СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

ДОКУМЕНТИ
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На актуальні теми з життя наших
земляків за кордоном «УК»
поспілкувався з директором
Представництва Світового Конгресу
Українців у Брюсселі Мариною Ярошевич

Указ Президента України «Про
межі та перелік районів, міст,
селищ і сіл, частин їх територій,
тимчасово окупованих у Донецькій
та Луганській областях»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СУБОТА, 9 ЛЮТОГО 2019 РОКУ

КУРТ ВОЛКЕР:
«Слід пам’ятати,
що Росія — агресор
в Україні, тому
безпекові занепокоєння
України цілком
обґрунтовані».

На лінії виживання
Фото з сайту radiosvoboda.org

ЦИТАТА ДНЯ

№27 (6390)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Спецпредставник Держдепу США у справах України
про нашу позицію щодо заборони роботи спостерігачів
РФ під час президентських перегонів

Бельгія лікуватиме
наших поранених бійців
ПАРТНЕРСТВО Й ПІДТРИМКА. За сприяння аташе з питань
оборони при Посольстві України в Королівстві Бельгія генерал-майора Миколи Булгакова в нашій країні днями побували лікарі медичної служби Збройних сил Королівства Бельгія. Іноземні медики прибули, щоб дібрати поранених українських військовослужбовців для подальшого лікування та реабілітації у військовому госпіталі ім. Королеви Астрід.
Бельгійські лікарі відвідали Національний військово-медичний
клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», зустрілись із командуванням цієї провідної військово-медичної установи
країни, оглянули пацієнтів і обрали шістьох військовослужбовців,
які пройдуть лікування та реабілітацію в Бельгії.
Бельгійська сторона сповістила, що на лікування й реабілітацію
українських військовослужбовців відправлять за кордон у березні й
травні цього року, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

ЦИФРА ДНЯ

19,1 млрд грн

єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування
надійшло в січні цього року.
Це на 26,1% більше, ніж торік
за аналогічний період

ПРИФРОНТОВА ЗОНА. З початку року під час перетину межі

розмежування на Донбасі у штучно створених чергах
померло вже більш як десять людей похилого віку

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

.................................................................

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

.................

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
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КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

для інших
для ветеранів
війни, пенсіонерів, передплатників
та підприємств
чорнобильців,
і організацій
студентів

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн
на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн
Соціальний
Передплатний
передплатний
індекс
61035
індекс 40227

встановлені Національним банком України на

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2019 рік –
безкоштовна.
У Києві
газету
також можна
придбати
в кіосках
«Союздрук»

9 лютого 2019 року

USD 2689.9993
EUR 3052.0732
RUB 4.0719
/ AU 352685.81 AG 4225.99
PT 216544.94 PD 376061.90
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 лютого 2019 р. № 65
Київ

Про внесення змін до формули розподілу освітньої
субвенції між місцевими бюджетами

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміни до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1088
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 7, ст. 270), виклавши її в редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2019 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2017 р. № 1088
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 65)
ФОРМУЛА
розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами
1. У цій формулі терміни вживаються у такому значенні:
1) учні групи I — учні, які здобувають загальну середню освіту у денних загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах, спеціалізованих школах, загальноосвітніх
школах-інтернатах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах, спеціалізованих школах (школах-інтернатах), училищах фізичної культури і спорту (в тому
числі олімпійського резерву), школах-інтернатах (ліцеях) з посиленою військово-фізичною підготовкою, санаторних школах-інтернатах, дитячих будинках, а також різних типах навчально-виховних комплексів та об’єднань, крім учнів спеціальних класів закладів
загальної середньої освіти та учнів вечірніх (змінних) шкіл;
2) учні групи II — учні з особливими освітніми потребами, які здобувають загальну середню освіту у спеціальних закладах загальної середньої освіти, спеціальних школах-інтернатах (центрах), навчально-реабілітаційних центрах, спеціальних класах закладів загальної середньої освіти;
3) учні групи III — учні, які здобувають загальну середню освіту у вечірніх (змінних)
школах;
4) учні групи IV — вихованці загальноосвітніх шкіл-інтернатів, гімназій-інтернатів,
ліцеїв-інтернатів, колегіумів-інтернатів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), училищ
фізичної культури і спорту (в тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв)
з посиленою військово-фізичною підготовкою, санаторних шкіл-інтернатів, дитячих будинків, крім учнів, що приходять на навчання;
5) учні групи V — вихованці спеціальних закладів загальної середньої освіти, спеціальних шкіл-інтернатів (центрів), навчально-реабілітаційних центрів, крім учнів, що приходять на навчання;
6) учні групи VI — учні, які здобувають повну загальну середню освіту у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти державної або комунальної форми власності;
7) студенти групи VII — студенти, які навчаються за державним та регіональним замовленням і здобувають повну загальну середню освіту у державних закладах вищої
освіти (перелік яких визначений у додатку 10 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та фінансове забезпечення яких з 1 січня 2018 р. здійснюється з місцевих бюджетів) та комунальних закладах вищої освіти;
8) учні групи VIII — учні, які здобувають загальну середню освіту у приватних денних
закладах загальної середньої освіти;
9) педагогічний персонал — педагогічний персонал (крім учителів, викладачів, кількість яких визначається залежно від контингенту учнів та кількості годин за навчальними планами), кількість якого визначається згідно з типовими штатними нормативами закладів освіти, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;
10) навчальний план — середня кількість академічних годин на тиждень, що передбачена типовими навчальними планами для відповідних типів закладів загальної середньої освіти;
11) розрахункова наповнюваність класів — середній рівень наповнюваності класів закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці за
умови раціональної організації шкільної мережі;
12) заробітна плата вчителя — середній (розрахунковий) розмір заробітної плати вчителя закладу загальної середньої освіти з нарахуваннями на плановий бюджетний період;
13) щільність учнів — розрахунковий показник, визначений шляхом ділення кількості
учнів, які відвідують заклади загальної середньої освіти, на загальну площу (кв. кілометрів) відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
14) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості — обсяг коштів для забезпечення педагогічної складової навчального процесу учня початкової школи (1—4 класи) у закладі загальної середньої освіти міста обласного значення — обласного центру, якому
не надано статусу гірського;
15) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного інклюзивно-ресурсного
центру — обсяг коштів для забезпечення педагогічної складової корекційного процесу в інклюзивно-ресурсному центрі під час надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;
16) заробітна плата педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру — середній (розрахунковий) розмір заробітної плати педагогічного працівника інклюзивноресурсного центру з нарахуваннями на плановий бюджетний період.
2. Розподіл обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснюється на підставі:
розрахункового показника фінансового нормативу бюджетної забезпеченості;
контингенту учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 5 вересня
року, що передує поточному бюджетному періоду;
контингенту учнів групи VI станом на 1 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, та контингенту студентів групи VII станом на 1 жовтня року, що передує плановому бюджетному періоду;
навчального плану;
заробітної плати вчителя;
коригуючих коефіцієнтів.
Показник обсягу освітньої субвенції для місцевого бюджету визначається за такою
формулою:

де Но — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня, який визначається за такою формулою:

Н1 — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного інклюзивно-ресурсного центру, який визначається за такою формулою:

Н1 = КількППІРЦ х ЗПППІРЦ ,

де НП1–4 — навчальний план для учнів групи I, які здобувають освіту I ступеня (1—
4 класи);
ЗП — заробітна плата вчителя;
РНКМОП — розрахункова наповнюваність класів учнями групи I для бюджетів міст обласного значення — обласних центрів та м. Києва;
КількППІРЦ — штатна чисельність педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних
центрів в області та м. Києві;
ЗПППІРЦ — середня (розрахункова) заробітна плата педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру;
КГ — коефіцієнт приведення кількості учнів у закладах освіти, які розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, який визначається за такою формулою:
Кг = 1 + 0,25 x УГШв,
де УГШв — відсоток учнів закладів загальної середньої освіти відповідного типу, які
розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;
— коефіцієнт приведення розрахункової наповнюваності класу учнями групи I,
що становить:
- для бюджетів міст обласного значення — обласних центрів, м. Києва та приватних
закладів загальної середньої освіти — 1;
- для бюджетів міст обласного значення, що не є обласними центрами, — 1,08;
- для бюджетів міст обласного значення, що не є обласними центрами, в яких відсоток сільського населення становить від 10 до 25 включно, — 1,2;
- для бюджетів міст обласного значення, що не є обласними центрами, в яких відсоток сільського населення становить більш як 25, — 1,286;
- для обласних бюджетів — 1,35;
- для районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад — згідно
із таблицею:
Щільність учнів від 0
до 25
Від 0 до 1,3
2
Від 1,3 до 1,5
2
Від 1,5 до 2,2
1,8
Від 2,2 до 2,6
1,8
Від 2,6 до 3,6
1,588
Від 3,6 до 3,7
1,421
Від 3,7 до 9,4
1,421
9,4 і більше
1,317

Відсоток населення, що проживає в сільській місцевості
від 25 від 46 від 57 від 64
від 67 від 75 від 89
до 46 до 57 до 64
до 67
до 75
до 89 до 100
2,348 2,348 2,348
2,455
2,571
2,7
2,7
2
2
2,077
2,25
2,348
2,348 2,455
1,8 1,929 2,077
2,077
2,16
2,25
2,348
1,8 1,929 1,929
2
2,16
2,25
2,348
1,688 1,8 1,929
2
2,077
2,16
2,16
1,688 1,742 1,929
2
2,077
2,16
2,16
1,588 1,636 1,8
1,929
1,929
1,929 1,929
1,5
1,5 1,543
1,8
1,8
1,8
1,8

100
2,7
2,455
2,455
2,348
2,25
2,25
2,077
1,862;

— коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи II,
які здобувають спеціальну освіту II ступеня (5—9 класи), що становить 1,44;
— кількість учнів групи II, які здобувають спеціальну освіту II ступеня (5—9 класи);
— коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи II, які здобувають спеціальну освіту III ступеня (10—11 (12) класи), що становить 1,52;
— коефіцієнт поділу класів на групи для учнів групи II, що становить:
- для обласних бюджетів — 1,101;
- для бюджетів міст обласного значення і обласних центрів та м. Києва — 1,047;
- для районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад — 1;
— кількість учнів групи II, які здобувають спеціальну освіту III ступеня (10—
11 (12) класи);
Кіпп — коефіцієнт приведення кількості ставок педагогічного персоналу (крім учителів), що становить:
- для обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, м. Києва — 0,199;
- для районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад — 0,484;
— коефіцієнт приведення розрахункової наповнюваності групи учнями групи
VI, що становить 1,038;
— кількість учнів групи VI;
— коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи
VI, що становить 1,12;
— коефіцієнт приведення розрахункової наповнюваності групи студентами
групи VII, що становить 1,174;
— кількість студентів групи VII;
— коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для студентів
групи VII, що становить 1,2;
— кількість учнів групи VIII, які здобувають освіту I ступеня (1—4 класи);
— кількість учнів групи VIII, які здобувають освіту II ступеня (5—9 класи);
— кількість учнів групи VIII, які здобувають освіту III ступеня (10—11 (12) класи);
КП — коефіцієнт для учнів групи VIII під час обрахунку заробітної плати педагогічних
працівників, що становить 0,8;
— коефіцієнт приведення розрахункової наповнюваності класу учнями групи
III, що становить:
- для бюджетів міст обласного значення та м. Києва — 1,421;
- для районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад — 2,455;
— коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи
III, що становить 0,92;
— кількість учнів групи III;
— коефіцієнт приведення для асистентів вчителя інклюзивних класів (обраховується на клас), що становить 19,44;
— кількість інклюзивних класів;
— коефіцієнт приведення для вихователів виховних груп учнів групи IV, що становить 1,944;
— кількість вихованців групи IV;
— коефіцієнт приведення для вихователів виховних груп учнів групи V, що становить 7,776;
— кількість вихованців групи V.
3. Розрахункова наповнюваність становить:
1) класів учнями групи I для:
бюджетів міст обласного значення — обласних центрів, м. Києва та приватних закладів загальної середньої освіти — 27;
бюджетів міст обласного значення, що не є обласними центрами, — 25;
бюджетів міст обласного значення, що не є обласними центрами, в яких відсоток
сільського населення становить від 10 до 25 включно, — 22,5;
бюджетів міст обласного значення, що не є обласними центрами, в яких відсоток
сільського населення становить більш як 25, — 21;
обласних бюджетів — 20;
районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад з урахуванням
щільності учнів закладів загальної середньої освіти та відсотка населення, що проживає
в сільській місцевості, — згідно із таблицею:
Щільність
учнів
Від 0 до 1,3
Від 1,3 до 1,5
Від 1,5 до 2,2
Від 2,2 до 2,6
Від 2,6 до 3,6
Від 3,6 до 3,7
Від 3,7 до 9,4
9,4 і більше

Відсоток населення, що проживає в сільській місцевості
від 0 від 25 від 46 від 57 від 64 від 67 від 75 від 89
100
до 25 до 46 до 57 до 64 до 67 до 75 до 89 до 100
13,5
11,5
11,5
11,5
11
10,5
10
10
10
13,5
13,5
13,5
13
12
11,5 11,5
11
11
15
15
14
13
13
12,5
12
11,5
11
15
15
14
14
13,5
12,5
12
11,5
11,5
17
16
15
14
13,5
13
12,5
12,5
12
19
16
15,5
14
13,5
13
12,5
12,5
12
19
17
16,5
15
14
14
14
14
13
20,5
18
18
17,5
15
15
15
15
14,5;

— коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи I,
які здобувають освіту I ступеня (1—4 класи), що становить 1;
— кількість учнів групи I, які здобувають освіту I ступеня (1—4 класи);
— коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи I,
які здобувають освіту II ступеня (5—9 класи), що становить 1,36;
— кількість учнів групи I, які здобувають освіту II ступеня (5—9 класи);
— коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи I, які здобувають освіту III ступеня (10—11 (12) класи), що становить 1,52;
— кількість учнів групи I, які здобувають освіту III ступеня (10—11 (12) класи);
— коефіцієнт поділу класів на групи для учнів групи I, що становить:
- для обласних бюджетів — 1,07;
- для бюджетів міст обласного значення і обласних центрів та м. Києва — 1,124;
- для районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад — 1,017;
— коефіцієнт приведення нормативної наповнюваності класу учнями групи II,
що становить 3;
— коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи II,
які здобувають спеціальну освіту I ступеня (1—4 класи), що становить 1,32;
— кількість учнів групи II, які здобувають спеціальну освіту I ступеня (1—4 класи);

2) класів учнями групи II для всіх місцевих бюджетів, яким передбачається надання
освітньої субвенції, — 9;
3) класів учнями групи III для бюджетів міст обласного значення та м. Києва — 19, для
районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад — 11;
4) виховних груп учнями групи IV для усіх місцевих бюджетів, яким передбачається
надання освітньої субвенції, — 20;
5) виховних груп учнями групи V для усіх місцевих бюджетів, яким передбачається
надання освітньої субвенції, — 5;
6) груп учнями групи VI для обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення —
обласних центрів та м. Києва — 26;
7) груп студентами групи VII для обласних бюджетів та м. Києва — 23.
Перегляд значень коефіцієнтів приведення здійснюється щороку, крім коефіцієнтів приведення розрахункової наповнюваності класів, що здійснюється раз на три роки.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Виноградська Людмила Миколаївна, 05.12.1975 року народження, уродженка м. Добропілля Донецької області, яка зареєстрована за адресою: Донецька область м. Добропілля, вул. Пархоменко, буд. 8, кв. 2, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України Вам
необхідно з’явитись 13.02.2019, 14.02.2019 та 15.02.2019 у період часу з 09 до 18 години до кабінету № 120 ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, буд. 56, до слідчого Бичкова М. С., для проведення слідчих дій за Вашою участю у кримінальному провадженні
№ 22019050000000022, в якому Ви є підозрюваною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені
ст. 139 КПК України із можливістю застосування приводу та здійснення
подальшого спеціального судового провадження. За наявності поважних причин, що перешкоджають явці за викликом у визначений строк,
Вам необхідно заздалегідь повідомити слідчого про причини свого неГоловуючий суддя Асташев С. А. прибуття за тел. (06264) 3-03-33.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Орчиков Олег Олександрович, 01.06.1973 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Липнева,
буд. 28, кв. 3, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 13.02.2019 та 14.02.2019, в період часу з 09 год. 00 хв. до
16 год. 00 хв. до каб. № 306 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській
областях, який розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, до слідчого Легкого Павла Геннадійовича для відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручення Вам письмового повідомлення про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні №22015050000000354 від 19.08.2015, за ч. 1 ст. 258-3 КК України, у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального досудового розслідування. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки
на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ОГОЛОШЕННЯ
Повістка про виклик обвинуваченої
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Садгірського районного суду м. Чернівці знаходиться спеціальне кримінальне провадження №727/3950/18 стосовно Малькової Ірини Миколаївни, 25.12.1966 року народження, обвинуваченої у
вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 15 ч. 1, 191 ч. 5, 366 ч. 1, 205 ч.
2, 209 ч. 1 КК України. Обвинувачена Малькова І. М. (за останнім відомим місцем) була зареєстрована в м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 7/59. На
підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Садгірський районний суд
м. Чернівці викликає Малькову Ірину Миколаївну в підготовче судове
засідання, яке відбудеться 13 лютого 2019 року о 10.00 год. у залі Садгірського районного суду м. Чернівці за адресою: Чернівецька область,
м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися
за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваним Броварському Ігорю Михайловичу, 04.03.1968 р.н., зареєстрованому за адресою: вул. Автомобільна, 3/17,
м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Пєфтєєву Василю Павловичу, 11.07.1965 р.н., зареєстрованому за адресою: вул. Федоренка, 4а/12, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Коробку Роману Олексійовичу, 02.05.1978 р.н., зареєстрованому за
адресою: вул. Курчатова, 7а/265, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Горбатку Євгену Євгеновичу, 09.09.1985 р.н., зареєстрованому за адресою: вул. Маяковського, 16/17 м. Сєвєродонецьк, Луганська область та Літвіну Івану Олександровичу,
10.12.1982 р.н., проживаючому за адресою: вул. Красна, 3, смт Метьолкіне, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України необхідно з’явитися 12.02.2019 о 10.00, 13.02.2019 о 10.00 та 14.02.2019
о 10.00 до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Півоварова, 2 до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Буніної І. В. для вручення повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 260,
ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.437 КК України по кримінальному провадженню № 42018130000000393, а також
проведення інших слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

Повістка про виклик
у кримінальному провадженні
Підозрюваний Бритіков Віталій Вікторович, 23.07.1989 р.н., зареєстрований за
адресою: Луганська область, Лутугинський
район, с. Розкішне, вул. Підгірна, б. 68, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України вам необхідно з’явитися 13 або (у разі неможливості) 14 лютого 2019 року о
15 год. 00 хв. у каб. № 231 до слідчого
УСБУ в Черкаській області Водяника А. С. за
адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, р.т.
398-546, для участі в слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні
№ 22018250000000018 від 16.05.2018 за ч. 1
ст. 258-3 КК України.

Повістка про виклик обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового
провадження
Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 листопада 1975 року народження, викликається о 09.00 годині 12 лютого
2019 року до Куп’янського міськрайонного
суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення судового засідання в провадженні №1-кп/628/15/19, справа №628/3812/16-к. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями
139, 223 КПК України.
Суддя Н. В. Цендра
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ОГОЛОШЕННЯ
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На посади:
– головний тренер штатної команди національної
збірної команди України з боксу;
– головний тренер штатної команди національної
збірної команди України з бадмінтону;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди України з веслування на човнах
«Дракон»;
– головний тренер штатної команди національної
збірної команди України з футзалу.
Загальні вимоги для конкурсантів на посаду головного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи на тренерських посадах з виду спорту не менше 5 років.
Документи для участі в конкурсі, а також Програма підготовки національної збірної команди України
з виду спорту до Олімпійських ігор, План підготовки національної збірної команди України з виду спорту до Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи
(для претендентів на посаду головного тренера) приймаються протягом 30 календарних днів з дня його
оголошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна,
42, каб. 610. Телефон для довідок: 287-35-76.

Краматорський міський суд Донецької області
розглядає кримінальну справу №236/1410/18 (провадження №1-кп/234/744/18) за обвинуваченням
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. Донецька, 11, на 22
лютого 2019 року о 10.00 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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням
Малєєвої Зінаїди Іванівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Обвинувачена по даному кримінальному провадженню викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область,
вул. Миру, 5, кім. 315) для участі в розгляді справи: Малєєва Зінаїда Іванівна, 08.09.1964 р.н. (яка зареєстрована та мешкає: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Калініна, 104) на 22 лютого 2019 року о 10 годині 00 хвилин. Явка в судове засідання обов’язкова.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримінальне провадження 1-кп/229/526/2018 (справа № 229/4765/18 за обвинуваченням Трубчаніна Володимира Вікторовича, 08.05.1969 року народження, останнє відоме суду місце проживання: вул.
Б.Хмельницького, 21, м. Ясинувата, Донецька обл., у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України,
та Будника Сергія Анатолійовича, 20.07.1981 року народження, останнє відоме суду місце проживання: вул. Каховська, 39,
м. Ясинувата, Донецька обл., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, які викликаються на 26 лютого 2019
року о 09.00 год. до суду, зал судових засідань № 3, для участі в
підготовчому судовому засіданні.

Суддя Л. А. Радченко

Головуючий суддя Т. Л. Панова,
судді Гонтар A. Л., Петров Є. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Чинякової Світлани Олександрівни в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
Обвинувачена по справі Чинякова Світлана Олександрівна, 25.10.1980 р.н., викликається до суду (м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) для розгляду
її кримінального провадження. Останнє відоме суду місце реєстрації обвинуваченої за адресою: 84523, Донецька область, м. Сіверськ, вул. Тиха (К.Лібкнехта), буд.
48, судове засідання призначене на 22 лютого 2018 о 12
год. 45 хв.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження № 233/6164/17 за обвинуваченням Федоренка С. М.
за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціального судового провадження. Обвинувачений Федоренко Сергій Миколайович, 12.09.1959 р.н., останні відомі місця проживання:
Донецька область, м. Макіївка, вул. Рєпіна, 2-й проїзд,
б. 17-А, кв. 6, м. Макіївка, вул. Єрмака, б. 18, викликається до суду на 10.00 год. 21 лютого 2019 року (корп. № 2,
каб. №18) для участі в судовому засіданні.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Димитровський міський суд Донецької області викликає обвинуваченого Горячева Василя Івановича,
28.04.1968 р.н., до Димитровського міського суду Донецької області на 13.00 год. 21 лютого 2019 року за адресою: м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна,
73, для участі в судовому розгляді кримінального провадження за його обвинуваченням за ч. 1 ст. 258-3 КК
України. У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л. А. Радченко

Я, Забігайло Людмила Петрівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, повідомляю, що мною відкрита спадкова
справа після померлої Антипенко Марії Іванівни, 11 вересня 1953 року народження, яка померла 13 квітня 2018 року. В зв’язку з оформленням спадкових прав прошу всіх зацікавлених осіб звернутись до нотаріуса за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 18/1г, кв. 6, телефон
(044)278-08-25, yoanotarius@gmail.com.

Суддя А. І. Міросєді

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області знаходиться кримінальне провадження № 766/5095/17 за обвинуваченням Шестакова Костянтина Вікторовича, 24 січня 1976 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України.
Суд викликає обвинуваченого Шестакова Костянтина Вікторовича в судове засідання на 19 лютого 2019 року о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лемешко Аллу Сергіївну у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове засідання, яке відбудеться 20 лютого 2019 року об 11.00 годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка,
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327
КПК України.
Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Котлярову Олену Леонідівну у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове засідання, яке відбудеться 20 лютого 2019 року об 11.30 годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного, відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка,
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327
КПК України.
Суддя О. В. Жежера

Повістка про виклик обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

Суддя І. В. Петунін

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр
досудових розслідувань за № 22017050000000124 від 27.03.2017 року відносно Федяніна Максима Сергійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-3 КК України.
Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сергійовича в судове засідання
на 20 лютого 2019 року о 13 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область,
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Острикова Олександра Леонтійовича, який
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3
ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК
України, в підготовче судове засідання, яке відбудеться
20 лютого 2019 року о 12.00 годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого,
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України,
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і
експерта — статтею 327 КПК України.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України
викликає Козенка Сергія Павловича (який зареєстрований за
адресою: Луганська область, м. Краснодон, вул. Базарна, 15)
як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі № 426/14255/17 за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Козенка Сергія Павловича за ч. 1
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 20 лютого
2019 року о 14.40 годині.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в
порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя
Суддя О. В. Жежера Попова О. М., судді Половинка В. О., Скрипник С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
при здійсненні спеціального судового провадження

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/23062/17 стосовно Солопа В’ячеслава Валерійовича, 25.03.1970 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений
Солоп В. В. зареєстрований 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 Сватівський районний суд Луганської області викликає Солопа В’ячеслава Валерійовича в підготовче судове
засідання, яке відбудеться 19 лютого 2019 року о 09.30 год. у залі Сватівського
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Скрипника С. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Тейцман Ірину Володимирівну (яка зареєстрована за адресою: Луганська область,
Слов’яносербський район, с. Родакове, вул. Вокзальна, 134) як обвинувачену в
судове засідання по кримінальній справі № 426/7279/16-к за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Тейцман Ірини Володимирівни за ч. 1
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 19 лютого 2019 року о 10.40 годині.
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., судді
Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323,
297-5, 135 КПК України викликає Сидорова Дмитра Сергійовича (зареєстрований
за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, квартал Центральний (колишній Ленінського Комсомолу), 19, кв. 20) як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі № 426/18451/18 за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Сидорова Дмитра Сергійовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1
ст. 258-3 КК України на 20 лютого 2019 року о 14.50 годині.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., судді
Скрипник С. М., Половинка В. О.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Телятникову Раїсу Федорівну, 01.03.1941 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Адмірала Юмашева, 13-А, кв. 3, м. Севастополь, АР Крим), за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 14 годині 00 хвилин 20 лютого 2019 року.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, каб. 39 (головуючий суддя Дідик М. В.).
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування
оголошення обвинувачена вважається належним чином ознайомленою
з його змістом.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Матяша Сергія Анатолійовича (який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Волкова, 39/51) як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі № 426/11766/17 за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Матяша Сергія Анатолійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 19 лютого 2019 року о 10.30 годині.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., судді
Осіпенко Л. М., Юрченко C. О.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323,
297-5, 135 КПК України викликає Мельника Олексія Миколайовича (зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, квартал Ватутіна, 3-а/25) як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі № 426/12307/18 за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Мельника Олексія Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 20 лютого 2019 року о 10.20 годині.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., судді
Половинка В. О., Скрипник С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження 1-кп/761/1768/2017 за обвинуваченням Блюденова
Анатолія Олександровича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за № 42015110350000211
від 15.07.2015 року.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 27.02.2019 року о 12 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №501.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323,
297-5, 135 КПК України викликає Пілавова Арістотеля Юрійовича (Луганська область, м. Луганськ, вул. Декабристів, 82) як обвинуваченого в судове засідання
по кримінальній справі № 426/7657/17 за обвинувальним актом у кримінальному
провадженні стосовно Пілавова Арістотеля Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України
на 19 лютого 2019 року о 10.50 годині.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., судді
Суддя Л. Л. Щебуняєва Половинка В. О., Скрипник С. М.

Адмінколегія Київського обласного тервідділення АМКУ надала обов’язкові
для розгляду рекомендації: ПП «Фармабене» (34398856) від 11.09.2018
№60/26-рк/к; ТОВ «Аптека № 338» (24447303) від 11.09.2018 №60/27-рк/к; ТОВ
«Лінія здоров’я-мережа аптек» (38585308) від 09.10.2018 №60/76-рк/к у двомісячний строк припинити дії, що містять ознаки порушення конкурентного законодавства, шляхом приведення зовнішнього оформлення всіх аптечних закладів зазначених підприємств у відповідність до вимог законодавства.
З текстом рекомендацій можна ознайомитись за посиланнями:
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=88840&schema=kyivr;
http:/www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=88850&schema=kyivr;
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=89066&schema=kyivr.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Камінського Івана Олексійовича (який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Сорокине (м. Краснодон), кв-л Шевченка, 38/33) як обвинуваченого в судове засідання
по кримінальній справі № 426/14378/16-к за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Камінського Івана Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК
України на 19 лютого 2019 року о 10.10 годині.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., судді
Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Миколаївським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України
на офіційному веб-сайті Миколаївського обласного територіального відділення (http://www.amc.
gov.ua/amku/control/myk/uk/index) розміщено вимоги про надання інформації:
від 21.09.2018 року № 64-02/2-292/80-887 до ТОВ «Голден-Буд» (код ЄДРПОУ 40856624,
54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 76, оф.19);
від 29.10.2018 року № 64-02/2-292/80-1066 до ТОВ «Голден-Буд» (код ЄДРПОУ 40856624,
54003, м. Миколаїв, вул. Колодязна, 16, кв. 5);
від 26.12.2018 №64-02/1359 до ТОВ «Автоцентр на Будівельників» (код ЄДРПОУ 33969301,
54034, м. Миколаїв, вул. Будівельників, 5-И);
від 26.12.2018 №64-02/1360 до ТОВ «АвтоЗАЗ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 22435034, 54034,
м. Миколаїв, вул. Будівельників, 5-И);
від 15.01.2019 №64-02/43 до ТОВ «Південь-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 38525001, 54002,
м. Миколаїв, вул. Даля, 53-Е).

Свідоцтво про право

Свідоцтво про право

на заняття адвокатською

на спадщину за заповітом

діяльністю № 5322, видане
28.09.2012 року Київською
міською КДКА в м. Києві
на ім’я Моргуна Дмитра

1/3 будинку за адресою:
м. Київ, вулиця Солов’їна,
40, на ім’я Пащенка Віталія

Олександровича,

Олександровича,

вважати втраченим.

вважати втраченим.

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

Фото з сайту newday.kherson.ua

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Передвісники весни квітнуть на великих ділянках заповідника

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
ПРИРОДА ПРОКИДАЄТЬСЯ. Аномально тепла погода,
яка встановилася у Херсонській області у перші дні лютого, сприяла цвітінню первоцвітів. Найвиразніше ця природна аномалія відчувається в біосферному заповіднику «Асканія-Нова». Його директор Віктор Гавриленко розповів, що у
старій частині дендропарку на
площі 29 гектарів уже цвітуть
проліски, морозники і крокуси.
«Цвітуть не окремими квітками, а масово — тисячі рослин! На деревах співають синички, а в цілинному степу паруються жайворонки», — зазначив директор.
Цієї зими на Херсонщині
спостерігають температурні
рекорди. Наприклад, 4 лютого температура повітря в області сягала 13 градусів тепла, це максимум за останні 70 років. А 29 січня повітря
прогрілося до +11,2°.

Електронні табло для пасажирів
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
СЕРВІС. Незабаром у Сумах на кількох зупинках громадського транспорту з’являться електронні табло.

Перші два щойно запрацювали біля центрального універмагу в обох напрямках,
ще два встановлюють на
зупинці біля торговельного
центру «Берізка» в напрямку до центру міста та на ву-

лиці Горького. Завдяки новації пасажири знатимуть
інтервал руху комунального транспорту, дату, час і
температуру повітря. Електронні щити обслуговуватимуть фахівці КП «Електро-

автотранс». Вартість одного разом із встановленням
— 27 900 гривень, а на чотири витрачено 111 600 гривень. До слова, у Сумах 300
зупинок громадського транспорту.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

0..5
-4..-9

4..9
0..-5

ЦЕНТР

СХІД

0..5
-4..-9

-3..2
-4..-9

ПІВДЕНЬ

сонячно

2..7
0..-5

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

напрям
вітру

сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 10 ЛЮТОГО
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
-4
-2
-5
-5
+1
0
+1
-1
+1
0
-3
0
-3

-9
-7
-10
-10
-4
-5
-4
-6
-4
-5
-8
-5
-8

День

Oбласть

0
+2
-2
-2
+4
+2
+4
+4
+2
+3
+4
+4
+1

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

+5
+7
+3
+3
+9
+7
+9
+9
+7
+8
+9
+9
+6

Нiч
-4
-4
-4
-4
0
0
0
0
-5
-3
-5
-2
-6

-9
-9
-9
-9
-5
-5
-5
-5
-10
-8
-10
+3
-8

День
0
0
-2
-1
+4
+2
+1
0
+2
-2
+1
+4
+1

+5
+5
+3
+4
+9
+7
+6
+5
-3
+3
-4
+9
+3

Укргiдрометцентр

Фото з сайту vi.ill.in.ua

Львів приготував найбільший в Україні коктейль На Луганщині
популярний
шлюб за добу
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

РЕКОРДНИЙ НАПІЙ. У
своє професійне свято львівські бармени вирішили встановити новий всеукраїнський
рекорд, приготувавши найбільший у країні коктейль. Досі такий показник становив
105 літрів мохіто. Цього тижня, щоб зафіксувати новий
результат, бармени зібралися
в місті Лева і приготували 150
літрів коктейлю аperol spritz.
Для цього використали понад
100 літрів різних напоїв. А щоб
коктейль смакував із прохолодою, до нього додали 40 кілограмів льоду. Продегустувати
напій могли безплатно всі охочі. Крім встановлення національного рекорду, відбулася й
битва барменів бариста-шоу.
Організували і церемонію нагородження найкращих львівських барменів.

УРОЧИСТИЙ МОМЕНТ. Більшість клієнтів Луганського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Сєверодонецьку — це населення ОРДЛО, які користуються послугою «Шлюб за добу». Таке спостерегла начальник установи Оксана Попова.
«До війни у п’яти районах Луганська були РАЦСи. У лютому 2017 року в Сєверодонецьку створено Луганський міський
відділ, який замінив усі відповідні відділи Луганська. І хоч ми
обслуговуємо також вимушених переселенців, переважно приймаємо населення окупованої частини області, оскільки є багато звернень від нього. Майже 90% наших клієнтів — це населення ОРДЛО», — розповідає Оксана Попова.
За її словами, люди звертаються з приводу реєстрації народження і смерті, але найпопулярніша в населення з тимчасово окупованої території саме послуга з реєстрації шлюбу.
«Із серпня в нашій установі став працювати пілотний проект
«Шлюб за добу», який спростив процедуру реєстрації актів цивільного стану. Люди приїжджають і протягом години можуть
розписатися. Ми створили для цього всі умови», — пояснює
Оксана Попова.
Протягом минулого року тут зареєстровано 276 шлюбів і 10
розлучень.
«Усі, хто до нас звертається, вважають себе громадянами
України, які стали заручниками ситуації і їм доводиться жити в
невизнаних республіках», — підкреслює Оксана Попова.

Гостей пригощали рекордним коктейлем

Ішов «свій» до «своїх», а отримає своє
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
«ОПЛАЧЕНЦІ». Бійці одного з українських підрозділів
затримали поблизу лінії розмежування жителя Донеччини, який намагався потрапити
до проросійських незаконних
збройних формувань. Чоловіка помітили військовослужбовці спостережного поста
однієї з механізованих бригад зі складу Об’єднаних сил,

дислокованої на світлодарському напрямку. А оскільки
той ніяк не реагував на встановлені сигнали розпізнавання, то оперативно був затриманий і невдовзі змушений
відповідати на закономірні запитання.
42-річний житель області
виявився двічі засудженим із
загальним строком відбування покарання більш як 15 років. До речі, про «ходки» і перебування за ґратами свід-

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

чили татуювання від плечей
майже до п’ят, серед яких і зображення фашистської символіки.
«За словами затриманого,
у грудні 2018 року через соціальну мережу «Однокласники» з ним зв’язалася його колишня однокласниця громадянка Ш., яка переконала його пройти службу в одному з
підрозділів російських окупаційних військ, мотивуючи грошовим забезпеченням у роз-

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

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»

мірі 20 тисяч російських рублів. Після отримання згоди
громадянка Ш. запропонувала перетнути лінію зіткнення
і вказала місце, де на нього
будуть очікувати бойовики»,
— повідомили у прес-центрі
штабу ООС.
Затриманого «оплаченця»
передали співробітникам правоохоронних органів для проведення слідства і визначення
міри покарання. Тож своє він
обов’язково отримає.

ОГОЛОШЕННЯ
Печерський районний суд м. Києва викликає підозрюваного Бабича Костянтина Леонідовича, 25.02.1972 р.н., в судове засідання для
розгляду клопотання прокурора військової прокуратури Центрального регіону України Нігруци Романа Андрійовича про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні
№42015000000002179.
Розгляд справи призначено на 14 лютого 2019 року о 14 год. 30
хв. в приміщенні Печерського районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 405, слідчий суддя Матійчук Г.О.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
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