ», 
Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕНТОЗА 
ІСТЕЙТ», Публічного акціонерного товариства «Укрсиб-
банк», третя особа: приватний нотаріус Київського місь-
кого нотаріального округу Щелков Денис Михайлович, 
про визнання протиправним та скасування рішення дер-
жавного реєстратора про реєстрацію права власності.

Розгляд справи призначений на 7лютого 2019 року о 
10 год. 00 хв. за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105.

У разі неявки в судове засідання, справу буде розгля-
нуто без вашої участі.

Суддя Войтун О. Б.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Арбаджиєва Володимира Івановича, 
04.10.1953 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Будьонного, 13, кв. 57, м. Керч, 
АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в судове 
засідання, яке відбудеться о 08 год. 55 хв. 31 січня 
2019 р.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бахарєва Костянтина Михайловича, 
20.10.1972 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95034, вул. Куйбишева, 4, кв. 10,  
м. Сімферополь), у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в 
судове засідання, яке відбудеться 31 січня 2019 ро-
ку о 09 год. 10 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Бистрякову Діану Святославівну, 
25.05.1973 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 98100, вул. Свердлова, 1, м. Феодосія), 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, в судове засідання, 
яке відбудеться 31 січня 2019 року о 09 год. 20 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Білоус Роман Юрійович, 29.04.1974 року народження, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Чкалова, б. 1, 
у порядку ч. 3 ст. 323 КПК України викликається 01.02.2019 р. о 14.00 
год. до Димитровського міського суду Донецької області (адреса роз-
ташування: м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна, 73; зал 
№1), для участі в судовому засіданні в статусі обвинуваченого в кри-
мінальному провадженні № 22015050000000425 від 26.10.2015 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування повістки про виклик об-
винувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Редько Ж. Є.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Лисака Михайла Миколайови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України, який викликається для участі у розгляді кримінального 
провадження, що відбудеться 1 лютого 2019 року о 12.50 годині в при-
міщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 23.

Суддя С. В. Кулик

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21) розглядає обвинувальний акт відносно Крючека Ві-
ктора Анатолійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за № 22016080000000033 від 13.05.2016 року, місце проживання обвинува-
ченого: вул. Комарова, 25А, кв. 64, м. Запоріжжя, місце реєстрації: вул. Куз-
нєцова, 30А, кв. 6, м. Запоріжжя, викликається на 29 січня 2019 року о 13 го-
дині 30 хвилин до суду, каб. №23/3, для участі в розгляді кримінального про-
вадження (№331/867/18, 1-кп/234/818/18).

Головуючий суддя Л. І. Переверзева 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Скляренко Людмила Володимирівна, 7 

липня 1967 року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 
314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України викликається Арте-
мівським міськрайонним судом Донецької області для учас-
ті в статусі обвинуваченої в підготовчому судовому засідан-
ні кримінального провадження №22017050000000284 від 
25 вересня 2017 року за обвинуваченням Скляренко Люд-
мили Володимирівни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеть-
ся в залі судових засідань приміщення суду за адресою: До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 2 лютого 2019 ро-
ку о 15 год. 30 хв. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик передбачені ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття 
обвинуваченої за викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 
323 КПК України.

Суддя О. П. Харченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Каракай Ольга Вікторівна, 6 серпня  

1970 року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, 
абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України викликається Артемів-  
ським міськрайонним судом Донецької області для участі 
в статусі обвинуваченої в підготовчому судовому засіданні  
кримінального провадження № 42017050000000787 від 27  
вересня 2017 року за обвинуваченням Каракай Ольги Вікто-
рівни у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться в залі су-
дових засідань приміщення суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 31.01.2019 року о 09 год. 30 
хв. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбаче-
ні ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої за 
викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя О. П. Чопик

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Борщов Андрій Леонідович, 3 жовтня 

1974 року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, 
абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України викликається Артемівським 
міськрайонним судом Донецької області для участі в стату-
сі обвинуваченого в підготовчому судовому засіданні кримі-
нального провадження №42014050610000027 від 31 липня 
2014 року за обвинуваченням Борщова Андрія Леонідови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться в залі судових 
засідань приміщення суду за адресою: Донецька область,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5, 30.01.2019 року о 13 год. 00 хв. По-
важні причини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого за 
викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя О. П. Чопик

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«НЬЮЗ ПАБЛІШІНГ»  

повідомляє про встановлені розцінки 

вартості одиниці друкованої площі 

передвиборної агітації в газеті  

«Вести. Всеукраинский выпуск»:

– 1/10 (259x34) – 5516,67 грн.

– 1/12 (100,7x72) – 1215,75 грн.

– 1/2 (259x185,5) – 14 402,99 грн.

– 1/3 (100,7x375) – 7827,75 грн.

– 1/4 (206,2x109,8) – 5481,05 грн.

– 1/5 (259x72) – 4002,57 грн.

– 1/6 (153,5x109,8) – 4032,52 грн.

– 1/8 (153,5x72) – 3243,77 грн.

– 2/7 (259x109,8) – 10 203,27 грн. 

– Полоса (259x375) – 50 000,00 грн. 

Вартість зазначена з урахуванням по-

датків.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької  

області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626)  
62-13-95) знаходиться кримінальне провадження № 42016221320000102 
від 5 грудня 2016 року (справа № 1-кп/243/95/2018) за обвинуваченням 
Яремка Сергія Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Яремка 
Сергія Володимировича, 12.09.1980 року народження, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Марапульця, 54, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 31 січня 2019 року о 09 год. 00 
хв. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про на-
кладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому гла-
вами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Дзержинський міський суд Донецької області (розташова-
ний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
кримінальне провадження за обвинуваченням Ковзікова Олек-
сандра Валентиновича, 15.08.1979 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Ковзіков О. В. (зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Шахтна, 26/2), викликається на 30.01.2019 
року о 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи 
по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

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

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової 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 кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Нємова Юрія Валенти-
новича, 28.03.1978 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обви-
нувачений Нємов Ю. В. (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, 
вул. Треньова, 1в/26) викликається на 30.01.2019 року об 11.00 
год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, голо-
вуючий суддя Ткач Г. В.

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

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її 
змістом.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Мелодії 
слобожанських  
рядків

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. В обласній філармонії відбулася творча зу-
стріч поетів-піснярів та композиторів краю «Мистецькі крила 
Сумщини», присвячена 80-річчю утворення Сумської області. 
Як наголосила начальник управління культури Сумської ОДА 
Олена Мельник, такі мистецькі звіти вже стали традиційними 
і щороку відкривають нові таланти. Ось і цього разу на сцені 
виступали представники районів та міст області, демонструю-
чи пісенну й поетичну майстерність місцевих авторів. Звучали 
твори у виконанні солістів, дуетів, тріо, квартетів, хорів. Під час 
звіту обласний науково-методичний центр культури і мистецтв 
презентував репертуарний збірник, під обкладинкою якого вмі-
щено твори більш як 30 поетів і композиторів області. За зна-
чний особистий внесок у розвиток національної культури, про-
паганду і збереження найкращих зразків музичного та поетич-
ного мистецтва краю учасники творчої зустрічі отримали ди-
пломи управління культури Сумської обласної державної адмі-
ністрації та пам’ятні подарунки.

«Донбас»: переPROчитання образу»
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ВИСТАВКА. В експозиції — 
світлини скіфського шолома, 
який археологи знайшли біля 
села Зрубне Шахтарського ра-
йону Донецької області, і ма-
льовничого краю поблизу міс-
та Амвросіївки в Казенній Бал-
ці. Археологи свідчать, що на 
цій землі протягом багатьох ти-
сячоліть вирувало життя й пе-
ретиналися шляхи різних ци-
вілізацій і культур. Тож цікава 

знахідка — татарський мавзо-
лей, який побудували генуезь-
кі майстри у ХV столітті, на пів-
денно-західному схилі Мергеле-
вої гряди.

Значну частину стендів 
присвячено «антирадянським 
виступам» і виявам незгоди 
серед жителів Донецької та 
Луганської областей. Напри-
клад, можна дізнатися про ді-
яльність створеної у 1976 році 
Української Гельсінської гру-
пи та біографії активних чле-
нів цієї правозахисної органі-

зації, пов’язаних з Донбасом. 
Серед них Петро Григоренко, 
Микола Руденко, Василь Стус 
та Олекса Тихий.

Тут є й світлини гірників 
шахтарського руху наприкін-
ці 1980-х років. Їхні вимоги тоді 
збіглися з ідеями національно-
демократичних сил, а страйки 
стали важливим чинником роз-
паду радянської імперії та по-
стання суверенної Української 
держави.

Як повідомляє прес-служба 
Луганської ОДА, інформаційно-

просвітницьку виставку «Дон-
бас»: переPROчитання обра-
зу» підготував Український ін-
ститут національної пам’яті. Це 
одна зі спроб історико-культур-
ного переосмислення негатив-
ного медійного образу Донба-
су, який став важливою скла-
довою російської агресії проти 
України. Виставка покликана 
популяризувати історію нашого 
краю і сприяти зміцненню наці-
ональної єдності, утвердженню 
патріотизму, відновленню і збе-
реженню національної пам’яті.

На Львівщині організували фестиваль  
на підтримку атовців

Микола ШОТ,  
«Урядовий кур’єр»

ЗАДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МРІЇ. 
На Львівщині розпочали до-
брочинний фестиваль «Мрія 
для всіх». Його організували, 
щоб підтримати учасників АТО 
з важкими пораненнями, які об-
межені в пересуванні, в їхньому 

прагненні побувати в горах. На 
цьому заході  збирали кошти, 
які спрямують на організацію 
походу в гори ветеранів АТО 
різних груп інвалідності. Під час 
фестивалю відбувся доброчин-
ний показ фільму «Позивний 
«Бандерас», а також аукціон, 
де можна було придбати уні-
кальні вироби, що власноруч 

виготовили ветерани. Подбали 
про волонтерську благодійну 
кухню та анімаційну зону для ді-
тей. Учасникам бойових дій на-
дали консультації щодо відкрит-
тя власної справи. Презентува-
ли й книжку про жінок на війні 
«Дівчата зрізають коси» Євге-
нії Подобної. Начальник управ-
ління туризму та курортів Львів-

ської обласної державної ад-
міністрації Наталія Табака пе-
реконана, що фестиваль до-
поможе втілити одну мрію на 
всіх. Сходження в гори ветера-
нів-атовців здійснять у партнер-
стві з On3Wheels, які впродовж 
двох років організовують гірські 
подорожі для людей з інвалід-
ністю. 
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«Культурні хулігани» Торецька оновлюють парк 
Павло КУЩ,  

«Урядовий кур’єр» 

МОЛОДІЖНА ІНІЦІАТИВА. 
У шахтарському місті Торецьк 
на Донеччині (недавно у назві 
було прізвище відомого «гір-
ника» Дзержинського) акти-
вісти молодіжних громадських 
організацій вирішили створити 
культурний простір, де відбува-
тимуться концерти, кінопокази, 
фестивалі чи цікаво й змістов-
но відпочиватимуть місцеві жи-
телі. Ще торік навесні ініціатив-
на група молоді, що має напів-
офіційну назву «Культурні хулі-
гани», звернула увагу на зане-

дбаний міський сквер. Невдо-
взі їй вдалося впорядкувати 
частину цієї території, яку від-
недавна називають «Культпар-
ком»: установили дерев’яні 
сцену та лавки і встигли про-
вести кілька масових заходів, 
серед яких і фестиваль «Із кра-
їни в Україну». 

Та це був тільки початок, 
адже до згаданої ініціати-
ви долучилися й інші громад-
ські організації, серед яких рух 
«Сильні громади». «Ми поча-
ли працювати над інфраструк-
турою «Культпарку». Виріши-
ли, що ця територія має нага-
дувати про історію нашого міс-

та, оскільки воно виникло як 
шахтарське селище. Після на-
шого звернення керівники ву-
гільних підприємств погоди-
лися надати нам старі шахтні 
вагонетки, кріплення, частини 
щитового агрегату для видо-
бутку вугілля — все це також 
встановимо в парку», — роз-
повідає активіст руху Андрій 
Грудкін.

Спершу активісти мали на-
мір реалізовувати перспектив-
ний проект самотужки і вже 
хотіли оголошувати про зби-
рання коштів серед жителів 
міста. Але несподівано відпо-
відна допомога надійшла від 

міжнародних партнерів, які 
працюють на Донеччині. Пред-
ставники Агентства ООН у 
справах біженців в Україні за-
пропонували взяти на себе бу-
дівництво капітальної сцени 
і дитячого майданчика із су-
часним покриттям та велопар-
ковкою. Співробітники відділу 
екології Торецької військово-
цивільної адміністрації пообі-
цяли придбати саджанці дерев 
і кущів та взяти участь у ланд-
шафтному дизайні колись за-
недбаної території, що завдя-
ки спільним зусиллям тепер 
змінюється на краще просто 
на очах.
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ФОТОФАКТ

ЮВІЛЕЙНА МАРКА. Україна відзначила 100-річчя проголо-
шення Акта злуки УНР і Західноукраїнської Народної Республі-
ки в єдину незалежну державу. Цій даті була присвячена й це-
ремонія спецпогашення поштової марки, в якій взяли участь за-
ступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань, заступ-
ник голови Українського інституту національної пам’яті Володи-
мир Тиліщак та перший заступник генерального директора Укр-
пошти Олександр Перцовський. 

«День Соборності — особливий день в українській історії. 
Пам’ятаємо про тих, хто це робив 100 років тому, і про тих, хто за-
раз робить все можливе на сході нашої країни, щоб Україна бу-
ла єдиною», — сказав під час церемонії Віктор Довгань. «Симво-
лічно, що одну із знакових подій для України — об’єднання УНР і 
ЗУНР в єдину державу Укрпошта відзначає новим випуском по-
штової марки. Події Української революції 1917–1921 років не-

одноразово ставали темою сюжетів філателістичної продукції. 
Тільки протягом двох останніх років Укрпошта випустила 10 ма-
рок, поштових блоків, конвертів, а сьогодні до них додалася ще 
одна марка», — зазначив Олександр Перцовський. 

На маркованому аркуші, що складається із 8 марок, надрукова-
но написи: «Однині воєдино зливаються століттями відірвані од-
на від одної частини єдиної України — Західноукраїнська Народ-
на Республіка (Галичина, Буковина і Угорська Україна) і Наддні-
прянська Велика Україна. Здійснились одвічні мрії, якими жили і 
за які умирали кращі сини України. Універсал Директорії УНР 22 
січня 1919 року)».

Марку «100 років проголошення Акта Злуки УНР ЗУНР» випу-
щено накладом 130 тисяч примірників, її номінальна вартість 8 
гривень. Відсьогодні марку чи маркований аркуш можна придба-
ти у спеціалізованих точках продажу філателістичної продукції.
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Дипломи й пам’ятні подарунки отримали 
і досвідчені митці, і юні


