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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЄЖИ БУЗЕК:
«Усі майбутні трубопроводи 

з країн, які не є членами 
ЄС, зокрема «Північний 

потік-2», мають 
підпорядковуватися  

законам  
і правилам ЄС».

Повноваження Уляни 
Супрун залишаються 
чинними

ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД. Відсторонена від повноважень в.о. міністра 
охорони здоров’я Уляна Супрун має право виконувати обов’язки 
першого заступника очільника відомства. Про це заявив суддя-спі-
кер Окружного адміністративного суду м. Києва Богдан Санін.

«Суд зазначає, що Уляна Супрун лише не може брати участі в 
засіданні Кабміну та визначати стратегічний план МОЗ. На інші об-
ставини немає таких обмежень, їх суд не встановив. Увесь обсяг 
повноважень, які було делеговано Супрун як першому заступнико-
ві міністра охорони здоров’я відповідним наказом чи дорученням, 
залишається. Які це накази, суд не знає, але це знають у МОЗ», — 
цитує Укрінформ слова судді. 

Тобто суд не вирішує питання, чи має право підписувати доку-
менти або договори Супрун, наголосив він: «Ми визначаємо об-
сяг повноважень чи обмежень, на які поширюється ухвала. Якщо є 
сумніви щодо підписання того чи того документа, МОЗ має право 
звернутися по відповідне роз’яснення, і суддя в межах цієї справи в 
обсягах наданих документів дасть його».

153 
випадки незаконного перетину кордону  

з Росії для постачання зброї  
та пального на Донбас зафіксовано торік. 

Цьогоріч їх було вже щонайменше 19 

ПРОМИСЛОВІСТЬ. Українські виробники потерпають  
від нестачі деревної сировини та завищених цін  
на неї, а окремі державні лісгоспи демонструють  
геть не державницький підхід 

Куди дівається 
вітчизняна деревина? 

Депутат Європарламенту про рішення у межах 
законодавчої процедури щодо внесення змін  
до газової директиви ЄС
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ДОКУМЕНТИ

Як на Луганщині 
реформують освіту 
і впроваджують 
проект «Нова 
українська школа»  
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Системні реформи змінюють країну
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд відзвітував про зроблене торік 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Стабільне зростання економі-
ки, уповільнення інфляції, 

збільшення капітальних інвес-
тицій, зокрема торік побудовано 
чи реконструйовано 957 промис-
лових об’єктів. Усе це результат 

системних реформ в Україні. На 
цьому під час урядового засідан-
ня наголосив Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман, звітуючи 
про підсумки роботи за п’ятьма 
пріоритетними напрямами: еко-
номічне зростання, ефективне 
врядування, розвиток людсько-
го капіталу, верховенство права 

і боротьба з корупцією, безпека 
та оборона. 

Пріоритет економічного зрос-
тання. «Торік щодо ВВП во-
но становило 3,2%, інфляція — 
менш як 10%. Дефіцит бюджету 
знизився до 1,7% ВВП за плано-
вого показника 2,4%. Держав-
ний борг зменшився до 60,9% 

ВВП. Україна піднялася в рей-
тингу Doing Business зі 112-
го місця в 2013 році на 71-ше в 
2018-му — результат скасуван-
ня понад 700 застарілих норма-
тивних актів, які перешкоджа-
ли розвитку підприємництва», 
— зазначив Володимир Грой-
сман.

Значну увагу уряд приділяє 
питанням просування україн-
ського продукту на світовий ри-
нок. За словами Прем’єра, за 
підсумками 2018 року обсяг екс-
порту перевищив 53 мільярди 
доларів, а частка ЄС у за-
гальному обсязі зовнішньої 
торгівлі зросла до 43%. 2

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Державних соціальних нормативів 
забезпечення населення 
публічними бібліотеками в Україні»
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Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області  
судді Юрченко С. О. знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/9473/17 стосовно Кітайцева Юрія Олександровича, 31.01.1983 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Кітайцев Ю. О. зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Цимлянська, буд. 15, кв. 297.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Кітайцева Ю. О. в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 26 лютого 2019 року о 12 год. 00 хв. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого  
судді Юрченко С. О., суддів Осіпенко Л. М., Половинки В. О.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області зна-
ходиться кримінальне провадження № 426/18968/17 стосовно Корнієв-
ського Аркадія Юрійовича, 11.11.1969 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1, ч. 5 ст. 27, ч. 2  
ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438, ст. 257, ч. 4 ст. 184, ч. 3 ст. 262, ч. 2  
ст. 146 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинува-
чений Корнієвський Аркадій Юрійович зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. Перекопська, 125.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Корнієвського Аркадія Юрійовича, 
11.11.1969 року народження, у підготовче судове засідання, яке розгля-
дається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 
25 лютого 2019 року о 15.30 годині в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого  
судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області зна-
ходиться кримінальне провадження № 426/8738/2016-к стосовно Ма-
лихіна Олександра Сергійовича, 12.01.1981 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1, ст. 110  
ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Малихін Олександр Сергійович зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, кв-л Південний, б. 4-а, кв. 76.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Малихіна Олександра Сергійовича в 
підготовче судове засідання, яке розглядається в порядку спеціально-
го судового провадження та відбудеться 25 лютого 2019 року о 14.30 
годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого  
судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрипника С. М.

Повістка про виклик обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області зна-
ходиться кримінальне провадження № 426/12131/16-к стосовно Кос-
тенко Олени Миколаївни, 13.11.1968 року народження, обвинуваченої у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ст. 258-3 ч. 1 
КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідуван-
ня в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Кос-
тенко Олена Миколаївна зареєстрована за адресою: Луганська область, 
Краснодонський район, с. Новоганнівка, вул. Ювілейна, б. 9.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Костенко Олену Миколаївну в підго-
товче судове засідання, яке розглядається в порядку спеціального су-
дового провадження та відбудеться 25 лютого 2019 року о 10.30 годині 
в залі судових засідань 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 Юрченко С. О., Попової O. M.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області  
судді Юрченко С. О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження 
№ 426/340/16-к стосовно Цевенка Григорія Сергійовича, 09.01.1982 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Цевенко Г. С. зареєстрований за 
адресою: м. Краснодон,  кв-л Баракова, 1/33.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Цевенка Григорія Сергійовича в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 21 лютого 2019 року о 12 год. 
00 хв. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого  
судді Юрченко С. О., суддів Половинки В. О., Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді 
Юрченко С. О. знаходиться кримінальне провадження № 426/11231/17 
стосовно Герасимчука Володимира Васильовича, 04.07.1963 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Герасимчук В. В. зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Тухачевського, буд. 6, кв. 35.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Герасимчука В.В. у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 25 лютого 2019 року о 12 год. 00 хв. у залі 
Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого  
судді Юрченко С. О., суддів Скрипника С. М., Попової О. М.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваче-
них Малову Катерину Валеріївну, 27.02.1980 р.н. (зареєстроване місце про-
живання: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, місце фактичного про-
живання: м. Донецьк, вул. Текстильників, 11, кв. 21) та Павленко Катери-
ну Олександрівну, 17.04.1986 р.н. (зареєстроване місце проживання: м. До-
нецьк, вул. Топчієва, 70, місце фактичного проживання: м. Донецьк, про-
спект Ленінський, 1а, кв. 47) у підготовче засідання в кримінальному про-
вадженні № 22017060000000053 від 16.06.2016 (справа № 296/10126/17) 
за обвинуваченням Малової К.В. та Павленко К.О. у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбу-
деться 04.03.2019 р. о 09.30 год. у залі судового засідання за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обви-
нувачених Малової К. В. та Павленко К. О. кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за їхньої відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя  
Коваленко П. Л., судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

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: F11GL40876-F11GL40884
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:

07.03.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих 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/ 
41518-asset-sell-id-190441

Вважати недійсним втрачений судновий білет, АГ №008056 несамохідного  
судна УОЛ 33-12м «Романтика», виданий Державною інспекцією по маломірних 
суднах під № УОЛ 33-12 м від 5 березня 1995 року. Власник Хижняк Євген Вікторо-
вич, м. Одеса, вул. Правди (Просвіти), 40, тел. 067 926 09 50.

У 12-й Харківській державній нотаріальній конторі відкрито спадко-
ву справу після померлого 06.08.2018 р. Гончарова Анатолія Олександро-
вича, 30.04.1941 р.н. Спадкоємцям звертатися до нотконтори за адресою:  
м. Харків, вул. Василя Мельникова, 2.

Суднові реєстраційні документи на судно «BRP GTX LTD», 

№ YDV08435A818, з реєстраційним бортовим номером ua6672KV, 

судновласник Родзін П. Л., вважати недійсними.

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

12 лютого 2019 року                                   м. Київ                                                           № 301

Про внесення змін до деяких постанов 
Центральної виборчої комісії 

Керуючись статтями 11 — 13 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Цен-
тральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни до деяких постанов Центральної виборчої комісії згідно з додатками 
1 — 3.

2. Копію цієї постанови разом з відповідним додатком видати відповідним уповноваже-
ним представникам кандидатів на пост Президента України в Центральній виборчій комі-
сії з правом дорадчого голосу.

3. Цю постанову опублікувати в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК

Додаток 1 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 лютого 2019 року № 301

ЗМІНИ,  
які вносяться до пункту 1 постанови Центральної виборчої комісії від 22 січня 2019 року 
№ 92 «Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Бойка Юрія Анатолійовича 

на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року»
Викласти відомості щодо кандидата на пост Президента України Бойка Юрія Анатолі-

йовича в такій редакції:
«Бойко Юрій Анатолійович, 1958 року народження, освіта вища, проживає в міс-

ті Рубіжне Луганської області, народний депутат України, член Політичної партії  
«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК», самовисування».

Секретар Центральної виборчої комісії  Н. БЕРНАЦЬКА 

Додаток 2 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 лютого 2019 року № 301

ЗМІНИ,  
які вносяться до пункту 1 постанови Центральної виборчої комісії від 29 січня 2019 
року № 138 «Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Тарути Сергія 

Олексійовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року»
Викласти відомості щодо кандидата на пост Президента України Тарути Сергія Олексі-

йовича в такій редакції:
«Тарута Сергій Олексійович, 1955 року народження, освіта вища, проживає в місті Ма-

ріуполь Донецької області, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОСНОВА», 
суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОСНОВА».

Секретар Центральної виборчої комісії Н. БЕРНАЦЬКА 

Додаток 3 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 лютого 2019 року № 301

ЗМІНИ,  
які вносяться до пункту 1 постанови Центральної виборчої комісії від 8 січня 2019 
року № 31 «Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Скоцика Віталія 

Євстафійовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року»
Викласти відомості щодо кандидата на пост Президента України Скоцика Віталія Євста-

фійовича в такій редакції:
«Скоцик Віталій Євстафійович, 1972 року народження, освіта вища, проживає в місті 

Києві, Голова, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АГРАРНА ПЛАТФОРМА ВІТАЛІЯ СКОЦИКА», 
безпартійний, самовисування».

Секретар Центральної виборчої комісії Н. БЕРНАЦЬКА 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 лютого 2019 р. № 72 
Київ

Про затвердження Державних соціальних  
нормативів забезпечення населення  

публічними бібліотеками в Україні
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Державні соціальні нормативи забезпечення населення публіч-

ними бібліотеками в Україні, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. № 510 «Про міні-

мальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в 
Україні» (Офіційний вісник України, 1997 р., число 22, с. 67);

постанову Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1061 «Про до-
повнення пункту 1 мінімальних соціальних нормативів забезпечення населен-
ня публічними бібліотеками в Україні» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 78,  
ст. 2643).
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 лютого 2019 р. № 72

ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ  
забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні

Загальна частина
1. Ці Державні соціальні нормативи встановлюють показники мінімального рів-

ня забезпечення населення мережею публічних бібліотек та створюють належні 
умови доступу до інформації.

2. На території України можуть створюватися і діяти публічні бібліотеки, що 
розрізняються за значенням: республіканські (Автономна Республіка Крим), об-
ласні, міські, районні, селищні, сільські, зокрема спеціалізовані бібліотеки для ді-
тей, юнацтва, осіб з інвалідністю відповідно до Закону України «Про бібліотеки і 
бібліотечну справу».

3. Публічні бібліотеки повинні бути доступні для населення не менше 40 го-
дин на тиждень. Час роботи публічної бібліотеки не повинен повністю збігатися 
з часом роботи основної частини населення території, що обслуговує бібліотека.

4. Зона обслуговування публічної бібліотеки може розповсюджуватися на 
окремий населений пункт, його частину або кілька населених пунктів.

5. У населених пунктах чи житлових масивах, де публічні бібліотеки відсутні, бі-
бліотечне обслуговування населення здійснюється за допомогою нестаціонарних 
форм (бібліотечний пункт, пересувна бібліотека тощо).

6. Бібліотечний пункт повинен бути доступним для населення не менше 16 го-
дин на тиждень.

7. Кількість пересувних бібліотек, графіки та місця їх розміщення визначають-
ся відповідними органами місцевого самоврядування з урахуванням потреб на-
селення.

8. У публічних бібліотеках організовуються пункти доступу населення до Ін-
тернету.

9. Для визначення штатної чисельності працівників публічних бібліотек вико-
ристовують типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи, які затвер-
джує Мінкультури.

10. Публічна бібліотека повинна мати універсальний фонд документів на різ-
них носіях інформації.

11. Фонди публічних бібліотек, крім обласних універсальних наукових бібліо-
тек, повинні щороку оновлюватися не менше ніж на 5 відсотків, у тому числі шля-
хом:

закупівлі книжкових видань — не менше 250 примірників на 1000 осіб зони об-
слуговування публічної бібліотеки;

передплати періодичних видань — не менше 15—20 найменувань газет та жур-
налів;

отримання документів з інших джерел, не заборонених законодавством.
12. Публічна бібліотека має розміщуватися в окремому приміщенні чи будівлі в 

місці, вільно доступному для відвідувачів.
13. Будівлі та приміщення публічної бібліотеки, а також прибудинкова терито-

рія повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення відповідно до будівельних норм, стандартів і правил.

14. Публічна бібліотека повинна мати один комп’ютер на 500—1500 осіб зо-
ни обслуговування.

Публічна бібліотека оснащується комп’ютерною технікою та іншим обладнан-
ням, пристосованим до потреб сліпих, осіб з порушенням зору та осіб з дислек-
сією.

Організація мережі публічних бібліотек у сільській місцевості
15. В адміністративному центрі кожної територіальної громади (у тому числі 

об’єднаної) повинна функціонувати, як мінімум, одна публічна бібліотека.
16. В інших населених пунктах публічна бібліотека відкривається на 500—800 

осіб зони обслуговування за умови, що відстань між бібліотеками не більше ніж 
3 кілометри.

17. У селах, селищах, віднесених до гірських населених пунктів відповідно до 
Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», публічна біблі-
отека може функціонувати у кожному населеному пункті незалежно від чисель-
ності населення.

Організація мережі публічних бібліотек  
у містах та селищах міського типу

18. Бібліотечне обслуговування міського населення організовується з розра-
хунку, щоб відстань між публічними бібліотеками була не менше ніж 3 кіломе-
три. У розрахунок мережі публічних бібліотек у містах та селищах міського ти-
пу не включаються районні та обласні бібліотеки, які функціонують у відповідно-
му населеному пункті.

19. Мережа публічних бібліотек у містах та селищах міського типу організову-
ється з урахуванням чисельноті населення згідно з додатком.

20. У кожному обласному центрі функціонує обласна універсальна наукова бі-
бліотека, яка є методичним, координаційним та науково-дослідним центром для 
бібліотек області, а також є центральним обласним книгосховищем, обласним де-
позитарієм краєзнавчої літератури, центром книгообміну та міжбібліотечного або-
немента; у м. Києві — центральна міська бібліотека з такими ж функціями.

21. За рішенням органів місцевого самоврядування можуть створюватися спе-
ціалізовані міські, обласні, районні бібліотеки для дітей та юнацтва.

Додаток  
до Державних соціальних нормативів  
забезпечення населення публічними  

бібліотеками в Україні 
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ  

публічних бібліотек у містах та селищах міського типу

Чисельність населення міста,  
селища міського типу (осіб)

Співвідношення публічних бібліотек  
на чисельність населення

Менше 5 000 одна публічна бібліотека 

5 000—50 000 одна публічна бібліотека  
на 5 000 — 15 000 осіб

50 000—100 000 одна публічна бібліотека  
на 15 000 — 20 000 осіб

100 000—500 000 одна публічна бібліотека  
на 20 000 — 25 000 осіб

Понад 500 000 одна публічна бібліотека  
на 25 000 — 30 000 осіб



14 лютого 2019 року, четвер, № 30 www.ukurier.gov.ua 11

ОГОЛОШЕННЯ

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963 

р.н., уродженець смт Трьохізбенка Слов’яносербського 
р-ну Луганської обл., громадянин України, останнє відо-
ме місце проживання: Луганська обл., Новоайдарський р-н, 
смт Трьохізбенка, вул. Булавіна, буд. 58, на підставі ст.ст. 
134, 135, 297-5, 323 КПК України, вам необхідно з’явитися 
06.03.2019 р. о 10 год. 30 хв. до Івано-Франківського місь-
кого суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, 
для розгляду кримінального провадження про обвинувачен-
ня Сотнікова Івана Васильовича у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сидоренко Ігор Володимирович, 

17.11.1969 р.н., останнє відоме місце проживання:  
м. Луганськ, квартал Південний, буд. 3, кв. 13, на під-
ставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, вам необ-
хідно з’явитися 06.03.2019 р. о 09 год. 00 хв. до Івано-
Франківського міського суду Івано-Франківської облас-
ті за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 
буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінально-
го провадження про обвинувачення Сидоренка Ігоря Во-
лодимировича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Журба Олександр Васильович, 

20.12.1971 р.н., уродженець м. Ровеньки Луганської 
обл., останнє відоме місце проживання: Луганська обл., 
м. Ровеньки, вул. Ю.Гагаріна, буд. 17, кв. 111, на підста-
ві ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, вам необхідно 
з’явитися 06.03.2019 р. о 10 год. 00 хв. до Івано-Фран-
ківського міського суду Івано-Франківської області за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 
№11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального про-
вадження про обвинувачення Журби Олександра Васи-
льовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченої
Обвинувачена Алдохіна Марина Миколаївна, 

24.05.1980 р.н., уродженка м. Лисичанськ Луганської об-
ласті, яка зареєстрована за адресою: вул. Пушкіна, буд. 
17, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, 
вам необхідно з’явитися 06.03.2019 р. о 09 год. 30 хв. до 
Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської 
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюн-
вальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кри-
мінального провадження про обвинувачення Алдохіної 
Марини Миколаївни у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

АТ «СБЕРБАНК» повідомляє про втрату оригіна-
лу виконавчого листа, виданого 5 грудня 2013 ро-
ку  Печерським районним судом міста Києва у спра-
ві № 2-52/11 про стягнення із Звірюк Наталії Петрів-
ни на користь Публічного акціонерного товариства 
«Дочірній банк Сбербанку Росії» 267 849 (двісті шіст-
десят сім тисяч вісімсот сорок дев’ять доларів США) 
48 центів, що в гривневому еквіваленті становить 
2 142 260 (два мільйони сто сорок дві тисячі двісті 
шістдесят гривень) 14 коп.

Святошинський районний суд міста Києва викликає  
як потерпілого КАРПЕНКА Олександра Миколайовича  
(к/п № 12012000000000029), у кримінальному проваджен-
ні за обвинуваченням Шепелева Олександра Олександрови-
ча у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 
ст. 366 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України та повідомляє, що 
підготовче судове засідання відбудеться 22 лютого 2019 ро-
ку о 14 год. 00 хв. у приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, 
каб. 23-а.

У разі неявки потерпілого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю потерпілого. 

Суддя Л. Г. Косик

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Нікітін Олексій Олександрович, 

19.09.1976 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня на 16 год. 00 хв. 28 лютого 2019 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду Хмельницької області  
(м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, го-
ловуючий суддя Піндрак О. О., судді Антонюк О. В., Трем-
бач O. Л., конт. тел.: (0382) 76-28-40), для проведен-
ня судового розгляду в кримінальному провадженні  
№ 22015240000000042 про обвинувачення Нікітіна Олек-
сія Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття на виклик передбаче-
ні ст.ст. 138, 139 КПК України.

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання Земляного Євгенія 
Валентиновича, як відповідача в цивільній справі 
№328/2848/18 за позовом Земляної Юлії Вікторівни 
до Земляного Євгенія Валентиновича, третя особа, 
яка не заявляє самостійних вимог на предмет спо-
ру — Служба у справах дітей Токмацької міської ра-
ди, про позбавлення батьківських прав. Судове засі-
дання відбудеться 19 лютого 2019 року о 14.00 го-
дині в залі Токмацького районного суду Запорізької  
області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Новікова Н. В.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/12286/18 стосовно Черкова 
Володимира Олександровича, 10.03.1976 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Черков В. О. зареєстро-
ваний за адресою: м. Луганськ, 31 квартал, б. 25, кв. 3.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Черкова Володи-
мира Олександровича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 26 лютого 2019 року о 14.30 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Попо-
вої О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/7895/18 стосовно Хорошилова 
Дмитра Олександровича, 20.12.1982 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Хоро-
шилов Д .О. зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Рубіжне, вул. Революції, 3/9.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Хороши-
лова Дмитра Олександровича в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 27 лютого 2019 року о 14.30 год. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Половинки В. О., суддів Скрипника С. М.,  
Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/21/16-к стосовно Катасанова 
Андрія Васильовича, 03.03.1970 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Катасанов А. В. зареєстрований 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Алчевська, 
буд. 32.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Катасанова 
Андрія Васильовича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 26 лютого 2019 року о 10.20 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Половинки В. О., Попо-
вої О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/16088/17 стосовно Пілавова Яні-
са Юрійовича, 26.03.1990 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений Пілавов Я. Ю. мешкає за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, вул. Декабристів, буд. 33.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Пілавова Яніса 
Юрійовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 27 
лютого 2019 року о 16.00 год. у залі Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Скрипника С. М., Попо-
вої О. М.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: F31GL40885, F31GL40886, 
F31GL40887, F31GL40888, 
F31GL40889, F31GL40890, 
F31GL40891, F31GL40892

Короткий опис активів в лотах Права вимоги та майнові права за 
кредитними договорами, укладени-
ми з юридичними особами

Електронна адреса  
для доступу до відкритих  
торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)

28.02.2019 р.

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)

Вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лотів

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/ 
41526-asset-sell-id-190468
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/ 
41525-asset-sell-id-190467

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються 
втраченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відпові-
дальності власників наземних транспортних засобів — 
серія AК: 9801707, 9801657, 9822503, 9822507, 6195956-
6195958, 7045555-7045556; серія AМ: 5833505, 5652542, 
5849426, 5657046, 7689346, 7296622, 7275144, 7693091, 
5676334-5676336, 5836109-5836110, 5880710-5880711, 
5897986-5897990, 5897976-5897985; Зелена Карт-
ка Білорусь, Молдова, Росія, Азербайджан: 12627351, 
12975914, 12975930, 13343325, 12637819, 12375149, 
13346951, 13348117, 12974143, 13346905-13346906, 
12987619-12987620; Зелена Картка Вся система, Азер-
байджан: 12341748, 12960610; добровільне страхування 
відповідальності за оплату наданих послуг під час по-
їздки за кордон: 2848031, 2832758, 2794103, 2383414, 
2921804, 2958566, 2971012, 2987639, 2859112, 2991204, 
2813846, 2821930, 2842289, 2983317-2983326, 2958568-
2958569, 2959731-2959732.

30-31 січня 2019 року в приміщенні Воловецької 
селищної ради Воловецького району Закарпатської 
області та в приміщеннях Березниківської, Неліпин-
ської, Дусинської та Тибавської сільських рад Сва-
лявського району Закарпатської області в рамках 
громадського обговорення звіту про оцінку впливу 
на довкілля будівництва компанією ТОВ «Атлас Во-
ловець Енерджи» вітрової електростанції потужніс-
тю 120 МВт відбулись громадські слухання за учас-
тю Департаменту екології та природних ресурсів За-
карпатської ОДА, представників суб’єкта господарю-
вання, місцевих мешканців, науковців та  представ-
ників громадськості.

Інформуємо, що всі учасники під час слухань 
отримали відповіді на свої запитання, пропозиції 
та зауваження. Оскільки частина учасників громад-
ських слухань не реєструвалась у відповідних жур-
налах і більшість учасників не вказали свої пошто-
ві адреси, ТОВ «Атлас Воловець Енерджи» просить 
усіх осіб, які вважають, що не отримали чи отрима-
ли неповні відповіді на свої запитання, пропозиції чи 
зауваження, направити їх  та поштові адреси для від-
повідей нам за адресами: anna@atlasglobal.energy та 
central@ecozakarpat.gov.ua, для надіслання вам не-
відкладних відповідей.

Також відповіді на свої запитання, зауваження та 
пропозиції такі учасники слухань можуть отримати у 
Департаменті екології та природних ресурсів Закар-
патської ОДА за адресою: м. Ужгород, пл. Народна, 
4, та у відповідних селищній та сільських радах, де 
проходили слухання.

Директор ТОВ «Атлас Воловець Енерджи»   
Йилмаз Ільхан

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Саламатін Дмитро Альбертович, 26.04.1965 р.н., місце реєстрації: До-

нецька область, м. Мар’їнка, вул. Карла Маркса, 55, 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 важливих справах слідчого 
відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнарод-
но-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайда-
ра В. А. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 808-В, для до-
питу як підозрюваного та проведення інших слідчих та процесуальних 
дій у кримінальному провадженні №42019000000000122 від 15.01.2019 
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Курченко Сергій Віталійович, 21.09.1985 р.н., місце реєстрації: Хар-

ківська область, м. Чугуїв, вул. Чапаєва, буд. 9, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України вам необхідно з’явитися 22.02.2019 р. о 14 
годині 00 хвилин до слідчого в особливо важливих справах слідчого 
відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнарод-
но-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайда-
ра В.А. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 808-В, для про-
ведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного у кри-
мінальному провадженні №42016000000003393 від 16.11.2016 за ч. 1  
ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ін-
шими статтями КК України.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судові 
засідання (провадження № 335/10492/16-к, 1-кп/335/31/2019) обвину-
ваченого Рака Сергія Івановича, 15.10.1964 р.н., останнє відоме місце 
реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Якова Новицького, 7-А, кв. 19, по кримі-
нальному провадженню № 22015080000000011 за обвинуваченням Ра-
ка С. І. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1  
ст. 263 КК України, які відбудуться 11 березня 2019 року об 11.30 год., 
28 березня 2019 року о 15.00 год., 8 квітня 2019 року о 09.30 год. за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-Б.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Крамаренко І. А.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-

ті судді Осіпенко Л. M. знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/22195/18 стосовно Ісмаілова Заура Рауфовича, 25.07.1978 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 110 КК України. Обвинувачений Ісмаілов 
Заур Рауфович зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, вул. Лазо, буд. 46В.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Ісмаілова Заура Рау-
фовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 27 лю-
того 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 під головуванням судді Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті судді Осіпенко Л. M. знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 426/9019/17 стосовно Лященка Вадима Анатолійовича, 
27.08.1978 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Лященко В. А. зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, 5/62.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Лященка Вадима Анато-
лійовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 27 лю-
того 2019 року о 14.10 год. у залі Сватівського районного суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

В провадженні Комінтернівського районного суду м. Харкова знаходиться обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені в ЄРДР за № 22014220000000257 від 06.10.2014 ро-
ку за обвинуваченням Собченка Олега Васильовича, 23.06.1966 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Монастирьова Вадима Васильовича, 29.06.1970 ро-
ку народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК Укра-
їни, Монастирьова В’ячеслава Вадимовича, 10.03.1992 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Михеєнка Сергія Олександровича, 15.03.1976 року народження, у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Бондаренка Олександра Сергійовича, 05.07.1978 року народжен-
ня, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Бараненка Андрія Володимировича, 
01.08.1988 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, 
Ларікова Віктора Олексійовича, 08.09.1981 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258,  
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Логінова Дмитра Михайловича, 27.11.1978 року народження, у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258. ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Кальоних Василя Петровича, 07.06.1953 року народжен-
ня, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, за яким 
судом постановлено ухвалу про здійснення спеціального судового провадження. Обвинувачені:

– Собченко Олег Васильович, 23.06.1966 року народження, мешкав за адресою: м. Харків, вул. Садова, буд. 18/2, кв. 102, 
Луганська область, м. Луганськ, кв-л Степовий, 18/92;

– Монастирьов Вадим Васильович, 29.06.1970 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків, пров. 
Герасимівський, буд. 32;

– Монастирьов В’ячеслав Вадимович, 10.03.1992 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків, 
пров. Герасимівський, буд. 32;

– Бондаренко Олександр Сергійович, 05.07.1978 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків, 
вул. Квиткінська, буд. 10, кв. 2;

– Бараненко Андрій Володимирович, 01.08.1988 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків, 
пров. Писарівський, буд. 2;

– Ларіков Віктор Олексійович, 08.09.1981 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: Харківська область, 
м. Лозова, 3-й мікрорайон, буд. 20, кв. 29;

– Логінов Дмитро Михайлович, 27.11.1978 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків,  
пр. Перемоги, буд. 72-г, кв. 186;

– Кальоних Василь Петрович, 07.06.1953 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків,  
вул. Працюючих, буд. 14;

– Михеєнко Сергій Олександрович, 15.03.1976 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків,  
вул. Рибалко, буд. 47-А, кв. 189.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає зазначених обвину-
вачених у підготовче судове засідання, яке відбудеться 27 лютого 2019 року о 14 годині 30 хвилин у залі № 7 Комінтернів-
ського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5. Справа розглядатиметься колегією суддів Ко-
мінтернівського районного суду м. Харкова під головуванням судді Маньковської О. О., суддів Фатєєвої Н. І., Музиченко В. О.

Повістка про виклик обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового провадження

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

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Осипенко Тетяну Воло-
димирівну в підготовче судове засідання, яке відбудеться 27 лю-
того 2019 року о 10.30 год. у залі Сватівського районного суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

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

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Петренка Бориса Бори-
совича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 26 лю-
того 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 головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Скрипника С. М., Осіпенко Л. М.
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Oбласть Нiч День

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

Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Харків’янин 
став переможцем 
турніру з боксу 

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

СПОРТ. На 63-му міжнародному турнірі з боксу пам’яті Іства-
на Бочкая, який пройшов в угорському місті Дебрецен, харків-
ський боксер Сергій Горськов завоював золоту медаль. Він ви-
ступав у ваговій категорії до 91 кілограма і здобув перемоги в 
усіх чотирьох зустрічах, які провів на турнірі. Першою стала пе-
ремога в поєдинку із дворазовим чемпіоном Молдови Андрієм 
Затушевським. Потім Сергій Горськов переміг учасника Олім-
пійських ігор 2016 року хорвата Тоні Філіппе і вийшов у півфі-
нал, де здолав місцевого боксера Бенсе Нагі, а у фіналі — бри-
танця Левіса Вільямса. Тобто Сергій Горськов став перемож-
цем турніру у своїй ваговій категорії і здобув золоту медаль.

У цьому міжнародному турнірі брали участь спортсмени з 
27 країн. Збірна України була представлена 10 боксерами. Під-
сумком виступу національної збірної стали шість медалей: зо-
лота, три срібні та дві бронзові.

На виручку тваринам приходять лісівники 
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ПОРЯТУНОК. Рекордн а 
кількість снігу, що випав у 
Карпатах, загнала лісову жив-
ність, зокрема оленів і косуль, 
у скруту. Дикі тварини, не ма-
ючи змоги самостійно добу-
вати їжу, можуть загину ти. У 
глибоких снігових заметах за-
карпатські лісівники прорубу-
ють коридори до годівниць, 
які підготували ще влітку. Роз-
кладають у них сіно, солому, 
насипають кукурудзу. 

— Минула осінь була те-
плою, а тому косулі, кабани, 
олені та зайці не надто потре-
бували нашої опіки. А ось те-
пер працюємо на повну си-
лу, — розповів єгер Лазещин-
ського лісництва на Рахівщині 
Іван Куриляк. 

На довіреній йому тери-
торії два кормосховища. Це 
дасть змогу тваринам пере-
зимувати. 

У всіх державних лісогос-
подарських підприємствах 
Закарпаття є запаси кор-
мів. Лісівники щодня підго-

довують тварин кукурудзою, 
картоплею, топінамбуром, 
підкладають їм сіль. У міс-
цях скупчення тварин пра-
цівники держлісгоспів роз-
чищають стежки до водо-
ймищ. Загалом в області 
влаштували майже 300 го-
дівниць для копитних, 38 під-
годівельних майданчиків для 
кабанів, створили 54 штучні 
водопої. 

У цей час угіддя посилено 
охороняють від браконьєрів. 
Протидіяти їм закликають 
і місцеве населення, адже 

небезпека диких полювань 
надзвичайно велика: осла-
блені тварини в пошуках їжі 
прибиваються до населе-
них пунктів, де можуть стати 
жертвою людей із злочинни-
ми намірами.

Населенню повідомили те-
лефони держлісгоспів: за ни-
ми оперативно можна звер-
нутися, якщо хтось став свід-
ком незаконних дій, а також 
попередити про загибель ди-
ких тварин. В’їзд у лісові угід-
дя для всіх автомобілів нині 
заборонено.

На Львівщині з’явиться 
«Древній Звенигород»

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА. На місці давньої княжої столиці в 
селі Звенигород, що на Львівщині, створять перший в Україні 
історико-культурний парк «Древній Звенигород». Планують та-
кож узятися й за відновлення селища. Зініціював такий проект 
департамент архітектури та розвитку містобудування облдерж-
адміністрації. На його втілення виділили майже 12 мільйонів 
гривень у межах бюджетної підтримки Європейського Союзу.

Варто зазначити, що торік на Львівщині почали впроваджу-
вати проекти із залученням коштів міжнародної технічної до-
помоги. Такі заходи дадуть можливість відновити історичну 
спадщину. Тож крім «Древнього Звенигорода» візьмуться й за 
комплексну реставрацію монастирського храму із дзвіницею у 
селищі Підкамінь Бродівського району. Згідно з проектом тут 
до 2020 року мають намір відреставрувати дзвіницю, зробити 
оглядовий майданчик, облаштувати територію.

Ушанували пам’ять про героїв-земляків
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

МУЖНІСТЬ. У місті Гайсин 
на Вінниччині відкрили мемо-
ріальний комплекс алеї Сла-
ви пам’яті загиблих воїнів 59-ї 
окремої мотопіхотної брига-
ди. Разом із військовослуж-
бовцями віддали данину ша-
ни мужнім героям, які покла-
ли життя за незалежність і су-

веренітет України, батьки й 
родини загиблих воїнів-зем-
ляків, керівники області й ра-
йону, громадськість міста. Го-
лова Вінницької облдержад-
міністрації Валерій Коровій 
щиро подякував жителям за 
небайдужість, а військово-
службовцям — за мужність, 
відвагу і патріотизм. 

Військовослужбовці 59-ї 
окремої мотопіхотної брига-

ди нещодавно повернулися 
із зони проведення операції 
Об’єднаних сил у розташуван-
ня військової частини в Гай-
син. Бригада прибула додому 
з маріупольського напрямку 
без бойових втрат. Земляків, 
які раніше не повернулися з 
передової, вшанували хвили-
ною мовчання. На меморіаль-
ній стелі, розташованій на те-
риторії військової частини, ви-

карбувано 48 імен та прізвищ 
загиблих воїнів. Назавжди їх-
ні імена вписано до Книги 
пам’яті 59-ї ОМБ.

Бійці покладанням квітів та 
гірлянд ушанували пам’ять 
бойових побратимів, які за 
вірність присязі й народові 
України заплатили життям. 
Пам’ятну стелу полеглим вої-
нам освятив капелан військо-
вої частини отець Богдан.

ФОТОФАКТ

НАЙРОМАНТИЧНІШЕ СВЯТО. Напередод-
ні дня святого Валентина ми зазирнули у сто-
личну галерею української художниці Євгенії 
Гапчинської, щоб надихнутися романтикою. 
Адже відомо, що їй вдаються зворушливі об-
рази закоханих. Ось і тепер ми роздивляли-
ся чудернацькі парочки, що ширяють у не-
бесах, до яких вони злетіли, загойдані влас-
ним щастям. А подивіться на тих, які злили-
ся в ніжному поцілунку і наче волають на весь 
світ, що вже навчилися цілуватися. Що вже ка-
зати про окремих героїв — прекрасного незна-
йомця чи щасливицю з обручкою від «нього»! 

У цьому вигаданому і такому милому 
світі тепло й затишно, він наповнений 
романтикою і любов’ю. Але ми може-
мо його відтворити й у власному жит-
ті, треба тільки захотіти, особливо у 
найромантичніший день року, яким 
вважається 14 лютого — день свято-
го Валентина. Для цього не потрібно 
чогось особливого, адже «валентин-
ки» — це невеличкі сувеніри і мініа-

тюрні листівки, наповнені словами лю-
бові чи віршами про кохання. А головне 

— яскравими і щирими почуттями. 

Нас навчили цілуватися на небесах

Рай Він подарував мені каблучку...Я твій прекрасний 
незнайомець!




