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Хто виграв від 
подорожчання добрив?
АГРАРІЙ І ВЛАДА. Антидемпінгові мита проти імпорту 
російської сільгоспхімії оживили вітчизняну промисловість, 
але шкодять аграріям 

Володимир 
КОЛЮБАКІН, 

«Урядовий кур’єр»

Ситуацію з виробни-
цтвом українських мі-

неральних добрив навесні 
обговорювали вельми ак-
тивно, тепер трохи при-

тихли, та проблема від 
цього нікуди не зникла. Її 
обговоренню було присвя-
чено зустріч в Українській 
аграрній конфедерації 
за участі її гендиректора 
Павла Коваля, аналітиків, 
начальника відділу Мініс-
терства аграрної політики 

та продовольства Анато-
лія Рудюка та запрошених 
експертів.

Нагадаємо: українські 
хіміки — виробники мі-
неральних добрив нарі-
кали на навалу дешев-
ших російських добрив 
на українському рин-

ку, яка робила вітчиз-
няну продукцію некон-
курентоспроможною у 
власній країні. Зрештою 
уряд прислухався до їх-
ніх скарг і в березні 
підвищив антидем-
пінгові мита на ро-
сійські добрива. 

Прем’єр-міністр про початок на платформі ProZorro  
малої приватизації нестратегічних економічних об’єктів

Віряни почуватимуться 
захищеними

БЕЗПЕКА. У хресній ході, яка відбудеться у Києві 27—28 лип-
ня з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України, візьмуть 
участь до 200 тисяч мирян Київського та Московського патріарха-
тів Української православної церкви. На п’ятницю є заявка на про-
ведення заходу від Московського патріархату на участь у ході до 
100 тисяч осіб. У суботу Київський патріархат також передбачає за-
лучити близько 100 тисяч осіб. Усе це поки що попередні дані, по-
відомляє УНІАН.

У кожному автобусі з вірянами, що їхатимуть до Києва, перебу-
ватиме правоохоронець. Патрульна поліція забезпечуватиме рух 
транспорту в межах своїх регіонів, унеможливлюючи ДТП. Офіце-
ри нестимуть відповідальність за учасників заходу, які прибудуть 
із регіонів. Для допомоги поліції в Києві буде залучено близько 5 
тисяч нацгвардійців. Напередодні відбулися командно-штабні на-
вчання щодо гарантування безпеки й правопорядку під час мирних 
зібрань і масових заходів. Змодельовано ймовірні ситуації, сцена-
рії врегулювання кризових ситуацій та співпрацю між підрозділа-
ми МВС.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

268,7 млн дол. 
становив у червні чистий продаж 

готівкової іноземної валюти 
населенням через банківську систему 

«Я зацікавлений, 
щоб усе було 

відкрито, прозоро й 
конкурентно,  

і всій країні  
треба про це  

сказати». 

НАТО діє адекватно загрозі 
ПРОТИДІЯ. До Одеси за-

вітали  шість військових ко-
раблів НАТО — три фрегати 
у складі постійної військово-
морської групи №2 (SNMG2) і 
тральщики постійної протимін-
ної військово-морської групи 
№2 (SNMCMG2).

«Візит — сигнал, що НАТО 
посилює підтримку Україні. Від 
початку російської агресії про-
ти України підтримка НАТО 
досягла безпрецедентних ви-
сот», — заявив під час прес-
конференції на борту фрегата 
Королівських ВМС Нідерландів 
De Ruyter керівник представ-
ництва НАТО в Україні Олек-
сандр Вінніков.

«Можемо засвідчити, на-
скільки зросла увага НАТО до 
регіону. Торік — 80 днів, 120 — 
цьогоріч. Ми допомагаємо па-
трулювати цю зону як жодну ін-
шу, де присутні кораблі НАТО. 
Наша мета — захист союзни-

ків, запобігання конфліктам і 
збереження миру, — додав ко-
мандир походу постійної вій-
ськово-морської групи НАТО 
№2  комодор Боудевін Бутс. 
— Спостерігаємо значне наро-
щування військової присутнос-
ті РФ після захоплення півост-
рова Крим. І це призвело до рі-
шення Варшавського саміту 
збільшити нашу присутність у 
Чорноморському регіоні».

Військово-морські групи не 
марнують жодної можливості 

взяти участь у навчаннях, удо-
сконалюючи сумісність сво-
їх сил, повідомляє УНІАН. Та-
кі навчання завжди спричиня-
ють своєрідний стримуваль-
ний ефект на агресора. І хоч 
НАТО не шукає конфліктів і 
сподівається на поліпшення 
відносин з Росією, в Альянсі не 
можуть повернутися до діло-
вих відносин, доки РФ не звер-
не з обраного хибного шляху й 
не почне поважати міжнарод-
не право.

Перевізникам-порушникам  
буде непереливки 

РЕЙД-КОНТРОЛЬ. Посиле-
ні заходи безпеки на автошля-
хах країни триватимуть, доки 
спостерігатиметься туристська 
активність. «Посилення заходів 
безпеки дорожнього руху — це 
не тимчасова акція, а постій-
на робота. Нині патрульні гру-
пи розширено військовослуж-
бовцями Національної гвардії. 
Збільшено щільність патруль-
них постів на трасах державно-
го та міжнародного значення. 
Усе це триватиме до закінчен-
ня туристичного сезону», — 
наголосив перший заступник 
міністра внутрішніх справ Сер-
гій Яровий. Тривають спільні з 
територіальними підрозділами 
Укртрансбезпеки перевірки до-
тримання правил та умов пере-
везення громадян.

«Основні причини ДТП за 
участю перевізників — нена-

лежний технічний стан тран-
спортних засобів і свідоме ігно-
рування водіями вимог правил 
дорожнього руху. Крім цього, в 
гонитві за наживою недобро-
совісні перевізники часто вно-
сять зміни в конструкцію сало-
ну, збільшуючи його місткість 
та свідомо наражаючи паса-
жирів на небезпеку в разі над-
звичайної ситуації. Усі ці пору-
шення слід виявити, а право-
охоронцям — неодмінно відпо-
відно зреагувати», — запевнив 
громадськість Сергій Яровий.

А заступник начальника де-
партаменту патрульної полі-
ції Олексій Білошицький зау-
важив, що керівництво Нацпо-
ліції вже затвердило план не-
відкладних заходів щодо поси-
лення безпеки дорожнього ру-
ху та зниження аварійності на 
території держави.

«Ми проаналізували ава-
рійність і розробили доклад-
ний план із залучення додат-
кових сил і засобів підпоряд-
кованих підрозділів для ор-
ганізації ефективного нагля-
ду за дорожнім рухом. Узято 
під особистий контроль не-
сення служби нарядами па-
трульної поліції на автомо-
більних дорогах державно-
го й міжнародного значення, 
місцях концентрації дорож-
ньо-транспортних пригод і 
місцях з напруженим рухом 
насамперед у південному на-
прямку та до країн Європей-
ського Союзу», — резюму-
вав фахівець.

Прес-служба МВС повідо-
мляє, що лише впродовж однієї 
з останніх діб поліцейські вия-
вили понад 80 перевізників-по-
рушників.
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оголошення

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає обвинуваченого Балацького Олександра Миколайови-
ча, 06.01.1959 р.н., який зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, Попаснянський район, смт Нижнє, вул. Садо-
ва, буд.4, щодо якого здійснюється спеціальне проваджен-
ня, у судове засідання у кримінальному провадженнні за  
№ 423/3812/16-к за обвинуваченням Балацького О. М. у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4  
ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 27-ч. 3 ст. 358 КК України, яке від-
будеться 08 серпня 2018 р. о 10 год. 00 хвилин в приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул.Суво-
рова, 6, каб.№ 7. У випадку неявки справу буде розглянуто за 
відсутністю обвинуваченого. 

Суддя  А. В. Архипенко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Козлов Сергій Іванович, 07.11.1963 

року народження, зареєстрований за адресою: Луганська 
обл., м. Краснодон, вул. Шевченка, буд. 38, кв. 43, на під-
ставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
31.07.2018 у період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., 
до слідчого 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокаці-
єю у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України 
в Донецькій та Луганській областях Чумакова Є.Р., за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Кос-
монавтів, буд. 18, для відкриття та надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження, а також проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22016130000000205 від 14.09.2016.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Черкову Володимиру Олександровичу, 

10.03.1976 р.н., громадянину України, уродженцю м. Луганськ, 
зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, 31-й квартал, буд. 
25, кв. 3 відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 30.07.2018 о 09 год. 30 хв. до слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської облас-
ті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до 
слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвє-
родонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях Кузьменка О.В., для відкриття та надання до-
ступу до матеріалів кримінального провадження, а також прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018130000000244 від 13.07.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Фірсов Іван Іванович, 26.07.1959 ро-

ку народження, зареєстрований за адресою: Луганська обл., 
м. Стаханов, вул. Бурбело, буд. 15, кв. 21, на підставі ст. ст. 
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 31.07.2018 
у період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., до слідчо-
го 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сє-
вєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій 
та Луганській областях Чумакова Є. Р., за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, буд. 18, 
для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінально-
го провадження, а також проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 22018130000000251 від 
23.07.2018.

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

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

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

F22G30490
Легковий пасажирський автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORT, 2005 року випуску,  
номер кузова WV2ZZZ7HZ4X013424, номер державної реєстрації ВН8094АІ та 9 осн.  
засобів

Дата проведення відкритих торгів   Перші відкриті торги (аукціон) – 01.08.2018
(аукціону)/електронного аукціону   Другі відкриті торги (аукціон) – 13.08.2018
                                                                      Треті відкриті торги (аукціон) – 23.08.2018
                                                      Четверті відкриті торги (аукціон) – 05.09.2018
                                                                          П’яті відкриті торги (аукціон) – 17.09.2018
                                                                          Шості відкриті торги (аукціон) – 27.09.2018
                                                                           Сьомі відкриті торги (аукціон) – 09.10.2018
                                                                         Восьмі відкриті торги (аукціон) – 22.10.2018
     Дев’яті відкриті торги (аукціон) – 01.11.2018
Електронна адреса для доступу до відкритих               www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/   Точний час початку проведення відкритих торгів
електронного аукціону   (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту 
     вказується на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота   http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Міністерство охорони здоров’я України
оголошує конкурс з 24.07.2018 на заміщення посади 

ректора Одеського національного медичного університету

Вимоги до претендентів на посаду:
- громадянство України;
- вчене звання та науковий ступінь;
- стаж науково-педагогічної діяльності не менше як 10 років;
- вільне володіння державною мовою. 
Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:
- заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до пре-

тендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
- автобіографію;
- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до По-

рядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

- довідку про наявність або відсутність судимості;
- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
- копію паспорта, засвідчену претендентом;
- копію трудової книжки;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи пре-

тендента, засновником або нотаріально. 
Прийом документів претендентів здійснюється протягом двох місяців з  24.07.2018 за адресою: м. Київ, вул. Гру-

шевського, буд.7, каб. 46.
Контактна інформація: тел. 253-82-63, (e-mail: kadru.moz@ukr.net)
Дата проведення виборів: 17.10.2018

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: F11GL23845-F11GL23940; F11GL18387; F11GL18383; F11GL6651-F11GL6667
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 06.09.2018.
Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38697-asset-sell-id-175538
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38633-asset-sell-id-175031
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38632-asset-sell-id-175030
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38688-asset-sell-id-175516;

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: F11GL19580-F11GL19584; F11GL19549-F11GL19562; F11GL19585; F11GL21824; 

F11GL21853- F11GL21854; F11GL21859- F11GL21863; F11GL22302; F11GL22652-
F11GL22655; F11GL23286; F11GL24124-F11GL24209; F11GL24210 

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 07.09.2018.
Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38662-asset-sell-id-175154;
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38634-asset-sell-id-175032
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38638-asset-sell-id-175036;
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38639-asset-sell-id-175037;
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38661-asset-sell-id-175153
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38640-asset-sell-id-175038
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38660-asset-sell-id-175152
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38659-asset-sell-id-175151
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38642-asset-sell-id-175040
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38669-asset-sell-id-175297
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38651-asset-sell-id-175137

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: F11GL22823-F11GL22824
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 14.08.2018.
Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38652-asset-sell-id-175138

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: F11GL24482-F11GL24572; F11GL25099-F11GL25102; F11GL25494-F11GL25499; 

F11GL25538
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 10.09.2018.
Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38694-asset-sell-id-175526
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38658-asset-sell-id-175150
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38657-asset-sell-id-175149
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38656-asset-sell-id-175148

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: F11GL27142- F11GL27173; F11GL25539- F11GL25611
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 17.09.2018.
Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38668-asset-sell-id-175264
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38708-asset-sell-id-175660

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»

Номер лота: F91G30501
Короткий опис активів (майна) в лоті Земельна ділянка для будівництва, експлуатації та обслуговування жит-

лових будинків та об’єктів соціально культурного призначення площею 
113,5298 га, кадастровий номер: 8000000000:78:139:0055, за адресою: 
м.Київ, вул.Озерна, (вул.Богатирська/Північна)

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

02.08.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
38679-asset-sell-id-175473

Апеляційний суд Миколаївської області пові-
домляє, що розгляд кримінального провадження 
за апеляційною скаргою прокурора відділу нагля-
ду за додержанням законів органами СБУ та дер-
жавної прикордонної служби управління нагляду 
у кримінальному провадженні прокуратури Мико-
лаївської області Іщука А. О. на вирок Центрально-
го  районного суду м. Миколаєва від 16 січня 2018 
за обвинуваченням Стельмаха С. О. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч.1  
ст. 258-3 КК України, відкладено на  12 вересня 2018 
року на 10:30 год.

Суддя О. В. Куценко

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає Батухана Екшіоглу, 20 серпня 1988 року наро-
дження, в судове засідання, яке відбудеться о 10 
годині 30 хвилин 03 серпня 2018 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А,  
каб. № 601, з метою виконання доручення Кримі-
нального суду першої інстанції Анталії Турецької Рес-
публіки про міжнародну правову допомогу (вручення 
документів та допит в якості обвинуваченого).

Суддя Є. О. Мартинов

Втрачене посвідчення 

судноводія малого/маломірного судна  

№ 00143/01 на ім’я 

Кузьменка Олександра Григоровича,  

вважати недійсним.

Посвідчення адвоката України 
№6294/10 від 08.12.2017 року, серійний 
номер АІ-290012, видане Радою адвока-
тів Київської області на підставі рішення 
від 08.12.2017 р. №54 на ім’я Спасибка 
Андрія Валерійовича, вважати недійсним  
в зв’язку із втратою.

Втрачені службове посвідчення началь-
ника відділу взаємодії зі ЗМІ та громадськіс-
тю Державної служби  України з безпеки на 
транспорті №0433, видане 1 червня 2016 ро-
ку на ім ’я Радомського Антонія Всеволо-
довича, та нагрудний знак посадової осо-
би Державної служби України з безпеки на 
транспорті №0007, вважати недійсними.

Свідоцтво про державну реєстрацію 
на Асфальтоукладчик гусеничний Caterpillar, 
модель AP655F, 2016 р.в., Серійний номер: 

CATAP655TML600106 та реєстраційний номер: 
65185 АА, видані на ТОВ «Катерпіллар 

Файненшл Україна» 23.05.2016 р., 
вважати недійсними з 18.07.2018 р., 

у зв’язку з втратою.

Свідоцтво про державну реєстрацію 
на Бульдозер Caterpillar, модель D8R, 2008 р.в., 

Серійний номер: CAT00D8RK9EM03891 
та реєстраційний номер: 49348 АА, 

видані на ТОВ «Катерпіллар Файненшл 
Україна» 09.02.2010 р., вважати недійсними 

з 18.07.2018 р., у зв’язку з втратою.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 109 КК України, Фука Євгенія Михайловича, 25.01.1984 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання: місто Тернопіль, вул. Лесі Українки, 29,  
кв. 36, у судове засідання, яке відбудеться 01 серпня 2018 року о 16 год. 00 хв. 
у в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: 
м.Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Фука Є.М. у судове засідання, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Ломакін В. Є.  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Киричек Наталі Василівні, 31.01.1968 р.н., 

громадянці України, уродженці с. Лиман Готвальдівського 
району Харківської області, зареєстрованій за адресою: Лу-
ганська область, Старобільський район, с. Піщане, вул. Но-
восадова, буд. 2, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 31.07.2018 о 09 год. 30 хв. до 
слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відді-
лу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луган-
ської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській об-
ластях Степанова А.А., для відкриття та надання доступу до 
матеріалів кримінального провадження, а також проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018130000000249 від 20.07.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Мельнику Олексію Миколайовичу, 

13.07.1976 р.н., громадянину України, уродженцю м. Лу-
ганськ, зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, кв. Вату-
тіна, буд. 3-а, кв. 25 відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 30.07.2018 о 09 год. 00 хв. до 
слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відді-
лу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луган-
ської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській об-
ластях Кузьменка О.В., для відкриття та надання доступу до 
матеріалів кримінального провадження, а також проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018130000000243 від 13.07.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Спичаку Сергію Борисовичу, 

31.12.1973 р.н., зареєстрованому за адресою: Луган-
ська область, Попаснянський район, смт. Вовчоярівка, 
вул. Папаніна, буд. 19, кв. 1, відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135 КПК України необхідно з’явитися 30.07.2018 о 
14 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 Управління (з дис-
локацією в м.Сєвєродонецьк Луганської області) Голов-
ного управління Служби безпеки  України в Донецькій 
та Луганській областях за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слід-
чого Ковальчука Владислава Євгеновича, для відкрит-
тя та надання доступу до матеріалів провадження про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22018130000000120.
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оголошення
Інформаційне повідомлення  

АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних умов), які 

є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «УкрСиб-
банк», а саме, зміни вносяться:

І. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗРА-
ХУНКОВО – КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ 
ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в новій редакції в газеті «Урядовий 
кур’єр» №105 від 09.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. В розділі «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» викласти 
терміни «ДБО»,  «засоби ідентифікації та аутентифікації», «Особистий ключ» 
(або «SMID»), «Особистий пароль», «OTP», «Продукти» (або «Сервіси»)   у на-
ступній редакції:

«ДБО» – дистанційне банківське обслуговування Клієнта  в системі UKRSIB 
online, а також засобами StarContact, яке здійснюється Клієнтом особисто, тобто 
не здійснюється за довіреністю»;

«засоби ідентифікації та аутентифікації» – по тексту Правил разом Особис-
тий ключ, Особистий пароль, ОТР та персональний безпечний номер мобільно-
го телефону:

«Особистий ключ» (або «SMID») – унікальний десятизначний цифровий іден-
тифікатор (може використовуватись як логін при вході в систему UKRSIB online) 
Клієнта, що використовується для ідентифікації Клієнта у якості клієнта Банку  як 
при особистому контакті зі співробітниками Банку (у відділенні Банку), так і при 
використанні дистанційних банківських послуг (дзвінки до інформаційно-довід-
кової служби Банку, керування рахунками, отримання Сервісів Банку та інфор-
мації  щодо здійснених операцій з використанням системи UKRSIB online через 
Інтернет, тощо). Особистий ключ друкується на картці та/або видається Банком 
Клієнту у відділенні Банку. Чинним вважається Особистий ключ, наданий Банком 
Позичальнику останнім. Даний термін не є тотожним терміну «Особистий ключ», 
що використовується у Законі України «Про електронний цифровий підпис»;

«Особистий пароль» – унікальний цифровий пароль Клієнта, що разом з Осо-
бистим ключем використовується для входу в систему UKRSIB online. Особис-
тий пароль встановлюється самостійно Клієнтом при першому вході в систему 
UKRSIB online і відомий лише Клієнту. Особистий пароль для першого входу в 
систему UKRSIB online надсилається Банком у вигляді інформаційного повідо-
млення на персональний  безпечний номер мобільного телефону;

«OTP» (електронний підпис) – одноразовий пароль, що використовується Клі-
єнтом для підтвердження дій та підписання електронних документів у системі 
UKRSIB online. Сторони домовились, що застосування ОТР є накладенням елек-
тронного підпису Клієнта на електронний документ. ОТР генерується автоматич-
но і логічно пов’язаний з даними, що потребують підтвердження/підписання за 
допомогою ОТР, та надсилається Банком на персональний безпечний номер мо-
більного телефону Клієнту (шляхом надсилання інформаційного повідомлення);

«Продукти» (або «Сервіси») – послуги Банку щодо відкриття та ведення поточ-
них, у тому числі карткових, Рахунків та Вкладних рахунків Клієнта,  надання та 
обслуговування Банком кредитів (в тому числі овердрафтів), а також інші послу-
ги/набір банківських послуг, що надаються Банком Клієнту на підставі Договору 
або іншого договору, укладеного між Сторонами».

2. За текстом Правил терміни «персональний номер мобільного телефону» 
замінити на термін «персональний безпечний номер мобільного телефону» та 
в розділі «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» викласити його 
у наступній редакції:

«персональний безпечний номер мобільного телефону» — номер мобільно-
го телефону Клієнта, що вказаний Клієнтом у Договорі-анкеті або у заяві на вста-
новлення/зміну засобів ідентифікації або вказаний Клієнтом шляхом оформлен-
ня запиту про повідомлення/на зміну номеру у банкоматах Банку в порядку, ви-
значеному в Правилах. Чинним вважається персональний номер мобільного те-
лефону, наданий Клієнтом останнім. Персональний безпечний номер мобільно-
го телефону разом з Особистим паролем може використовуватись для входу в 
систему UKRSIB online у якості логіну».

3. Пункт 2.5.6. Правил викласти в наступній редакції:
«2.5.6. Банк надає Клієнту інформацію щодо операцій, проведених за Рахун-

ком Клієнта, у вигляді виписки:
- в паперовій формі з його Рахунку за першою вимогою Клієнта, в тому числі 

шляхом направлення на поштову адресу, вказану у запиті Клієнта, 
- в електронній формі на e-mail у разі замовлення такої послуги Клієнтом (з 

урахуванням п. 5.6.) або через Систему UKRSIBonline».
4. Пункт 2.8. Правил викласти в наступній редакції:
«2.8. Особливості обслуговування Клієнта в системі UKRSIB online
2.8.1. Система UKRSIB online використовується з метою:
- дистанційного обслуговування Продуктів: проведення платіжних операцій, 

отримання та управління та Продуктами (в тому числі але не обмежуючись, отри-
мання або зміну або припинення надання Продукту) та отримання інформації 
щодо Продуктів та операцій. 

- електронного обміну інформацією з Банком: формування та надсилання до 
Банку електронних документів (в тому числі заяв, запитів), отримання електро-
нних документів та повідомлень від Банку, обміну з Банком інформацією.

Будь-які документи, які потрібні для цього відповідно до внутрішніх проце-
дур Банку можуть бути паперовими або електронними. Електронні документи 
можуть формуватися у системі UKRSIB online з урахуванням її технічних мож-
ливостей.

2.8.2. Дистанційне обслуговування Продуктів та електронний обмін інформа-
цією за Банком за допомогою системи UKRSIB online здійснюється на підставі 
Договору, в тому числі відповідно до Інструкцій, та/або іншого договору, укла-

деного між Сторонами, та/або  відповідно до технічних можливостей системи 
UKRSIB online. 

З дати виведення з експлуатації системи Star 24 дистанційне обслуговуван-
ня Клієнтів здійснюється системою UKRSIB online на умовах, викладених у цих 
Правилах.

2.8.3. Банк має право вносити зміни до Інструкцій. Банк розміщує Інструкцію 
(з урахуванням змін) на сайті Банку www.my.ukrsibbank.com та/або повідомляє 
про це Клієнта засобами системи UKRSIB online. Користування Клієнтом систе-
мою UKRSIB online після внесення змін до Інструкції вважається згодою Клієн-
та з такими змінами. 

2.8.4. Банк підключає Клієнта до системи UKRSIB online з дати отримання Клі-
єнтом Особистого ключа та Особистого пароля у порядку, встановленому Дого-
вором, у т.ч. Інструкціями. Можливість ДБО через систему UKRSIB online визна-
чається умовами Тарифного плану, на якому обслуговується Клієнт.

2.8.5. Обслуговування в системі UKRSIB online здійснюється з використанням 
Особистого ключа, Особистого пароля та ОТР. Ці засоби, як засобів аутентифіка-
ції Клієнта, а також методи захисту каналів передачі даних визнаються Сторона-
ми достатніми та безпечними.  

2.8.6. З метою отримання Особистого пароля та ОТР Клієнт надає Банку пер-
сональний безпечний номер мобільного телефону, який зазначається у Догово-
рі-анкеті або в іншому документі, поданому Клієнтом, та підтверджує, що такий 
номер є персональним та безпечним для отримання повідомлень, що містять у 
собі конфіденційну інформацію. 

У разі необхідності заміни даного номеру мобільного телефону на інший або 
у випадку, якщо такий номер мобільного телефону не був зазначений у Догово-
рі-анкеті, Клієнт:

2.8.6.1. Оформлює у банкоматах Банку запит на зміну або введення персо-
нального номеру мобільного телефону.

У разі заміни персонального номеру мобільного телефону обов’язково зміню-
ється Особистий пароль, який автоматично генерується та надсилається Банком 
на персональний безпечний номер мобільного телефону Клієнта (шляхом над-
силання інформаційного повідомлення); або

2.8.6.2. Подає до відділення Банку заяву про встановлення/на зміну засобів 
ідентифікації. У заяві про встановлення/на зміну засобів ідентифікації Клієнт вка-
зує номер мобільного телефону, який він вважає персональним та безпечним 
для подальшого отримання  інформаційних повідомлень, що містять конфіден-
ційну інформацію.

2.8.7. Електронні документи, електронні договори та угоди, інформаційні за-
пити, електронні повідомлення, що направляються Клієнтом у Банк із викорис-
танням системи UKRSIB online, повинні містити усі обов’язкові реквізити, що ви-
значені вимогами Договору, зокрема Інструкцій, законодавства, та обов’язково 
повинні бути підтверджені ОТР (якщо це передбачено). Електронні документи 
(в тому числі розрахункові), які не містять необхідних реквізитів та не підписані 
електронним підписом, тобто не підтверджені ОТР (якщо це передбачено) Бан-
ком не розглядаються та в обробку не приймаються. Відповідальність за досто-
вірність інформації, що міститься в електронному документі, несе Клієнт.

2.8.8. Своїм підписом під Договором-анкетою або відповідним документом 
Клієнт надає Банку безумовну та беззаперечну згоду на виконання та обробку 
Банком належних електронних документів, що надсилаються Клієнтом з вико-
ристанням системи UKRSIB online.

2.8.9. Електронні документи, що підтверджені за допомогою ОТР, мають рівну 
юридичну силу з паперовими письмовими документами та є такими, що підписа-
ні Клієнтом особисто з накладенням електронного  підпису. 

Сторони визнають, що підробка ОТР неможлива без розповсюдження Клі-
єнтом такої інформації третім особам та при забезпеченні Клієнтом належного 
зберігання носіїв такої інформації від доступу третіх осіб. Тому Клієнт визнає та 
приймає на себе ризики користування системою UKRSIB online із застосуванням  
Особистого ключа, Особистого пароля та ОТР, та забезпечує особисте викорис-
тання та запобігання їх використанню третіми особами.

2.8.10. Платіжні операції з використанням системи UKRSIB online здійснюєть-
ся відповідно до встановлених Банком лімітів та у межах залишку коштів на Ра-
хунках Клієнта.

2.8.11. Електронні розрахункові документи, надіслані Клієнтом до Банку з ви-
користанням системи UKRSIB online протягом доби, Банк зобов’язується викону-
вати відповідно до вимог законодавства та режиму обробки платежів, що зазна-
чений на сайті Банку за адресою www.my.ukrsibbank.com, якщо інший порядок 
не встановлений згідно з умовами Договору.

2.8.12. Своїм підписом під Договором-анкетою або відповідним документом 
Клієнт підтверджує, що всі розрахунки, що будуть здійснюватися за допомогою 
системи UKRSIB online, не пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності 
та відповідають вимогам законодавства. 

2.8.13. Використання Клієнтом системи UKRSIB online не виключає можли-
вості оброблення Банком документів Клієнта (у тому числі розрахункових) на па-
перових носіях відповідно до умов Договору.

У випадку надходження до Банку декількох електронних документів (в тому 
числі розрахункових) ідентичного змісту за одним номером документу та/або од-
ночасного надходження до Банку декількох документів ідентичного змісту у па-
перовій та/або електронний формі, Банк приймає кожний окремий документ до 
виконання або відмовляє у виконанні згідно з вимогами Договору, якщо інше не 
буде визначено в Інструкціях та/або додаткових угодах до Договору. Відповідаль-
ність за одночасне надання розрахункових документів у письмовій та/або елек-
тронній формі несе Клієнт. 

2.8.14. У випадках компрометації, несанкціонованого доступу, втрати, викра-
дання засобів ідентифікації та аутентифікації та/або персонального номеру мо-
більного телефону або в разі виникнення такої підозри чи загрози Клієнт не-
гайно припиняє роботу в системі UKRSIB online, вживає термінових заходів що-
до блокування скомпрометованих засобів ідентифікації та аутентифікації чи пер-

сонального номеру мобільного телефону та негайно повідомляє про це службу 
клієнтської підтримки Банка будь-яким зручним способом, а також у найкорот-
ший термін – письмово.

2.8.15. Після повідомлення Клієнтом служби клієнтської підтримки Банка про 
випадок (або виникнення підозри чи загрози) компрометації, несанкціонованого 
доступу, втрати, викрадання засобів ідентифікації та аутентифікації та/або пер-
сонального номеру мобільного телефону Банк протягом 2-х годин вживає всіх 
необхідних заходів для повного блокування засобів ідентифікації та аутентифі-
кації та/або проведення операцій за допомогою  персонального номеру мобіль-
ного телефону Клієнта. До моменту блокування із врахуванням зазначеного ча-
су, необхідного для здійснення блокування, Банк не несе відповідальності за опе-
рації, що здійснені в системі UKRSIB online з використанням засобів ідентифіка-
ції та аутентифікації Клієнта та/або за допомогою  персонального номеру мо-
більного телефону.

2.8.16. Клієнт оплачує надані Банком послуги системи UKRSIB online за Дого-
вором у розмірі згідно з Тарифами Банку.

2.8.17. Сторони визнають як єдину шкалу часу при роботі з системою UKRSIB 
online київський час. Контрольним є час системних годинників апаратних засо-
бів Банку».

5. Пункт 4.4.7. доповнити реченням в наступній редакції:
«Надання інформації з метою вивчення Клієнта та/або уточнення інформації 

про нього, може здійснюватись через систему UKRSIB online у порядку, визна-
ченому Правилами».

ІІ. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТ-
НОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ СПІВРОБІТНИКАМ КЛІЄНТА В БЕЗГОТІВКОВІЙ 
ФОРМІ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №59 від 
01.04.2011р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Пункт 2.4. Правил доповнити підпунктом 2.4.10. викласти в наступній ре-
дакції:

«2.4.10. За вимогою Банку надавати в повному обсязі достовірну інформацію, 
необхідну для проведення ідентифікації та вивчення Клієнта, уточнення інфор-
мації щодо ідентифікації та вивчення Клієнта, з’ясування його особи, суті діяль-
ності і фінансового стану, надавати документи та/або відомості, що підтверджу-
ють інформацію щодо фінансової операції в тому числі контрактів та інших до-
кументів за експортно-імпортною операцією та/або інші документи відповідно до 
вимог Законодавства та/або умов Договору.

Надання інформації з метою вивчення Клієнта та/або уточнення інформації 
про нього, може здійснюватись через Систему “StarAccess” у порядку, визначе-
ному Правилами».

ІІІ. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАН-
КІВСЬКОГО РАХУНКУ ТА ЕМІСІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК КЛІЄН-
ТАМ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №133 від 
27.07.2012 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розділ «Терміни, що використовуються в Правилах» Правил доповнити тер-
міном «Продукт» у наступній редакції:

«Продукт» – набір послуг та/або сервісів, що надається Банком Клієнту на під-
ставі Договору, щодо відкриття та обслуговування поточних банківських рахун-
ків, вкладних рахунків, надання та обслуговування кредитів, документарних опе-
рацій інших послуг Банком».

2. Пункт 2.4.11. Правил доповнити реченням у наступній редакції:
«Надання інформації з метою вивчення Клієнта та/або уточнення інформації 

про нього, може здійснюватись через Систему «StarAccess» у порядку, визначе-
ному Правилами». 

3. Пункт 7.1.1. Правил викласти в наступній редакції:
«7.1.1. Система «StarAccess» використовується з метою:
- дистанційного обслуговування Продуктів: проведення платіжних операцій, 

отримання банківських послуг, управління своїми Продуктами та отримання ін-
формації щодо Продуктів та операцій. 

- електронного обміну інформацією з банком: формування та надсилання до 
Банку Електронних документів (в тому числі заяв, запитів), отримання Електро-
нних документів та повідомлень від Банку, обміну з Банком інформацією. 

IV. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПО-
ДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯ-
ТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ – КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в га-
зеті «Урядовий кур’єр» №102 від 01.06.2018 р. з усіма наступними змінами та до-
повненнями:

1. Пункт 4.1. Правил викласти в наступній редакції:
«4.1. Система «StarAccess» використовується з метою:
- дистанційного обслуговування Продуктів: проведення платіжних операцій, 

отримання банківських послуг, управління своїми Продуктами та отримання ін-
формації щодо Продуктів та операцій. 

- електронного обміну інформацією з банком: формування та надсилання до 
Банку Електронних документів (в тому числі заяв, запитів), отримання Електро-
нних документів та повідомлень від Банку, обміну з Банком інформацією».

2. Пункт 8.4.7. Правил доповнити реченням у наступній редакції:
«Надання інформації з метою вивчення Клієнта та/або уточнення інформації 

про нього, може здійснюватись через Систему “StarAccess” у порядку, визначе-
ному Правилами». 

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційно-
му друкованому виданні,  а саме 25.07.2018  року.

Датою початку дії змін до Правил 25.07.2018  року.

Заступник Голови Правління — 
Начальник Юридичного департаменту             С. М. Панов

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

Національний  банк  України
Звіт про фінансовий стан

(у мільйонах гривень)
№    

рядка Найменування статті  01.07.2018 01.01.2018
I. АКТИВИ

1 Кошти та депозити в іноземній валюті та банківських 
металах

49 806 25 168

2 Цінні папери нерезидентів 372 725 414 455
3 Авуари в СПЗ 23 807 60 860
4 Монетарне золото 25 812 28 404
5 Цінні папери України 363 962 372 697
6 Кредити банкам та іншим позичальникам 19 741 32 417 
7 Внутрішній державний борг 1 927 1 926
8 Внески в рахунок квоти МВФ 74 109 80 415
9 Основні засоби та нематеріальні активи 5 157 5 377

10 Інші активи 5 678 5 367
Усього активів 942 724 1 027 086

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
11 Банкноти та монети в обігу 373 582 361 544
12 Кошти банків 49 721 39 995
13 Кошти державних та інших установ 25 135 56 084
14 Зобов’язання з перерахування прибутку до бюджету 6 614 44 614
15 Депозитні сертифікати, що емітовані Національним 

банком України 
63 479 67 190

16 Кредити отримані 2 619 2 807
17 Зобов`язання перед МВФ, крім зобов`язань зі сплати 

внеску за квотою
180 660 206 245

18 Боргові зобов`язання на користь МВФ зі сплати вне-
ску за квотою

74 099 80 411

19 Інші зобов’язання 3 330 3 303
Усього зобов’язань 779 239 862 193

III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
20 Статутний капітал 100 100
21 Загальні  та інші резерви 52 277 53 052
22 Резерви  переоцінки активів і зобов’язань 111 108 111 741

Усього власного капіталу 163 485 164 893
Усього пасивів 942 724 1 027 086

Голова                                                                                                  Я. В. Смолій
Головний бухгалтер — директор
Департаменту бухгалтерського обліку                                    Б. В. Лукасевич

11.07.2018 року Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Донбаснафтопродукт» прийняло рішення про ви-

діл юридичної особи з Товариства з обмеженою відпові-

дальністю «Донбаснафтопродукт» (ідентифікаційний код - 

№24811068) з організаційно-правовою формою: «товари-

ство з обмеженою відповідальністю».

 ТОВ «Донбаснафтопродукт» свою діяльність не припи-

няє.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Нафто-

промторг» (ЄДРПОУ 37790532) 11 липня 2018 року при-

йнято рішення про виділ з ТОВ «Нафтопромторг» юридич-

ної особи, яка буде мати організаційну правову форму —

товариство з обмеженою відповідальністю — без припи-

нення своєї діяльності.

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо,  що з 01 серпня 2018 року ТОВ «Три-

Моб» вносить зміни у тарифи на послугу «Мобільний до-
ступ до віртуальної приватної мережі (ВПМ)» для контр-
актних бізнес-абонентів мережі рухомого (мобільного) 
зв’язку ТОВ «ТриМоб».

Детальну інформацію про тарифи розміщено в  місцях 
продажу послуг ТОВ «ТриМоб» та на сайті www.3mob.ua. 
Отримати інформацію можна також за телефоном Кон-
такт-центру 0-800-50-11-88.

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ЛІЗИНГ» (Код ЄДРПОУ 31113529) повідомляє про втра-

ту Довідки про взяття на облік юридичної особи ФЛ № 140, виданої 20 січ-

ня 2005 року Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 

України.

Державне підприємство Міністерства оборони України «Київська контора 
матеріально-технічного забезпечення» повідомляє, що наказом Міністерства 
оборони України від 10.07.2018 № 330 «Про визнання таким, що втратив чин-
ність, наказу Міністерства оборони України від 24.07. 2015 №356» визнано та-
ким, що втратив чинність наказ Міністерства оборони України від 24.07.2015 
№356 «Про ліквідацію державного підприємства «Видавничо-поліграфічне 
підприємство Міністерства оборони України «Армія України».

Наказом Міністерства оборони України від 10.07.2018 №333 «Про реор-
ганізацію державного підприємства «Видавничо-поліграфічне підприємство 
Міністерства оборони України «Армія України», прийнято рішення про припи-
нення юридичної особи — державне підприємство «Видавничо-поліграфічне 
підприємство Міністерства оборони України «Армія України», шляхом при-
єднання до державного підприємства Міністерства оборони України «Київ-
ська контора матеріально-технічного забезпечення», ідентифікаційний код 
07673802 (02093, м. Київ, вул. Поліська,5)

Державне підприємство Міністерства оборони України «Київська конто-
ра матеріально-технічного забезпечення» визначено правонаступником усіх 
прав та обов’язків державного підприємства «Видавничо-поліграфічне під-
приємство Міністерства оборони України «Армія України». 

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що втрачено бланки  

Полісів ОСЦПВВНТЗ:  

Серія АМ№№ 2366751; 2366752; 2366753; 2366755; 2341562; 2348479; 

1616307; 1619060; 3794002; 2359439; 2359440; 2359441; 2359442; 2359443; 

2359444; 3788148; 3788481; 1621885; 3817407-3817410
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +14 +19 +24 +29 Черкаська +14 + 19 +25 +30
Житомирська +14 +19 +24 +29 Кіровоградська +14 + 19 +25 +30
Чернігівська +14 +19 +24 +29 Полтавська +14 + 19 +25 +30
Сумська +14 +19 +24 +29 Дніпропетровська +14 + 19 +25 +30
Закарпатська +13 +18 +23 +28 Одеська +16 + 21 +27 +32
Рівненська +13 +18 +22 +27 Миколаївська +16 + 21 +27 +32
Львівська +13 +18 +22 +27 Херсонська +16 + 21 +27 +32
Івано-Франківська +13 +18 +22 +27 Запорізька +16 + 21 +27 +32
Волинська +13 +18 +22 +27 Харківська +15 + 20 +26 +31
Хмельницька +13 +18 +22 +27 Донецька +15 + 20 +26 +31
Чернівецька +13 +18 +22 +27 Луганська +15 + 20 +26+31
Тернопільська +13 +18 +22 +27 Крим +18 + 23 +27 +32
Вінницька +14 +19 +25 +30 Київ +17 + 19 +27 +29

Укргiдрометцентр

Студенти з Донеччини 
поїхали до Польщі  
на розкопки

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ. У межах домовленості про співпрацю 
з Інститутом археології Жешувського університету (Польща) з 
обміну студентами юні представники Донецької області стали 
учасниками археологічних розкопок неолітичного поселення 
бронзової та залізної доби у сусідній країні. 

Кілька років тому на території місцевого заповідника у воє-
водському місті Жешув археологи на глибині 30 сантиметрів 
натрапили на сліди неолітичного поселення, вік якого — понад 
6 тисяч років. З-під землі дістали уламки посуду, кістки тварин 
і черепашки, які тоді виконували функцію грошей. А невдовзі 
фахівці підтвердили припущення, що у бронзову добу тут був 
оборонний рів, і це стало відкриттям. 

Активну участь у розкопках взяли і шестеро студентів з До-
неччини, які знайшли кілька предметів і збагатилися досві-
дом. А ще наші земляки встигли відвідати пам’ятні місця Кра-
кова, побували на міській ратуші, у краєзнавчому музеї й дав-
ніх підземеллях Жешува, а також навідалися до середньовіч-
ного замку в старовинному місті Ланьцут Прикарпатського во-
єводства.  

Пройдусь по Абрикосовій, 
спинюся на Бузковому

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ООНОВЛЕННЯ. У Сумах створюють Бузковий бульвар, який 
має з’явитися у вигляді зеленої зони на лівому березі річки Сум-
ки.  Під час першого засідання робочої групи, яка працює згідно 
з розпорядженням міського голови Олександра Лисенка, йшлося 
про підготовку землевпорядної документації, інвентаризації від-
повідних земель тощо.  Своєрідним зачином до створення Бузко-
вого бульвару можна вважати капітальний ремонт мосту на вули-
ці Горького, який розпочався цими днями. Загалом планують зна-
чно оновити цю ділянку, що має стати ще однією зоною відпочин-
ку городян і гостей міста.

ФОТОФАКТ

ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА. Знаний у світі київський дитячий 
хор «Щедрик» днями в Флоренції (Італія) здобув головний 
приз Міжнародного фестивалю-конкурсу оркестрових і хо-
рових колективів. Авторитетне журі професіоналів визна-
ло «Щедрик» найкращим хором з-поміж 11 груп-учасниць 
престижного співочого дійства. Також «Щедрик» у складі 
54 співаків удостоєно двох золотих медалей у віковій ка-
тегорії юнацьких хорів та в категорії виконання духовної 
музики. А головний диригент і художній керівник хору Ма-
ріанна Сабліна отримала спеціальну нагороду як найкра-
щий диригент фестивалю. Відзнаки фестивалю, що про-

ходить під патронатом міської ради Флоренції, мають ви-
ключно артистичну цінність і не передбачають фінансової 
винагороди. 

«Щедрик» за півстолітню історію існування брав участь 
у багатьох співочих форумах, з 1990-х ставав переможцем 
численних міжнародних конкурсів у Канаді, США, Польщі 
та Італії. На міжнародному конкурсі духовної музики в Римі 
2005 року хор отримав золотий диплом і гран-прі у двох но-
мінаціях: найкращий хор і найкращий диригент. Після тієї пе-
ремоги Папа Римський Бенедикт XVI прийняв хор «Щедрик» 
у Ватикані та привітав дітей українською мовою. 

Свято здійсненої мрії 
НАЗАВЖДИ В ПАМ’ЯТІ. Рубіжне, Сєверодонецьк та Лисичанськ 
відзначили  річницю визволення 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Жителі шанували 
своїх визволителів, 

очевидці ділилися спога-
дами, кожен з учасників 
отримав незабутні вра-
ження. У Сєверодонецьку 
святкування тривали на-
віть два дні. Розпочали-
ся з міського відкритого  
фестивалю «Peace, Love 
and Happiness» (мир, лю-
бов і щастя), який зібрав 
понад 300 місцевих жи-
телів, запрошених ар-
тистів 23 музичних гур-
тів і байкерів. Наступного 
дня святкові заходи про-
довжилися на площі Ми-
ру покладанням квітів ге-
нерал-майорові Олек-
сандрові Радієвському 
на футбольному полі, де 
у спортивному двобої зі-
йшлися команди міської 
ради та військового комі-
саріату. Був і молебень за 
Україну, відкриття мемо-
ріального знака «Пам’ять 
нації» та патріотичний 
автопробіг вулицями міс-
та, якому не завадила 
гроза.

«22 липня 2014 ро-
ку назавжди залишить-
ся в пам’яті. Багато без-
сонних ночей в очікуван-
ні визволення. Жили на-
дією, і коли побачила на 
вулиці техніку з прапо-
рами України, подумала, 

що то сон. Побачили пер-
ший такий рідний довго-
очікуваний синьо-жов-
тий. Плакала від радості. 
Ми підбігали до військо-
вих, щоб почути бажа-
не: незабаром визволять 
усю окуповану терито-
рію. Було відчуття повної 
ейфорії, але тоді ми ще 
не знали, що війна затяг-
неться так надовго. Сьо-
годні дякую всім бійцям, 
які нас визволяли, і вічна 
пам’ять загиблим за моє і 
ваше життя», — ділиться 
враженнями почесна гро-
мадянка Сєверодонець-
ка письменниця Світлана 
Талан.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

24..29
14..19

26..31
15..20

25..30
14..19

27..32
16..21

22..27
13..18

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Луганська область — це Україна!
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Вдячні люди принесли квіти до пам’ятника герою АТО 
полковнику (посмертно генерал-майору) Олександру 
Радієвському, який звільняв Сєверодонецьк і загинув 23 липня 
2014 року під час спецоперації з визволення Лисичанська
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