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Не всі регіони якісно 
готуються до зими
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА. Шляхи розв’язання проблеми урядовці 
обговорили з представниками місцевих органів влади

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Кожного українця, звіс-
но, турбує, чи роз-

почнеться черговий опа-
лювальний сезон вчас-
но й чи будуть у домівках 
тепло і гаряча вода. То-
му саме це питання бу-
ло центральним для об-
говорення під час селек-
торної наради, яка відбу-
лася в Кабінеті Міністрів 
під головуванням віце-
прем’єр-міністра —  мі-
ністра регіонального роз-
витку, будівництва та 
ЖКГ Геннадія Зубка. Од-
нак розпочав її посадо-
вець із теми не менш ак-
туальної. 

Ситуація, яка нещо-
давно склалася із забез-
печенням хлором підпри-
ємств водоканалу, проде-
монструвала, що місце-
ва влада й тут неналеж-
но виконує свої обов’язки 
контролю функціону-
вання системи критич-
ної інфраструктури. При 
цьому Геннадій Зубко за-
певнив, що грошей в регі-
онах достатньо.

«Сьогодні уважніше по-
трібно подивитися на за-
паси, які мають бути на 
підприємстві, наявність 
контрактів, диверсифіка-
цію поставок не ли-
ше хлору, а й інших 
реагентів», — за-
значив урядовець.

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ про некомпетентність деяких 
керівників чи навіть їхню протидію реформі 

Прем’єра турбують 
пенсійні проблеми  

АКТУАЛЬНО. Затримки з виплатою пенсій у липні — пер-
сональна відповідальність керівництва Пенсійного фонду. Тож 
до кінця тижня слід врегулювати ситуацію. На цьому наголосив 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час урядової наради 
з керівництвом Пенсійного фонду, Державного казначейства, 
міністерств фінансів і соціальної політики.

«Я стурбований інформацією з регіонів про затримки пенсій-
них виплат. Персональна відповідальність — вчасно виконува-
ти зобов’язання перед пенсіонерами. До кінця тижня врегулю-
вати ситуацію. Окрім того, призначаю службове розслідування 
дій і керівника ПФУ, і керівників у регіонах. Будуть ще хоч раз 
затримки — не вибачу. Створювати людям додаткові пробле-
ми неприпустимо», — наголосив Прем’єр.

Держава вчасно перераховує всі бюджетні трансферти. Тож 
час і Пенсійному фонду взятися до роботи, повідомляє депар-
тамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріа-
ту КМУ. «Центральний бюджет заборгованості перед ПФУ не 
має. Ми повністю фінансуємо. Вживайте всі заходи, аби ситуа-
ція більше не повторилася», — наголосив Володимир Гройсман.

ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:

ЦИФРА ДНЯ

250 млн євро
коштуватиме нова програма ЄБРР  

з підтримки відновлюваної енергетики 
в Україні (USELF-III), яку реалізують 

упродовж півтора року  

«Досі в 128 районах 
немає жодної об’єднаної 

територіальної громади. 
Це передусім через 

саботаж  
райдерж

адміністрацій». 

Електронна медицина мріє  
про мережі 5G

МЕТА. З вересня 2018-го  
команда українських науков-
ців працюватиме в кластерно-
му проекті програми EUREKA 
Future eHealth powered by 5G — 
«Майбутня електронна сфера 
охорони здоров’я на основі тех-
нології 5G». Його розраховано 
на 36 місяців, і він має зробити 
е-медицину швидшою та мобіль-
нішою. Проект дасть змогу ство-
рити нові сервіси для моніторин-
гу стану здоров’я пацієнтів, нада-
ти лікарям оперативний доступ 
до медичних баз даних тощо.

Розробку виконуватимуть 
вчені з КПІ ім. Ігоря Сікорсько-
го. Вони співпрацюватимуть з 
колегами з Фінляндії, Іспанії, 
Угорщини, Південної Кореї, Із-
раїлю, Туреччини, Франції, Ні-
меччини, Швеції.

Передусім досліджувати-
муть можливості використан-

ня в електронній медицині тех-
нології 5G, де інтегруються 
4G, Wi-Fi, Bluetooth, міліметро-
ві хвилі та інші технології без-
дротового доступу.

Україна член EUREKA вже 
понад 10 років, і за цей час на-
ші розробники долучилися до 
виконання понад 30 проектів. 
Програма дає змогу науков-
цям з різних країн об’єднатися 
для здійснення проектів, які не-
можливо виконати самостій-
но в одній країні. Наприклад, 
коли потрібно знайти додат-
кові технології, знання, засо-
би виробництва, ринки збу-
ту чи інші ресурси. Здебільшо-
го спів праця у програмі про-
ходить за напрямами IT, ме-
дичної та біо технологій, енер-
гії, зв’язку, транспорту, довкіл-
ля. Україна вже брала або бе-
ре участь у проектах майже за 

всіма цими напрямами, повідо-
мляє прес-служба МОН.  Од-
на з головних переваг EUREKA 
— можливість науковців вихо-
дити зі своїми розробками на 
нові ринки. Окрім цього, знак-
символ якості програми всес-
вітньо відомий, і його викорис-
тання значно підвищує авто-
ритет продукту.  Та й терміну 
подачі заявок на участь у ме-
режевих проектах програми 
EUREKA немає.

Ще один проект, який ви-
конують в Україні, присвя-
чений розробленню мате-
ріалів для захисту від УФ-
випромінювання. Спільно з ви-
нахідниками Київського націо-
нального університету техно-
логій і дизайну працюють ру-
мунські й польські виробники. 
Вони створюють текстильні за-
хисні екрани та одяг.

Міноборони наближається  
до цивільного статусу

РЕФОРМУВАННЯ. У Мін-
оборони розпочалися прак-
тичні заходи з трансформа-
ції посад військовослужбов-
ців на цивільні відповідно до 
Стратегічного оборонного бю-
летеня. Ідеться про раціональ-
не використання військовос-
лужбовців, посади яких підля-
гають скороченню через про-
ведення організаційно-штат-
них заходів. 

За словами першого за-
ступника міністра оборони Іва-
на Руснака, це має на меті під-
вищення ефективності й ре-
формування відомства як ор-
гану виконавчої влади і органу 
військового управління. «Ви-
вчаючи досвід країн Альянсу, 
зауважуємо, що в оборонних 
відомствах, які формують по-
літику у сфері оборони та ви-
вчають питання забезпечення 

військ, майже всі посади ци-
вільні», — нагадав фахівець.

У Міноборони залишать 
певну кількість військових по-
сад, які узгоджені з керівни-
ками департаментів та управ-
лінь. Решта стануть цивільни-

ми, повідомляє прес-служба 
відомства. «Для кожного вій-
ськовослужбовця, чия поса-
да стає цивільною, це питан-
ня вибору. Усі вони професіо-
нали. Хто вирішив залишити-
ся на військовій службі, змо-
жуть продовжити кар’єру в Ге-
неральному штабі, інших ор-
ганах управління, вищих вій-
ськових навчальних закладах. 

А посади, які буде трансфор-
мовано в цивільні, будуть прі-
оритетними для тих, хто вирі-
шив звільнитися з військової 
служби», — наголосив він.

На виконання оператив-
ної цілі 1.1 Матриці досягнен-

ня стратегічних цілей і вико-
нання основних завдань обо-
ронної реформи Стратегічно-
го оборонного бюлетеня Мініс-
терство оборони, здійснюючи 
функцію державного цивіль-
ного контролю над Збройними 
силами, посилення зв’язків з 
Верховною Радою і громадян-
ським суспільством, набуває 
статусу цивільного.
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В оборонних відомствах країн НАТО 
майже всі посади цивільні.
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оголошення

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги. 34, викликає Козлова Максима Ва-
димовича як обвинуваченого у судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/9773/18 за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Козлова Максима 
Вадимовича за ч.1ст. 258-3 КК України на 07 серпня 2018 
року о 15-15 годині.

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

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

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Плахотнюк Костянти-
на Володимировича як обвинуваченого у судове засідання 
по кримінальній справі № 426/19004/17 за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Плахотнюк 
Костянтина Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 07 серпня 2018 року о 14-30 годині.

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

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

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає Кравцова Олександра Володимиро-
вича як обвинуваченого у судове засідання по кримінальній 
справі № 426/343/16-к за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Кравцова Олександра Володи-
мировича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни на 07 серпня 2018 року о 14-45 годині.

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

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

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Мірошника Родіона Валерійовича 
як обвинуваченого у судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/16089/17 за обвинувальним актом у кримінально-
му провадженні стосовно Мірошника Родіона Валерійовича 
за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що від-
будеться 08 серпня 2018 року о 10-30 годині.

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

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

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя 
Перемоги, 34, викликає Цемкало Сергія Олександровича, як 
обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі 
№ 433/297/18 за обвинувальним актом у кримінальному про-
вадженні стосовно Цемкало Сергія Олександровича за ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 08 серпня 
2018 року об 11 -30 год.

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

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

Сватівський районий суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Шаблієнко Ірину Во-
лодимирівну як обвинувачену у судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/15327/16-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Шаблієнко 
Ірини Володимирівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України, що від-
будеться 08 серпня 2018 року о 12-00 годині.

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

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

Сватівський районий суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Коротенка Романа Івановича, як 
обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/8743/16-к за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Коротенка Романа Івановича за ч. 1 
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України , що відбудеть-
ся 08 серпня 2018 року об 11-00 год.

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

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

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Матяша Сергія Анато-
лійовича як обвинуваченого у судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/11766/17 за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні стосовно Матяша Сергія Ана-
толійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 08 
серпня 2018 року о 10-00 годині.

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

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

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

 Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслі-
дуванням у кримінальному провадженні № 42016010000000278 за підозрою Сидоренка Олександра Івано-
вича, 22.06.1961 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достат-
німи для складання обвинувального акта прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідоми-
ти підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до мате-
ріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримінальному провадженні зібрані усі не-
обхідні докази для складання обвинувального акта.

У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначений вище підозрюваний може ознайомитись з матеріалами 
вказаного кримінального провадження з можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до вимог  
ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, обсяг матеріалів кри-
мінального провадження (4 томи), пропонуємо підозрюваному Сидоренку Олександру Івановичу прибути 
разом із своїми захисниками до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, пер-
ший поверх) до прокурора у кримінальному провадженні Пірогової О. І. у період з 27.07.2018 по 30.07.2018 
включно (з 09:00 год. по 18:00 год.) для проведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з мате-
ріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України.

Разом з цим, пропоную Вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурорам по 
вказаним кримінальним провадженням доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чи-
ном будь-які речові докази, документи, або копії з них, які ви маєте намір використовувати як докази в суді.

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані письмово під-
твердити протилежній стороні — прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найме-
нування таких матеріалів.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Шубіна Олександра 
Васильовича як обвинуваченого у судове засідання по 
кримінальній справі № 426/15/16-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Шубіна Олек-
сандра Васильовича за ч.1 ст. 109, ч.2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України на 06 серпня 2018 року о 10-00 годині.

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

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

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Пілавова Арістотеля 
Юрійовича як обвинуваченого у судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/7657/17 за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Пілавова Арісто-
теля Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 06 серпня 
2018 року о 10-30 годині.

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

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

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Тіщенко Олену Сергіївну 
як обвинувачену у судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/11855/17-к за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Тіщенко Олени Сергіївни за ч.1 ст 111, 
ч. 1 ст. 258-3, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 437 КК України на 06 серпня 
2018 року о 10-15 годині.

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

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

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кісельова Віталія Ві-
кторовича як обвинуваченого у судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/337/16-к за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Кісельова Віталія 
Вікторовича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
що відбудеться 6 серпня 2018 року о 10-45 годині.

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

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

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

Номери лотів: F91G30450- F91G30489
Короткий опис активів (майна) в лотах Легкові автомобілі з основними засобами:  Skoda 

Superb, Chevrolet Aveo, Chevrolet Lacetti, Chevrolet 
Tacuma, Daewoo Lanos, Ford Transit, Ford  Torneo, 
Volkswagen Transporter,Great Wall, Renault Kango
всього 35 лотів
Нежитлова нерухомість з основними засобами,  
за наступними адресами:
- м. Ужгород, вул. Собранецька, 84 
- м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 26а
- м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 110
- м. Черкаси, вул. Надпільна, 330
- м. Чернігів, пр. Миру, 89
всього 5 лотів

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

01.08.2018

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 лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/38685-asset-sell-id-175511

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України Пісарише-
на Олександра Володимировича, 11.01.1983 року народження, 
останнє відоме місце проживання: вул. Ювілейна, 6/2, м. Брян-
ка, Луганська область, у судові засідання, які відбудуться 02 
серпня 2018 року о 09 год. 00 хв. та 03 вересня 2018 року о 
09 год. 15 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськра-
йонного 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 Пісаришена О. В. у судове за-
сідання, оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Багрій Т. Я.

Оголошується конкурс з визначення організатора аукціону з про-
дажу майна банкрута КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА «КАСТОР 17», 
м. Мерефа, код ЄДРПОУ 05755559, місцезнаходження:вул. Дніпров-
ська, 221, м. Мерефа, Харківський р-н, Харківська обл., 62472; по-
станова ГС Харківської обл. від 11.04.2018 по справі №922/662/18 
про визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. Пись-
мові пропозиції від фізичних або юридичних осіб, що відповідають 
вимогам ч.6 ст.49 Закону України № 2343-XII, приймаються протя-
гом 5-ти робочих днів з дати виходу оголошення.  Ліквідатор Тищен-
ко О. І., тел. 097-945-35-44, пошт.адреса: 61002, м. Харків, вул. Ми-
роносицька, 65, кв.33.

Обвинувачений Губарєв Павло Юрійович, 10.03.1983 р.н., ви-

кликається до Печерського районного суду м. Києва 03 серпня 

2018 року на 09-30 год. за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 

4, каб. 406, суддя Смик С. І., для участі в підготовчому судово-

му засіданні з розгляду кримінального провадження за обвину-

ваченням Губарєва П. Ю. за ч.3 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч . 2 ст. 110,  

ч. 1 ст. 28, ч . 1 ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КСВ ЛОГІСТІК» 

(код ЄДРПОУ 41969154, місцезнаходження: 01004, м. Київ, ву-

лиця Шовковична, будинок 42-44, офіс 13-В) повідомляє про 

прийняття рішення про виділ з ТОВ «КСВ ЛОГІСТІК» іншого то-

вариства з обмеженою відповідальністю. Вимоги від кредиторів 

приймаються в письмовому вигляді протягом 30 днів з дати пу-

блікації цього повідомлення за адресою: 01004, м. Київ, вулиця 

Шовковична, будинок 42-44, офіс 13-В.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮВЕСТА ДЕВЕ-
ЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40412621 , місцезнаходження: 01032, 
м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок, 96, квартира, 10) по-
відомляє про прийняття рішення про зменшення статутного ка-
піталу та виділ з ТОВ «ЮВЕСТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» іншого това-
риства з обмеженою відповідальністю. Вимоги від кредиторів 
приймаються в письмовому вигляді протягом 30 днів з дати пу-
блікації цього повідомлення за адресою: 01032, м. Київ, вулиця 
Саксаганського, будинок, 96, квартира, 10.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Пузік Ігор Вікторович, 06.06.1981 р. н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька обл., м. Краматорськ, вул. Перша Горна, буд. № 5, кв. 115 на підставі ст. ст. 133, 135, 
297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 30.07.2018 у період часу з 09 год. 00 хв. по 11 
год. 00 хв. до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, до слідчого Лиманюка Олександра Петровича для відкрит-
тя та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручення Вам письмового 
повідомлення про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у кримінальному про-
вадженні № 22018050000000074 від 25.04.2018 за ч. 1 ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 
КПК України при здійсненні спеціального досудового розслідування.

Втрачені документи: 
Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден та Свідоцтво 

про право плавання під державним прапором України на судно (бортовий номер 
ua 3213 KV) Sea-Doo BRP , два двигуна №М6411208 та М6408190 по 215 к.с., 

видані на Шмайлова Володимира Миколайовича, вважати недійсними.

Вважати Диплом бакалавра Гавриленко Юлії Сергіївни, серія КВ №45668427, 
про закінчення у 2013 році Київського університету права Національної  

академії наук України та додаток до диплома про вищу освіту, 
серія 12ВБ №965772, недійсними.

Втрачений Судновий білет 
ДБ № 010920 на судно «Twister Prestige 987», реєстраційний номер 
«ДНП-2067-К», що належить Большакову Євгену Володимировичу, 

вважати недійсним.

Кагарлицький районний суд Київської області викликає 
як відповідача гр. Голубєва Олексія Олеговича по цивільній 
справі № 368/391/18 за позовом Голубєвої Олени Миколаїв-
ни до Голубєва Олексія Олеговича, 3-тя особа служба у спра-
вах дітей Кагарлицької РДА про надання дозволу на тимча-
совий виїзд за кордон неповнолітньої дитини, для розгляду 
даної справи по суті. Фактичне місце проживання не відоме.

Судове засідання відбудеться 02 серпня 2018 року о 09 
год. 00 хв. в м. Кагарлик в приміщенні Кагарлицького район-
ного суду Київської області, що знаходиться за адресою: Ки-
ївська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3, 
головуючий по справі суддя Закаблук О. В.

В разі неявки відповідача гр. Голубєва Олексія Олегови-
ча в судове засідання, справа буде розглянута в його від-
сутність.

Повістка про виклик
Обвинувачений Борщов Андрій Леонідович, 3 жовтня 

1974 року народження, на підставі ст.ст.111, 134, 135, 314, 
абзацу 5 ч. З ст.323 КПК України викликається Артемівським 
міськрайонним судом Донецької області для участі в стату-
сі обвинуваченого в підготовчому судовому засіданні кри-
мінального провадження №42014050610000027 від 31 лип-
ня 2014 року за обвинуваченням Борщова Андрія Леонідо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст.258-3 КК України, яке відбудеться в залі судових 
засідань приміщення суду за адресою: Донецька область,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5, 8 серпня 2018 року о 10 год. 00 хв. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені 
ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого за 
викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Чопик О. П.

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає 
Александрова Олександра Володимировича як об-
винуваченого у судове засідання по кримінальній 
справі № 426/9895/18 за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні стосовно Александро-
ва Олександра Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України на 07 серпня 2018 року о 15-00 годині.

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

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

Київський районний суд м. Харкова по ци-
вільній справі 640/4022/17 за позовом Лучен-
ко Дмитра Валентиновича до Бічуч Олексан-
дра Львовича про стягнення заборгованості, 
викликає до суду відповідача Бічуч Олексан-
дра Львовича (останнє відоме місце перебу-
вання: 61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 
буд. 30, кв. 27), на 08.08.2018 року на 12.30 
годину.

Судове засідання відбудеться у приміщен-
ні Київського районного суду м. Харкова за 
адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, 
зал №2.

У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя Зуб Г. А.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +15 +20 +27 +32 Черкаська +15 + 20 +27 +32
Житомирська +15 +20 +23 +28 Кіровоградська +15 + 20 +27 +32
Чернігівська +15 +20 +27 +32 Полтавська +15 + 20 +27 +32
Сумська +15 +20 +27 +32 Дніпропетровська +15 + 20 +27 +32
Закарпатська +15 +20 +25 +30 Одеська +18 + 23 +26 +31
Рівненська +14 +19 +23 +28 Миколаївська +18 + 23 +27 +32
Львівська +13 +18 +22 +27 Херсонська +18 + 23 +27 +32
Івано-Франківська +13 +18 +22 +27 Запорізька +18 + 23 +28 +33
Волинська +14 +19 +22 +27 Харківська +17 + 22 +27 +32
Хмельницька +14 +19 +23 +28 Донецька +17 + 22 +28 +33
Чернівецька +14 +19 +22 +27 Луганська +17 + 22 +27+32
Тернопільська +13 +18 +22 +27 Крим +18 + 23 +25 +30
Вінницька +15 +20 +23 +28 Київ +18 + 20 +29 +31

Укргiдрометцентр

У Покровську 
відбувся краєзнавчий 
велопробіг

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ДОЗВІЛЛЯ. Пізнавальну корисну й цікаву екскурсію історич-
ними місцями свого міста у Покровську Донецької області вирі-
шили провести у формі велопробігу. Ініціаторами креативного 
заходу стали тутешні активісти та краєзнавці, які поєднали ак-
тивний відпочинок на велосипедах з не менш корисним вивчен-
ням історії рідного краю. 

Участь у першій екскурсії з вітерцем взяли більш як 30 охочих, 
серед яких не тільки жителі Покровська, а й сусідніх Краматор-
ська, Мирнограда, Селидового і кількох довколишніх сіл. Як зі-
зналися окремі з них, попри те, що давно живуть на цій терито-
рії, зроду не бували в деяких колоритних місцях, про які досі ли-
ше чули. Наприклад, цього дня відкрили для себе селище Шев-
ченка, де пізнавальну екскурсію для них провів місцевий кра-
єзнавець Сергій Луковенко. Він розповів про маловідомі фак-
ти з історії Покровська і найближчих менших населених пунктів. 

Перший краєзнавчий велопробіг пам’ятними місцями підтвер-
див перспективність такої форми глибшого знайомства з історі-
єю рідного краю, а тому його учасники вже готуються до наступ-
ного. До того ж, уже очевидно, що кількість велоекскурсантів 
має значно збільшитися.      

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Д О В Г О О Ч І К У В А Н А 
ПРЕМ’ЄРА. На початку серп-
ня у столичному кінотеа-
трі «Жовтень» має відбутися 
допрем’єрний показ фільму 
«Чорний козак». Робота над 
картиною, дія якої відбуваєть-
ся в селі Сабадаш під Жаш-
ковом на початку ХVII століт-
тя, за словами режисера Вла-
дислава Чабанюка, тривала 
10 років. 

Історик за фахом, колиш-
ній шкільний учитель, а нині 
директор історико-культурно-

го заповідника «Трипільська 
культура» в Тальнівському ра-
йоні, він знімав фільм тим са-
мим методом, яким відтво-
рює житла трипільців на тери-
торії заповідника, — толокою. 
Люди допомагали хто чим міг. 
Хтось допоміг кінокамерою і 
найкращим оператором, хтось 
костюмами, ще хтось гріш-
ми. Це перший повнометраж-
ний народний фільм, створе-
ний без фінансової підтримки 
Держкіно, а виключно за раху-
нок заощаджень ідейників та 
спонсорських вливань.

Чорний козак — це воїн Ва-
силь, проклятий за те, що за-

снув на чатах. Може виходити 
лише ночами. Закоханий у су-
сідку Ганну Шуличиху, допо-
магає їй по господарству. На 
село нападають ординці. Чор-
ний козак б’ється з ними. Са-
мопожертвою і героїзмом зні-
має прокляття. 

Картину зняли за мотива-
ми історичної казки уман-
ця Сашка Лірника на єди-
ній в Україні шкільній кіно-
студії «Мальва» в селі Леге-
дзине Тальнівського району 
Черкащини. Головну роль зі-
грав Василь Середенко. Він 
не професійний актор, коза-
кує з 1980-х. Був капітаном 

козацької чайки «Спас», до-
плив на ній з Києва до Лон-
дона. Тепер виховує дітей у 
козацькому дусі.

Сашко Лірник поділив-
ся, що це вже не стільки каз-
ка «Про вдову Ганну Шуляч-
ку…», скільки панорама укра-
їнського життя. Не все ви-
йшло, як хотілося, але бу-
ло кілька знахідок, які зроби-
ли фільм кращим. Стрічка по-
зитивна, весела, переможна. 
Тобто це те, що нам нині по-
трібно.

Про дату виходу на широкі 
екрани буде повідомлено до-
датково.
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омДе бере  

початок Тиса
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. На Рахівщи-
ні (Закарпаття) днями вдруге 
відбувся фестиваль «Де бере 
початок Тиса». Ця найбільша 
в краї річка, довжина якої до 
впадіння в Дунай сягає май-
же 1000 кілометрів, бере по-
чаток саме в цьому куточку 
Карпат. 

На свято разом з головою 
облдержадміністрації Генна-
дієм Москалем приїхали ке-
рівник Генерального кон-
сульства Угорщини у міс-
ті Берегове Матяш Сіладі та 
консул Румунії в селищі Со-
лотвино Габріел Нікола. Во-
ни висадили в селі п’ять са-
джанців вічнозеленого хвой-
ного тиса, які символізува-
тимуть п’ять країн, через які 
несе води Тиса. 

Основні заходи відбували-
ся в урочищі Околи на висоті 
понад 1260 метрів над рівнем 
моря. Захоплюючись чисто-
тою води біля витоків велич-
ної європейської ріки, почес-
ні гості разом із сотнями охо-
чих скуштували води з Чор-
ної Тиси. 

«Сьогодні ми зібралися у 
цій прекрасній місцині Закар-

паття, де бере початок гор-
дість українських Карпат — 
найбільша ліва притока Ду-
наю Тиса. Вона прославле-
на в легендах, на її честь на-
звано астероїд Сонячної сис-
теми, її образ у пісні-реквіємі 
«Пливе кача по Тисині» став 
символом героїзму Небес-
ної Сотні», — сказав Генна-
дій Москаль. У фестивальній 
програмі взяли участь про-
фесійні й самодіяльні музи-
канти, прозвучали твори мо-
вами країн — учасниць фес-
тивалю.

Гості із задоволенням про-
йшлися до витоку Тиси без-
печними сходами, які торік 
реконструювали. 

Тут встановлено рекре-
аційні об’єкти, інформацій-
ні стенди. Закарпатські лі-
сівники прикрасили місцину 
дерев’яними скульптурами. 
Торік восени силами Закар-
патського обласного управ-
ління лісового та мислив-
ського господарства поблизу 
витоку Чорної Тиси побуду-
вали лісову дорогу, яка спо-
лучає Тячівський і Рахівський 
райони області та скорочує 
шлях між ними з 210 до 22 кі-
лометрів. Тож їздити тут ста-
ло набагато зручніше.

Геннадій Москаль разом з гостями — дипломатами  
із сусідніх країн куштує воду з Тиси

Знак, що вказує на місце витоку Тиси

«Чорний козак» прибуває до Києва

Горить — не згасає багаття української надії на краще життя

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: F11GL30627 

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.

Електронна адреса для доступу до від-

критих торгів (аукціону) /електронно-

го аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 

(аукціону) /електронного аукціону: 13.09.2018.

Час проведення відкритих торгів (аук-

ціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціо-

ну) /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/38686-asset-sell-id-175512

ОГОлОшеННя


	26_P1
	26_p2
	26_P3
	26_P4
	26_P5
	26_P6
	26_P7-10
	26_P11
	26_P12

