
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 7 лютого 2019 РоКУ  №25 (6388)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 3 9

КУРСИ ВАлют/БАНКІВСЬКІ МЕтАлИ  встановлені Національним банком України на 7 лютого 2019 року
USD 2696.4088 EUR 3072.2882 RUB 4.1061 / AU 354132.85 AG 4277.85 PT 221644.80 PD 371295.49

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕГ ЧУРІЙ: «У попередні місяці 
населення більше 

купувало, зараз 
інша тенденція. 

Ми маємо досить 
непогані надходження 

експортної 
виручки».

Корупціонери, 
шикуйся!

ПРОЗОРІСТЬ. Реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані 
з корупцією правопорушення, створили й відкрили в Національно-
му агентстві з питань запобігання корупції. Реєстр містить інфор-
мацію про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, 
дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вказані 
дії, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримі-
нально-правового характеру через такі правопорушення.

Довідку стосовно юридичних осіб формують на основі даних, вка-
заних в ЕЦП (електронний цифровий підпис) юридичної особи, шля-
хом пошуку в реєстрі за найменуванням юридичної особи, кодом 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб—  
підприємців і громадських формувань, ідентифікаційним кодом 
юрособи іншої країни (для нерезидентів). Зареєстрований корис-
тувач може отримати довідку про себе на основі персональних да-
них, вказаних у його ЕЦП, повідомляє Укрінформ. Реєстр безплат-
ний і доступний через офіційний сайт НАЗК. Передбачено функцію 
самостійного безплатного отримання довідки юрособами — учас-
никами публічних закупівель.

28,6 млн тонн 
зернових культур експортовано з початку 

цього маркетингового року.  
Це на 3,6 млн тонн більше,  

ніж за минулий аналогічний період  

ЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ. За чотири роки експорт України  
до країн Євросоюзу у фізичному обсязі й грошовому вимірі  
зріс на 55%. А частка РФ скоротилася до 7,6%

Надійні партнери  
не ставлять політичних 
ультиматумів

Заступник голови НБУ про підвалини зміцнення 
національної валюти
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ЛІТЕРАТУРНИЙ ДЕБЮТ 

У Миколаєві відбулася 
презентація книжки 
захисника донецького 
аеропорту Олександра 
Терещенка

У Вінниці відкрили 
найбільший  
в Україні завод 
з виробництва 
сонячних панелей

РОЗВИТОК 

Уряд обстоюватиме правду в суді
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр доручив Мін’юсту оскаржити відсторонення  
Уляни Супрун від виконання посадових обов’язків

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Нині в Україні тренд — зви-
нувачувати в усіх бідах тих, 

хто намагається розв’язувати 
проблеми, а не тих, хто їх спри-
чинив. Так під час учорашньо-

го засідання уряду Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман 
прокоментував судове рішення, 
яким задоволено депутатський 
позов щодо заборони Уляні Су-
прун вчиняти будь-які дії, спря-
мовані на реалізацію повнова-
жень міністра охорони здоров’я.

«Атака на команду Міністер-
ства охорони здоров’я, яка реа-
лізує сьогодні медичну реформу, 
— це намагання повернути краї-
ну в прірву минулого, коли сис-
темою охорони здоров’я ніхто не 
опікувався. Саме уряд сформу-
вав команду МОЗ на чолі з Уля-

ною Супрун. Вона представила 
бачення змін і почала їх упрова-
джувати, щоб очистити систему. 
Але на неї намагаються повісити 
весь негатив попередніх років.

Неремонтована палата у ра-
йонній лікарні — це не вина Уля-
ни Супрун. Навпаки, уряд опра-

цьовує та запроваджує різні ме-
ханізми, щоб відремонтува-
ти палати, дати змогу оснасти-
ти лікарні, підвищити якість ме-
дичної послуги, забезпечити до-
стойні зарплати лікарям», 
— підтримав команду МОЗ 
Прем’єр. 2
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оголошення

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

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL40608-F11GL40618;  
F11GL40619-F11GL40634

Короткий опис активів (майна)  
в лоті:

Нерухомість, основні засоби

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

01.03.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/41479-asset-sell-id-190322
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/41271-asset-sell-id-188940

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL40708-F11GL40709;  
F11GL40731

Короткий опис активів (майна)  
в лоті:

Кредити

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

04.03.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/41471-asset-sell-id-190303
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/41452-asset-sell-id-190229

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL40710-F11GL40727;  
F11GL40730

Короткий опис активів (майна)  
в лоті:

Кредити

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

26.03.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/41456-asset-sell-id-190241
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/41447-asset-sell-id-190222

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Делієва Сергія 
Сергійовича, 02.12.1994 р.н., як обвинуваченого в кримінальному прова-
дженні № 296/8734/18 по обвинуваченню у вчиненні кримінального пра-
вопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Покатілова О. Б. у підготовче судове засідання, що відбудеться 25 
лютого 2019 року о 09.15 год. та у судові засідання, які відбудуться 13 бе-
резня 2019 року о 14.30 год. та 9 квітня 2019 року о 14.15 год. у примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Жи-
томир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Феленка Воло-
димира Вікторовича як обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 296/6989/17 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Покаті-
лова О. Б. у судове засідання, що відбудеться 20 лютого 2019 року о 12.00 
год. у приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова. У разі неявки 
обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: F91GL40764 -F91GL40771
Короткий опис активів (майна) в лотах: Дизельні генератори-5 штук, ембосер, IT-обладнання, 

банкомат
Електронна адреса для доступу до відкритих      www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону: 
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/     27.02.2019 
електронного аукціону: 
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/41438-asset-sell-id-190191

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Старосiлля»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 05414700
3. Місцезнаходження 68212, Одеська обл., Саратський р-н, с. Старосiлля,  

вул. Чернова, б.15
4. Міжміський код, телефон та факс (04848) 51232 (04848) 40200
5. Електронна поштова адреса 05414700@imeni-chapaeva.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково  
використовується емітентом для розкриття інформації

imeni-chapaeva.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину — 31.01.2019 р. Рiшення прийняте Наглядовою радою 

Товариства вiд 31.01.2019 р. Рiшенням надано згоду на звернення до АТ «МIБ» про надання кредиту у виглядi вiдновлювальної кре-
дитної лiнiї з лiмiтом заборгованостi 10 000,00 тис.грн., та укладення договору майнової поруки з Приватним пiдприємством «ДIОНIС» 
(код ЄДРПОУ 30810494). Предметом правочину є майно, що передається в заставу: — комплекс будiвель та споруд загальною пло-
щею 4883,60 кв.м., розташованого за адресою: 68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Лугова (колишня назва — 40 рокiв Жовтня), буд. 55;  
— виробниче обладнання в кiлькостi 43 шт, якi розташованi за адресою: 68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Лугова (колишня назва 
— 40 рокiв Жовтня), буд. 55. Ринкова вартiсть майна, визначена вiдповiдно до законодавства — 21 131,81 тис. грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi — 95 377 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 22,156 %. Загальна кiлькiсть 
голосiв — 3 шт., кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняття рiшення — 3 шт., «проти» — 0, «утрималися» — 0.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-

дальність згідно із законодавством.     
2. Найменування посади                     Геврек Дмитро Афанасiйович
Голова правлiння                                  (підпис)              (ініціали та прізвище керівника)
                                                                                                01.02.2019
                                                                                                    (дата)

Жовківський районний суд Львівської області ви-
кликає Азарову Тетяну Михайлівну в судове засі-
дання як обвинувачену, яке відбудеться 13.02.2019 
року о 12.00 год. у приміщенні Жовківського ра-
йонного суду Львівської області, що знаходиться в  
м. Жовкві на вул. Гагаріна, 3 «а» (суддя Мікула В. Є., 
каб. № 8). Буде розглядатись кримінальна справа  
№ 446/1917/16-к щодо обвинуваченої Азарової Те-
тяни Михайлівни в скоєнні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4  
ст. 191, ч. 4 ст. 385, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

Державне агентство резерву України оголошує 
повторний аукціон з реалізації форм та люльок хлі-
бопекарських, хліборізок, мішків паперових.

Аукціон відбудеться 20 лютого 2019 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), Топко Т. В. 
(234-15-66).

Детальна інформація про умови проведення  
аукціону розміщена на офіційному веб-сайті  

Держрезерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Мельника Ігоря Васильовича як обвинуваченого в кримі-
нальному провадженні № 296/6759/17, 1-кп/296/220/18 
по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Украї-
ни, під головуванням судді Аксьонова В. Є. у судові засі-
дання, що відбудуться 18 лютого 2019 р. о 09 год. 30 хв. 
та 27 лютого 2019 р. на 09 год. 30 хв. у приміщенні Ко-
рольовського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинуваченого в судові засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Ро-
манченка Сергія Григоровича, 21.07.1973 р.н., як обвинува-
ченого в кримінальному провадженні № 296/8802/18 по об-
винуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді 
Покатілова О. Б. у судове засідання, що відбудеться 18 люто-
го 2019 року о 12.00 год. у приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
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.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Петросталь»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 05414769
3. Місцезнаходження 68513, Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Петрiвськ-1, вул. Благоєва, 38
4. Міжміський код, телефон та факс (04847) 64238 (04847) 64238
5. Електронна поштова адреса 05414769@petrostal.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково  
використовується емітентом для розкриття інформації

www.petrostal.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Повноваження Голови Комiсiї з припинення Ламбова Петра Георгiйовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-

них) припинено 31.01.2019 р.(дата вчинення дiї 31.01.2019). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: скасування рiшення про припинен-
ня Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 6.11195%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi — 6 мiсяцiв. Рiшення прийнято Позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 
31.01.2019 р. Замiсть посадової особи на вказану посаду нiкого не призначено.

Генеральний директор Ламбов Петро Георгiйович (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний 31.01.2019 р. 
(дата вчинення дiї 31.01.2019). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 6.11195%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу — 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — директор, генеральний ди-
ректор, голова комiсiї з припинення. Рiшення прийнято Позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 31.01.2019 р. Пiдстава прийняття 
рiшення: створення колегiального виконавчого органу.

Повноваження Члена Комiсiї з припинення Голуб Свiтлани Iсаакiвни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) при-
пинено 31.01.2019 р.(дата вчинення дiї 31.01.2019). Пiдстава прийняття зазначеного рiшення: скасування рiшення про припинення Товари-
ства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi — 6 мiсяцiв. Рiшення прийнято Позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 31.01.2019 р. Замiсть посадової особи на 
вказану посаду нiкого не призначено.

Фiнансовий директор Голуб Свiтлана Iсаакiвна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний 31.01.2019 р. (да-
та вчинення дiї 31.01.2019). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу — 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — менеджер, фiнансовий директор, член комiсiї з припинен-
ня. Рiшення прийнято Позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 31.01.2019 р. Пiдстава прийняття рiшення: створення колегiального 
виконавчого органу.

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                                                  Ламбов Петро Георгiйович
Голова комiсiї з припинення                    (підпис)                                        (ініціали та прізвище керівника)
                                                                                                      04.02.2019
                                                                                                           (дата)

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
F22GL40760 Права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання, 

а саме:  №90 від 25.06.2007, №6 від 18.01.2008, №125 від 25.07.2006, №63-07 від 03.08.2007, №168/07  
від 19.07.2007, №694 від 14.12.2007, №807 від 17.07.2008, №22 від 23.03.2006, №25 від 24.03.2006, №24  
від 24.03.2006, №2 від 04.01.2006, №142-07 від 02.11.2007, №104-07 від 27.09.2007, №121-07 від 16.10.2007, 
№18-08 від 04.03.2008, №120-07 від 15.10.2007, №2008-07 від 28.02.2008, №280/ОФ/2005 від 08.07.2005, 
№34 від 13.02.2008, №178 від 14.11.2006, №71 від 30.01.2007, №90 від 18.07.2008, №86 від 22.06.2007, №81 
від 14.05.2007, №2 від 21.07.2006, №46/КД/2003 від 21.03.2003, №89 від 26.06.2007, №51 від 06.05.2008, 
№2409/65 від 24.09.2007, №08-01 від 22.01.2008, №11-О від 31.08.2007, №44/2956 від 25.09.2008,  
№917/КЛ/2007 від 28.12.2007, №990217564ОК від 21.08.2008, №990216384 ОК від 23.07.2008, №17-пп  
від 25.03.2008, №142 від 29.01.2007, №113 від 11.12.2006, №740 від 26.04.2005, №212 від 11.06.2007,  
№13-18/08-ЕХ-25 від 01.10.2008, №24-пп від 06.12.2007, №232 від 24.12.2007, №132/07 від 23.11.2007

Дата проведення відкритих торгів    27.02.2019
(аукціону)/електронного аукціону   
Електронна адреса для доступу до відкритих               www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/   Точний час початку проведення відкритих торгів
електронного аукціону    (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту 
     вказується на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота   http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Богунський районний суд м. Житомира (м. 

Житомир, м-н Соборний, 1) викликає як обви-

нуваченого Михайлова Віталія Володимирови-

ча в судове засідання, яке відбудеться 26 люто-

го 2019 року о 14 год. 30 хв. у залі суду 2-Б-1, по 

кримінальному провадженню по обвинуваченню 

Михайлова Віталія Володимировича за ст. 258-3 

ч. 1 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Хрустальова Сергія Сергійови-
ча, 07.02.1985 р.н., як обвинуваченого в кри-
мінальному провадженні № 296/9651/16-
к, 1-кп/296/67/19 по обвинуваченню йо-
го у вчиненні кримінальних правопорушень за  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голову-
ванням судді Аксьонова B. Є. у судове засідання, 
що відбудеться 11 лютого 2019 р. о 09 год. 30 хв. 
у приміщенні Корольовського районного суду м. 
Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал 2К (к. 106). Явка обвинуваченого в 
судове засідання обов’язкова.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської 
області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кримі-
нальне провадження № 22018180000000103 (номер прова-
дження 1-кп/999/18, справа №569/19587/18) про обвинува-
чення Шила Артема Вадимовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області 
Ореховська Кристина Едуардівна викликає обвинуваченого 
Шила Артема Вадимовича, 20 березня 1995 р.н., громадяни-
на України, остання відома реєстрація за адресою: вул. Са-
дова, буд. 45, с. Успенка Амросіївського району Донецької 
області, у судове засідання на 27 лютого 2019 року об 11 
год. 00 хв. для участі в судових засіданнях та в судове засі-
дання на 11 березня 2019 року об 11 год. 00 хв., для оголо-
шення вироку.

Судові засідання призначені та відбудуться в приміщенні 
Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі 
судового засідання № 1.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської об-
ласті (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває криміналь-
не провадження №22017180000000003 (номер провадження 
1-кп/569/602/18, справа № 569/19392/17) про обвинувачення Ко-
зійчука Ігоря Миколайовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 253-3 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Нау-
мов Сергій Валентинович викликає обвинуваченого Козійчука 
Ігоря Миколайовича, 24.08.1984 року народження, громадяни-
на України, уродженця смт Клесів Сарненського району Рівнен-
ської області, останнє місце реєстрації: Рівненська область, Сар-
ненський район, смт Клесів, вул. Мічуріна, буд. 3, кв. 29, у судо-
ві засідання на 14 лютого 2019 року об 11 год. 00 хв., 20 лютого 
2019 року о 14 год. 00 хв., 28 лютого 2019 року об 11 год. 00 хв.

Судові засідання призначені та відбудуться в приміщенні Рів-
ненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судо-
вих засідань №1б.

Здолбунівський районний суд Рівненської області  
(м. Здолбунів, вул. Незалежності, 10) викликає в підго-
товче судове засідання на 14 годину 00 хвилин 14 люто-
го 2019 року обвинуваченого Зарембо Андрія Анатолі-
йовича, 11 березня 1988 року народження, уродженця 
м. Сургут Тюменської області Російської Федерації, за-
реєстрованого: вул. Волинської Дивізії, буд. 31, кв. 62,  
м. Рівне Рівненської області, Україна, останнє відоме 
місце перебування: вул. Чехова, 49, м. Сургут Тюмен-
ської області Російської Федерації, у кримінальному 
провадженні № 12012190080000136 відносно Зарембо 
Андрія Анатолійовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України.

Відповідно до ст.ст. 297-5, 323 КПК України, з момен-
ту опублікування повістки про виклик обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя І. М. Мичка

У провадженні Жовтневого районно-
го суду м. Маріуполя Донецької облас-
ті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 
31) знаходиться кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Пузіка Ігоря Вікто-
ровича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, який викликається для учас-
ті в розгляді кримінального проваджен-
ня, яке відбудеться 25 лютого 2019 ро-
ку об 11 год. 00 хв. у приміщенні суду за 
адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 
31 (каб. 11).

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шульман Вадим Муратович, 27.04.1960 р.н. (Дні-

пропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Харито-
нова, буд. 13, кв. 25), відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України вам необхідно з’явитися 15.02.2019 р. 
об 11 годині 00 хвилин до слідчого в особливо важ-
ливих справах слідчого відділу управління особли-
во важливих справ Департаменту міжнародно-право-
вого співробітництва Генеральної прокуратури Укра-
їни Гайдара В.А. за адресою: м. Київ, вул. Різниць-
ка, 13/15, каб. 808-В, для участі в проведенні слідчих 
та процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3  
ст. 209 та іншими статтями КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Колобов Юрій Володимирович, 08.04.1973 р.н. (Ки-

ївська область, Обухівський район, с. Романків, вул. 
Лісова, 131-Е), відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України вам необхідно з’явитися 18.02.2019 р. 
об 11 годині 00 хвилин до слідчого в особливо важ-
ливих справах слідчого відділу управління особли-
во важливих справ Департаменту міжнародно-право-
вого співробітництва Генеральної прокуратури Укра-
їни Гайдара В. А. за адресою: м. Київ, вул. Різниць-
ка, 13/15, каб. 808-В, для участі в проведенні слідчих 
та процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 
ст. 209 та іншими статтями КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Дядечко Сергій Володимирович, 18.11.1974 

р.н. (Київська область, Києво-Святошинський ра-
йон, с. Борщагівка, вул. Озерна, буд. 9), відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України вам необхід-
но з’явитися 19.02.2019 р. об 11 годині 00 хвилин до 
слідчого в особливо важливих справах слідчого від-
ділу управління особливо важливих справ Департа-
менту міжнародно-правового співробітництва Гене-
ральної прокуратури України Гайдара В. А. за адре-
сою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 808-В, для 
участі в проведенні слідчих та процесуальних дій у 
кримінальному провадженні №12013220540000400 
від 31.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими стат-
тями КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Удовиченко Микола Миколайович, 13.02.1959 

р.н. (Київська область, Києво-Святошинський ра-
йон, м. Боярка, вул. Партизанська, 7), відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України вам необхід-
но з’явитися 20.02.2019 р. об 11 годині 00 хвилин до 
слідчого в особливо важливих справах слідчого від-
ділу управління особливо важливих справ Департа-
менту міжнародно-правового співробітництва Гене-
ральної прокуратури України Гайдара В. А. за адре-
сою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 808-В, для 
участі в проведенні слідчих та процесуальних дій у 
кримінальному провадженні №12013220540000400 
від 31.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими стат-
тями КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Білоус Віталій Володимирович, 21.06.1971 р.н. 

(Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Сте-
пового Фронту, буд. 46, кв. 64), відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України вам необхідно з’явитися 
26.02.2019 р. об 11 годині 00 хвилин до слідчо-
го в особливо важливих справах слідчого відділу 
управління особливо важливих справ Департамен-
ту міжнародно-правового співробітництва Генераль-
ної прокуратури України Гайдара В. А. за адресою:  
м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 808-В, для учас-
ті в проведенні слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні №12013220540000400 від 
31.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями 
КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Лагун Микола Іванович, 16.02.1973 р.н. (м. Ки-

їв, вул. Інститутська, буд. 24/7, кв. 9), відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України вам необхід-
но з’явитися 25.02.2019 р. об 11 годині 00 хвилин до 
слідчого в особливо важливих справах слідчого від-
ділу управління особливо важливих справ Департа-
менту міжнародно-правового співробітництва Гене-
ральної прокуратури України Гайдара В. А. за адре-
сою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 808-В, для 
участі в проведенні слідчих та процесуальних дій у 
кримінальному провадженні №12013220540000400 
від 31.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими стат-
тями КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Подрєзов Сергій Олександрович, 16.01.1970 р.н. 

(м. Київ, вул. Хорива, буд. 39/4, кв. 70), відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України вам необхід-
но з’явитися 22.02.2019 р. об 11 годині 00 хвилин до 
слідчого в особливо важливих справах слідчого від-
ділу управління особливо важливих справ Департа-
менту міжнародно-правового співробітництва Гене-
ральної прокуратури України Гайдара В. А. за адре-
сою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 808-В, для 
участі в проведенні слідчих та процесуальних дій у 
кримінальному провадженні №12013220540000400 
від 31.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими стат-
тями КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Мамєдов Сергій Геннадійович, 22.12.1975 р.н.  

(м. Київ, вул. Малишка, буд. 21-Б, кв. 28), відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України вам необхід-
но з’явитися 21.02.2019 р. об 11 годині 00 хвилин до 
слідчого в особливо важливих справах слідчого від-
ділу управління особливо важливих справ Департа-
менту міжнародно-правового співробітництва Гене-
ральної прокуратури України Гайдара В. А. за адре-
сою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 808-В, для 
участі в проведенні слідчих та процесуальних дій у 
кримінальному провадженні №12013220540000400 
від 31.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими стат-
тями КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Лиманського Івана Сергійовича, 27.05.1992 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Алчевськ, вул. Леніна, 58/11, за матеріалами криміналь-
ного провадження № 607/13230/18, 1-кп/425/198/19, на під-
ставі обвинувального акта відносно Лиманського І. С. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Лиманському І. С. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 19 лютого 
2019 року о 14 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Пащенка Юрія Олексійовича, 21.05.1961 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Перво-
майськ, кв-л 60 років СРСР, буд. 9, кв. 52, за матеріалами 
кримінального провадження № 425/1486/17, 1-кп/425/37/19, 
на підставі обвинувального акта відносно Пащенка Ю. О. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Пащенку Ю. О. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 18 лютого 
2019 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Гаврилішина Олексія Володимировича, 13.05.1976 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, 
м. Приморськ, вул. Морська, 62/14, за матеріалами кримі-
нального провадження № 409/72/17, 1-кп/425/125/19, на під-
ставі обвинувального акта відносно Гаврилішина О. В. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Гаврилішину О. В. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 14 лютого 
2019 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Цихиселі Левана Ростомовича, 25.02.1981 року народження, 
який проживає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, 
вул. Кальницької, буд. 5, кв. 65, за матеріалами кримінально-
го провадження № 607/10933/17, 1-кп/425/65/19, на підста-
ві обвинувального акта відносно Цихиселі Л. Р. за ч. 2 ст. 28,  
ч. 1 ст. 258 -3 КК України.

Обвинуваченому Цихиселі Л. Р. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 14 лютого 
2019 року о 09 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 13 листопада 2018 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22018130000000313 за обвинуваченням Святишенка 
Юрія В’ячеславовича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 110 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Святишенко 
Юрій В’ячеславович у підготовче судове засідання, яке 
призначено на 13 годину 00 хвилин 18 лютого 2019 року 
та відбудеться в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце слухання 
справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
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 Шаблієнко Іри-
ну Володимирівну (зареєстрована за адресою: Луган-
ська область, м. Луганськ, вул. Урицького, 74/18), як об-
винувачену в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/23489/18 за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Шаблієнко Ірини Володими-
рівни за ч. 2 ст. 110 КК України на 18 лютого 2019 року 
о 10.40 годині.

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

Суддя О. М. Попова

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
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 Шаблієнко Іри-
ну Володимирівну (зареєстрована за адресою: Луган-
ська область, м. Луганськ, вул. Урицького, 74/18), як об-
винувачену в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/15327/16-к за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Шаблієнко Ірини Володими-
рівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 18 лютого 2019 ро-
ку о 10.55 годині.

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

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розта-

шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Обухова Максима Ар-
кадійовича (зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Кіровськ, вул. Достоєвського, 31), як обви-
нуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/1534/17-к за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Обухова Максима Аркадійо-
вича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 18 лютого 2019 ро-
ку о 10.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Скрипник С. М.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевсько-
го, 17 у залі судових засідань № 14, 19.02.2019 року 
о 14.30 годині відбудеться судове засідання в кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Часовскіх 
Євгена Вікторовича у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення — обвинувачений Часовскіх Є. В. та захис-
ник Коваль Н. О.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Гайду Г. В., суддів Іщук Т. П. та Ан О. В.

Повістка про виклик у суд обвинувачених  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розта-

шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Аніщенка Тараса Ана-
толійовича, Одарченка Сергія Анатолійовича, Скребцо-
ва Владислава Юрійовича як обвинувачених у судове за-
сідання 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 15 лютого 2019 року о 15.00 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 у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Агеєва Андрія Єв-
геновича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/11233/17 за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Агеєва Ан-
дрія Євгеновича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 15 лютого 
2019 року о 14.45 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
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 провадженні стосовно Бербеця 
Едуарда Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 15 
лютого 2019 року о 14.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

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

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17 
у залі судових засідань № 14, 19.02.2019 року о 15.00 го-
дині відбудеться судове засідання в кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Жарка Сергія Олександро-
вича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинува-
чення — обвинувачений Жарко С. О. та захисник Гав-
риленко М. К.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючо-
го судді Гайду Г. В., суддів Іщук Т. П. та Ан О. В.

У провадженні Солом’янського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№42016010000000202 відносно Ільясова Ремзі Ільясо-
вича, обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з цим у підготовче судове засідання викли-
кається Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1958 року наро-
дження, обвинувачений у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 19 лютого 2019 року о 12.30 год. у примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 6, під головуванням 
судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 

19.02.2019 року о 12.00 год. у приміщенні Вінницького місько-
го суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17 у залі судових засідань № 10, відбудеться судове за-
сідання в кримінальному провадженні № 42016020420000138 за 
обвинуваченням Толмачова Євгена Вікторовича у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Толмачов 
Євген Вікторович, 15.01.1974 р.н., який зареєстрований та про-
живає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр. Перемоги, буд. 
55а, кв. 21.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможли-
вості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., Романчук Р. В.

Сихівський районний суд м. Львова пові-
домляє обвинувачену в кримінальному про-
вадженні Бутковську Галину Георгіївну, 25 
червня 1956 року народження, зареєстро-
вана за адресою: Львівська область, м. Ми-
колаїв, вул. Зелена, 81-б, судове засідан-
ня з розгляду обвинувального акта в кримі-
нальному провадженні, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за  
№ 32012150000000019 від 24.11.2012 ро-
ку, про обвинувачення Бутковської Гали-
ни Георгіївни у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1  
ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, відбудеться 
12 лютого 2019 року об 11 год. 00 хв. у залі 
судових засідань Сихівського районного суду  
м. Львова.

Суддя І. П. Рудаков
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Oбласть Нiч День

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

Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Героїню не спинила 
крижана вода

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ВЧИНОК. У Снігурівці, що на Миколаївщині, ледве не тра-
пилася трагедія — двоє дітей віком 8 та 10 років провалилися 
під кригу на річці Інгулець. Граючись на льоду, першим прова-
лився 8-річний хлопчик, який почав тонути. Побачивши це, йо-
му на допомогу кинулась його 10-річна сестричка, яку також не 
витримала крига. 

Усе могло б закінчитися трагедією, якби не місцева житель-
ка Таміла Чернюк, яка в той час на подвір’ї розмовляла по те-
лефону і побачила, що на річці сталася біда. До речі, у цей час 
вдома у Таміли була її маленька дитина. Жінка в самому халаті 
пробігла до річки, не вагаючись кинулась у крижану воду і ви-
тягла дітей на берег. Інша місцева жителька Оксана Дмитру-
сенко, яка живе біля річки і стала свідком цього випадку, за-
брала постраждалих та відігріла їх, чекаючи приїзду бригади 
швидкої допомоги. Таміла Чернюк — дружина учасника бойо-
вих дій на сході України, а врятовані діти — Анна та Данило — з 
родини Станіслава Євдокимова, який також брав участь в АТО. 

Місцева влада висловила вдячність мужній жінці, а голова 
Снігурівської райдержадміністрації Інна Бойко відзначила Тамі-
лу Чернюк почесною грамотою Снігурівської районної держав-
ної адміністрації за відвагу та проявлений героїзм під час по-
рятунку дітей. Також рятівниця отримала приємні подарунки — 
історичну книжку місцевих авторів «Снігурівщина: із минулого 
— в майбутнє» та мобільний телефон як компенсацію за втра-
чений під час рятування дітей. 

Як зазначила очільниця району, «не ко-
жен може похвалитися такою сміливістю, 
щоб пірнути в крижану воду, аби, ризи-

куючи своїм життям, урятувати дітей. 
Від себе особисто та від імені всіх 

мешканців Снігурівщини дякую 
вам за героїчний та відважний 

вчинок. Снігурівщина пови-
нна знати своїх героїв! І це 

гідний приклад, аби ми 
всі розуміли, що жит-

тя безцінне. Вами пи-
шаються Снігурівщи-
на і вся Миколаївщи-

на. Дякую вам за рішу-
чість, сміливість, чуйне 

серце та врятовані життя». 

Новий спорткомплекс — 
для майбутніх рекордсменів 

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

РОЗВИТОК. Справжнім 
святом та довгоочікуваною 
подією в житті об’єднаної те-
риторіальної громади з цен-
тром у селищі міського ти-
пу Сатанів, що на Хмельнич-
чині, стало відкриття сучас-
ного спортивного комплек-
су. Такого рівня спортивний 
об’єкт тут збудовано впер-
ше. Роботи з його спору-
дження на території місцевої 
школи розпочалися три роки 

тому, а коштувало будівни-
цтво понад 14 мільйонів гри-
вень. Фінансування здійсню-
валося коштом державного 
фонду регіонального розви-
тку, обласного та місцевого 
б юджетів.

«Відкриття спортивного 
комплексу яскраво демон-
струє реальні результати ре-
форми з децентралізації, яку 
впроваджують Президент та 
уряд. Ще 5 років тому ніхто не 
міг подумати, що за рахунок 
місцевого бюджету можна бу-
де співфінансувати масштаб-

ний для селища проект. Нині 
ж це реальність.

Сьогодні Сатанівська гро-
мада потужна і розвиваєть-
ся. Завдяки фінансовій де-
централізації вона має мож-
ливість наповнювати свій бю-
джет та ефективно викорис-
товувати кошти на власні по-
треби. Впевнений, що спорт-
комплекс — далеко не остан-
ній об’єкт. Громада має чудо-
ві перспективи для подальшо-
го розвитку, появи нових під-
приємств, створення робочих 
місць, які даватимуть додат-

кові надходження до її бюдже-
ту. І це правильно, адже саме 
так працює реформа з децен-
тралізації», — зазначив голо-
ва Хмельницької облдержад-
міністрації Вадим Лозовий, ві-
таючи жителів громади з важ-
ливою подією.

Об’єднана територіальна 
громада отримала ще один 
дарунок — новий шкільний 
автобус. Відтепер учні з від-
далених сіл швидко та ком-
фортно приїздитимуть ним до 
місцевої опорної школи на на-
вчання та спортивні заняття.

Книжки школярам 
від військових

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ТУРБОТА. Для бібліотеки 
загальноосвітньої школи №29 
у місті Привілля на Луганщині 
військові передали подарунки 
від видавничої групи «Осно-
ва» і видавництва «Ранок»: 
дитячу, методичну, художню 
літературу, розмальовки, зо-
шити для творчої роботи, кни-
жечки для найменших шко-
ляриків. Педагогічний колек-
тив щиро дякував їм за тур-
боту і звернув увагу на гарне 
оформлення, високоякісний 
папір, цупкі яскраві обкладин-
ки та цікавий зміст друкова-
них видань. 

Як повідомляє прес-
служба групи цивільно-вій-

ськового співробітництва міс-
та Сєверодонецьк, учителі з 
радістю й гордістю провели 
військовим екскурсію в шко-
лі, розповіли історію закла-
ду, вихвалялися музеєм, яко-
му понад 40 років. Серед екс-
понатів — шкільна форма се-
редини минулого століття, 
парта з чорнильницею, ра-
хівниця, перші калькулятори, 
букварики й багато іншого. 
Вони оповідають про минуле 
школи. Особливе місце в екс-
позиції займає «Лист з мину-
лого до майбутніх поколінь», 
який замурували на початку 
будівництва школи 1970 ро-
ку. Дуже тепло і невимушено 
спілкувалися педагоги з офі-
церами, яких запросили і на-
далі відвідувати їх.

Британська спецтехніка 
захищатиме Полтавщину від пожеж

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,  
«Урядовий кур’єр» 

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ. Ря-
тувальники Полтави, Лубен 
та Кременчука отримали від 
шотландської рятувальної ор-
ганізації SERA та їхніх колег 
із Великої Британії розкіш-
ний подарунок — три пожеж-
но-рятувальних авто й набори 
рятувальних інструментів. Ак-
ція відбулася в межах програ-
ми міжнародної співпраці.

Дев’ятеро шотландських 
рятувальників на цих автомо-
білях добиралися із Глазго до 
Полтави. Усі машини у гарно-
му стані. Єдина проблема — 
шотландські авто із правим 
кермом. Але за інформацією 
ДСНС, машини так сконстру-
йовані, що можна перестави-
ти кермо на лівий бік. Один 
автомобіль залишать у Пол-
таві і по одному передадуть у 
Кременчук і Лубни.

Крім шотландців, у Полта-
ву приїхало п’ятеро представ-
ників рятувальної організації 
Великої Британії UKRO, що 
привезли кілька наборів ряту-
вальних інструментів, якими 
розрізають метал у понівече-
них авто, щоб звільнити лю-
дей. Британські й полтавські 

рятувальники провели спіль-
ні навчання. 

Керівник прес-служби уп рав-
ління Світлана Рибалко розпо-
віла, що в полтавських ряту-

вальників та їхніх закордонних 
колег різні стратегії. У небез-
печній ситуації у британців на 
першому місці життя і здоров’я 
рятувальника, бо він завтра мо-

же витягти з вогню інших лю-
дей. А в нас насамперед потріб-
но врятувати постраждалу лю-
дину, навіть якщо доведеться 
пожертвувати власним життям. 

Військові кажуть, що приємно приносити людям подарунки, 
які викликають позитивні емоції, усмішки і радість

Нове обладнання допоможе полтавським пожежникам у їхній нелегкій роботі

Анна та Данило щиро вдячні 
своїй рятівниці
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