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Зцілитися  
і не помилитися

ДОСЛІДЖЕННЯ. Чверть препаратів, куплених  торік 
українцями,  не мають доведеної ефективності  

Прес-секретар Генсека ООН про те, що доля незаконно 
засудженого українця Сенцова постійно перебуває  
в полі зору керівника організації

Рішення арбітражу  
в Європі не ігнорують  

ПОКАРАННЯ. Арешт окружним судом Амстердама акцій ком-
панії оператора газопроводу «Блакитний потік» — «Блю Стрім 
Пайплайн», які належать російському Газпрому, підтвердили у 
НАК «Нафтогаз України». 

«Є таке, — іронічно написано на сторінці компанії у Фейсбуці. 
— Кажуть, люди скаржаться, що ми начебто прагнемо задуши-
ти їхню компанію. Заарештовуємо активи, західні банки не дають 
фінансування, доводиться позичати у російських пенсіонерів. Во-
но нам треба? Виплатіть же борг, і все». Тут ідеться про виграш-
ну для України справу в Стокгольмському арбітражі. Крім того, 
в НАК «Нафтогаз України» нагадали колишнім російським парт-
нерам про виплату щоденної пені обсягом півмільйона доларів, 
які додаються до 2,56 мільярда доларів приписаних судом виплат.

Газпром оскаржує в судах Швейцарії, Нідерландів і Великобри-
танії дії НАК з приведення у виконання рішення Стокгольмсько-
го арбітражу. А його дочірні компанії приховують частку капіта-
лу Газпрому в своїх активах. Загалом, повідомляє Укрінформ, су-
ди заарештували активи Газпрому в Швейцарії, Великобританії 
та Голландії.

ЦИТАТА ДНЯ

СТЕФАН ДЮЖАРРИК:

ЦИФРА ДНЯ

294 
людини внесено до міжнародного 

переліку зниклих безвісти в зоні 
проведення операції Об’єднаних сил  

«Генеральний секретар 
ООН Антоніу Гутерреш 

стурбований станом 
здоров’я Олега Сенцова.  

Це питання він обговорює  
з представниками 

російської  
влади».

Уряд виконує природоохоронні 
зобов’язання  

НОРМОТВОРЧІСТЬ. Роз-
роблений Мінприроди законо-
проект «Про озоноруйнівні ре-
човини та фторовані парникові 
гази», який створює передумо-
ви для зменшення споживання 
та виведення з обігу цих речо-
вин, розглянув і підтримав Ка-
бінет Міністрів. Документ роз-
роблено на виконання Украї-
ною міжнародних зобов’язань, 
зокрема Монреальського про-
токолу та Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС.

«Україна не виробляє озоно-
руйнівних речовин, але актив-
но імпортує їх. Тривалий час у 
нас не було належного зако-
нодавства, яке б урегульову-
вало імпорт і споживання цих 
речовин. Відповідне рішення 
щодо необхідності законодав-
чого врегулювання Україною 
цього питання було ухвалено 

Озоновим секретаріатом ООН 
ще в 2012 році», — пояснив мі-
ністр екології та природних ре-
сурсів Остап Семерак. Ідеться 
про так звані контрольовані ре-
човини, зокрема холодоаген-
ти, які застосовують для охо-
лодження і кондиціювання по-
вітря, спінювачі, розчинники та 
охолоджувачі, які використову-
ють у виробництві будівельних 
матеріалів, оборонній промис-
ловості, авіації, на медичних і 
залізничних об’єктах, в авто-
мобільній промисловості тощо.

«Україна має міжнарод-
ні зобов’язання щодо охорони 
озонового шару й запобігання 
зміні клімату. Вони стосуються 
також поступового скорочен-
ня та подальшого припинення 
використання озоноруйнівних 
речовин. Це нормальна прак-
тика для провідних країн. Ду-

маю, що Україна також упора-
ється з цим завданням», — ци-
тує прес-служба Мінприроди 
слова урядовця. 

Те, що тривалий час не бу-
ло необхідного законодавства, 
стримувало повний державний 
контроль за ввезенням і ви-
везенням озоноруйнівних ре-
човин через кордон, а також 
створювало перешкоди для 
об’єктивного звітування Украї-
ни як сторони Монреальського 
протоколу Озоновому секрета-
ріату.

«Переконаний, що ухвален-
ня цього законопроекту сприя-
тиме переходу галузі на озоно- 
і кліматобезпечні технології та 
речовини, що стане вкрай не-
обхідним кроком, попри нега-
тивні зміни клімату, які фіксу-
ють науковці у всьому світі», — 
резюмував Остап Семерак.

Україна захищатиме акваторію 
Чорного та Азовського морів 

НАЦБЕЗПЕКА. Збільшити 
корабельне угруповання, кіль-
кість морської піхоти та артиле-
рії на Азовському напрямку для 
надійного захисту всіх кордонів 
і мирної виробничої діяльності 
в акваторії Азовського моря — 
такі плани оприлюднив коман-
дувач Військово-морських сил 
Збройних сил України адмірал 
Ігор Воронченко під час спільно-
го командно-штабного навчан-
ня Командування ВМС ЗСУ з 
іншими військовими формуван-
нями та правоохоронними орга-
нами «Шторм-2018».

Навчання з управління ви-
значеним комплектом військ 
під час відбиття збройної агре-
сії з морського напрямку прово-
дять для вдосконалення прак-
тичних навичок військ і всіх си-
лових структур із захисту узбе-
режжя Чорного та Азовсько-

го морів. Важливий елемент — 
удосконалення роботи команд-
ного пункту управління та взає-
мосумісності родів військ.

А під час зустрічі з україн-
ськими дипломатами Прези-
дент Петро Порошенко дору-
чив МЗС підготувати пропози-
ції із забезпечення інтересів на-
шої держави в акваторії Азов-
ського моря та відсічі зазіхан-
ням РФ. «Не збираюся з цим 
миритися. Переконаний: ситуа-
ція, яка складається, категорич-
но неприйнятна, — сказав Пре-
зидент, повідомивши про до-
ручення підготувати засідання 
РНБО з цього питання. — Про-
типравні підступні дії Москви в 
цьому регіоні не можуть і не бу-
дуть залишатися безкарними, і 
тим більше без адекватної між-
народної реакції. І тут мені по-
трібна ваша допомога».

Вже згодом під час навчань 
корабельні й катерні тактичні 
групи українських ВМС викона-
ли бойові стрільби по морських, 
повітряних і берегових цілях, 
провели мінно-загороджуваль-
ні та пошуково-рятувальні дії, 
охорону та оборону пунктів ба-
зування. Морські піхотинці ви-
садили морський тактичний де-
сант і провели протидесантні дії 
у визначених районах.

Залучена від українських 
ВМС та інших видів ЗСУ авіа-
ція, окрім підтримки підрозді-
лів, здійснювала повітряну роз-
відку, польоти на пошук та зни-
щення об’єктів, відбивала уда-
ри засобів повітряного нападу 
противника. Підрозділи інших 
військових формувань забез-
печили посилення ділянок дер-
жавного кордону, охорону авто-
мобільних мостів тощо.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Дешко Олександр Григорович, 31.10.1966 року народження, уродженець 
м. Моспіне Донецької області, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. 
П’ятницького, буд. 58, паспорт громадянина України серії ВА №632599, виданий Жовтневим РВ 
Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 19.02.1997 року, на підставі ст.ст. 133, 
135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитись 05.09.2018 з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. до 
каб. № 303 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях, який знаходиться за адресою: вул. А. Нільсена, буд.33, м. Ма-
ріуполь, Донецька область, для відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального прова-
дження, вручення Вам письмового повідомлення про підозру, обвинувального акта та реєстру ма-
теріалів у кримінальному провадженні №22016050000000171 від 23.08.2018 за ч.1 ст.258-3 КК 
України у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Лещенко Максим Іванович, 12.05.1973 р.н., який 
зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Харцизьк, м-н Юбілейний, 
буд. 23, кв. 33, на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України Вам не-
обхідно з’явитись 04.09.2018 року о 09 год. 00 хв. до 2 управління (з дис-
локацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях, до слідчого Назарука А.Д. за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні №12015050000000398 за 
ч.1 ст.258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від яв-
ки на виклик настають наслідки, передбачені ст.139 КПК України.

Слідчий СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь 
Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях 

старший лейтенант юстиції  А.Д. Назарук

ТзДВ «Калуська автобаза»  
проводить загальні збори  

учасників товариства  
о 9 год. 00 хв. 02.10.2018 р.  

з питань відчуження  
частки майна.

Збори проводяться за адресою: 
м. Калуш, вул. Литвина, 13,  

тел. 067-3446964.
Дніпровський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого 

Полєтаєва Олександра Миколайовича, 16.03.1979 року народження 
(зареєстрованого за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 55, 
кв. 6), у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 12.09.2018 р. 
о 16 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання в кримінальному провадженні 
№1-кп/755/905/18 відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
вул. Сергієнка, 3, каб. 11, під головуванням судді Левко В.Б.

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

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: F11GL32967-F11GL33029
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: 17.10.2018

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/39381-asset-sell-id-178604

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: F11GL33030-F11GL33094
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: 19.10.2018

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/39347-asset-sell-id-178473

Суддею Октябрського районного суду міста Полтави Микитенком В.М., відповідно до ухвали у справі 
№554/3229/17, здійснюється спеціальне судове провадження, згідно з главою 24-1, п.20-1 Перехідних положень 
КПК України, за матеріалами досудового розслідування  кримінального провадження №42016171010000045, за 
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 27, 
ч. 2 ст. 368-3, ч. 2 ст. 369-2 КК України, стосовно Вергелеса В. В., який переховується від органів слідства та суду 
з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний розшук.

У зв’язку із викладеним Вергелес Василь Володимирович (23.05.1964 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: м. Полтава, вул. Короленка, 17, кв.9) викликається як обвинувачений у судові засідання, які відбудуться 
03.09.2018 о 14.00; 13.09.2018 о 14.00 та 24.09.2018 о 14.00 в Октябрському районному суді м. Полтави за адре-
сою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5, каб. 48.

Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє про роз-
міщення на офіційному веб-сайті Комітету http://www.amc.gov.ua рішень адміністративної колегії терито-
ріального відділення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: від 26.07.2018 
№ 82-р/к у справі № 2/12-55-18 щодо ПП «ОССА» (ідентифікаційний код 34273117); від 24.04.2018  
№ 37-р/к у справі № 2/01-18-17 щодо ТОВ «НВП «МЕТЕКОЛ» (ідентифікаційний код 14234523) і ФОП 
Ф ОМЕНКО О.В. (ідентифікаційний номер — 3302609726) та вимог голови територіального відділен-
ня від 27.03.2018 № 02-26/3-1151 до ФОП ЛЕОНОВОЇ Е.В. (ідентифікаційний номер 2485615843); 
від 27.03.2018 № 02-26/3-1152 до ФОП КОНДРАТЕНКА (ідентифікаційний номер 2679515734).

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Буран Юрій Юрійович, який народився 07.09.1972 року, зареєстрований за адресою: Роз-
дільнянський р-н, смт Лиманське, вул. Кірова, 6, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання на 10.09.2018 року о 14.00 годині, зал 231 Приморського районного суду м. Одеси, за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В.М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Якименко Олександр Іванович, який народився 5 грудня 1950 року, зареєстрований за адресою: 
м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 32-Б, 2-я Садова, 28, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання, яке відбудеться 11.09.2018 року о 15 годині 00 хвилин у залі судових засідань №231 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя В.М. Попревич

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

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

F22G32966 Нежитлова будівля, літ. «А-3», загальною площею 1398 кв.м, що розташована за адресою: Київська 
обл. м. Біла Церква, пров. Будівельників, буд. 1, та основні засоби у кількості 1858 штук.

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лоту

Перші відкриті торги (аукціон) – 11.09.2018
Другі відкриті торги (аукціон) – 20.09.2018
Треті відкриті торги (аукціон) – 01.10.2018
Четверті відкриті торги (аукціон) – 10.10.2018
П’яті відкриті торги (аукціон) – 22.10.2018
Шості відкриті торги (аукціон) – 31.10.2018
Сьомі відкриті торги (аукціон) – 09.11.2018
Восьмі відкриті торги (аукціон) – 20.11.2018
Дев’яті відкриті торги (аукціон) – 29.11.2018
www.prozorro.sale 

Точний час початку проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale 
http://www.fg.gov.ua/assets-selling

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

Номери лотів: F91G32375– F91G32389
Короткий опис активів (майна) в лотах I. Нежитлова нерухомість за наступними адресами:

– м. Ужгород, вул. Собранецька, 90 (з зем.ділянкою 2110100000:29:001:0005 та лічильниками 2 шт.)
– м. Бердянськ, вул. Пушкіна, 9а (з основними засобами 4 шт.)
– м. Рівне, вул. Черняка, 2 (з основними засобами 7 шт.)
– м. Запоріжжя, вул. Ситова, 13а (з основними засобами 5 шт.)
– м. Чернівці, вул. Головна, 11 (з основними засобами 4 шт.)
– м. Полтава, вул. Європейська, 147 (з основними засобами 7 шт.)
– м. Кам’янське, пр. Шевченка, 14, прим. 07 (з основними засобами 8 шт.)
– м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 9 (з основними засобами 4 шт.)
– м. Львів, вул. Кавалерідзе, 1, кв. 109 (з основними засобами 6 шт.)
– м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 69, прим. 164 (з основними засобами 5 шт.)
– м. Харків, пр. Тракторобудівників, 108 (з основними засобами 3 шт.)
– м. Запоріжжя, пр. Соборний, 129 (з основними засобами 5 шт.)
– м. Тернопіль, вул. Хмельницького, 23 (з основними засобами 7 шт.)
– м. Луцьк, пр. Волі, 11 (з основними засобами 4 шт.)
– м. Львів, пл. Соборна, 2а (з основними засобами 8 шт.)

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону 12.09.2018
Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/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/39346-asset-sell-id-178470

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» 
повідомляє про втрату бланків суворої звітності  

полісів ОСЦПВ в кількості 237 штук:
АМ 3118985 АМ 3524353 АМ 3628824 АМ 3524324
АМ 3118993 АМ 3524356 АМ 3628826 АМ 3524326
АМ 3517253 АМ 3628757 АМ 3628827 АМ 3524335
АМ 3517271 АМ 3628758 АМ 3628830 АМ 3524336
АМ 3517280 АМ 3628768 АМ 3628835 АМ 3524337
АМ 3517314 АМ 3628771 АМ 3628836 АМ 3628817
АМ 3517316 АМ 3628774 АМ 3628837 АМ 3628818
АМ 3517317 АМ 3628775 АМ 3628839 АМ 3628821
АМ 3517318 АМ 3628776 АМ 3628840 АМ 3628822
АМ 3517328 АМ 3628777 АМ 3628841 АМ 3628823
АМ 3517345 АМ 3628778 АМ 3628842 АМ 3772019
АМ 3517364 АМ 3628779 АМ 3628843 АМ 3772020
АМ 3517365 АМ 3628782 АМ 3628844 АМ 3772022
АМ 3517368 АМ 362785 АМ 3628848
АМ 3517370 АМ 3628788 АМ 3628849
АМ 3517371 АМ 3628789 АМ 3628851
АМ 3517378 АМ 3628794 АМ 3628852
АМ 3517392 АМ 3628799 АМ 3628853
АМ 3517394 АМ 3628800 АМ 3628854
АМ 3517395 АМ 3628802 АМ 3628855
АМ 3524262 АМ 3628806 АМ 3628856
АМ 3524269 АМ 3628808 АМ 3628857
АМ 3524270 АМ 3628809 АМ 3628858
АМ 3524279 АМ 3628811 АМ 3628859
АМ 3524285 АМ 3628812 АМ 3628860
АМ 3524286 АМ 3628813 АМ 3628997
АМ 3524321 АМ 3628815 АМ 3772017
АМ 3524323 АМ 3628816 АМ 3772018

Діапазони бланків полісів з АМ 3772001 по 3772015, з АМ 3772026 
по 3772150. 

Вважати їх недійсними.

Повідомлення про порушення  
основного зобов’язання в порядку 

статті 35 ЗУ «Про іпотеку»
Морозов Павло Анатолійович, 4 лип-

ня 1967 року народження, вами по-
рушені умови кредитного договору 
№CM-SME301/067/2007 від 13.03.2007 
року в частині своєчасного погашення 
заборгованості. Прострочена заборго-
ваність за кредитним договором скла-
дає 450 320,06 (чотириста п’ятдесят ти-
сяч триста двадцять гривень 06 копійок) 
гривень.

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «АНСУ» попереджає вас та 
майнового поручителя, Морозову Ві-
кторію Валентинівну, 9 травня 1968 ро-
ку народження, що у разі несплати ви-
щезазначеної заборгованості протя-
гом тридцяти днів з моменту отриман-
ня вами цього повідомлення буде роз-
почато процедуру звернення стягнен-
ня на предмет іпотеки за іпотечним до-
говором №PM-SME301/067/2007 від 
13.03.2007 року, а саме: нежитлове при-
міщення № 108 (сто вісім), що знахо-
диться за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Дніпро (попередня назва 
Дніпропетровськ), вул. Прогресивна, бу-
динок № 3 (три).

Звернення стягнення на предмет іпо-
теки буде проведено в один із способів, 
передбачених умовами вищезазначено-
го іпотечного договору та нормами чин-
ного законодавства, в тому числі, але не 
виключно:

– набуття іпотекодержателем права 
власності на предмет іпотеки;

– продаж іпотекодержателем від сво-
го імені предмета іпотеки будь-якій осо-
бі-покупцеві;

– іншим передбаченим чинним зако-
нодавством способом.

Оголошення з продажу активів (майна) АТ «БАНК БОГУСЛАВ»,  
що реалізуються безпосередньо юридичній чи фізичній особі

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК БОГУСЛАВ» 
надає перелік активів (майна) банку, який, у відповідності з Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб від 22.08.2018 року №1935, пропонується до реалізації шляхом безпосе-
реднього продажу юридичній або фізичній особі, починаючи з 13.09.2018 р. Оціночна вартість майна не 
перевищує 10 мінімальних заробітних плат. 

Майно, яке виставляється на безпосередній продаж – основні засоби загальною кількістю 1422 оди-
ниць, у т.ч.: комп’ютерна техніка, банківське обладнання, офісна техніка, сейфи, офісні меблі та інші 
основні засоби.

Перелік активів (майна) наведено в Додатку 1, який містить найменування та початкові ці-
ни продажу активів, на сайті АТ «БАНК БОГУСЛАВ» – http://bankboguslav.com.ua/ogoloshennya-pro-
bezposeredniy-prodazh-aktiviv-at-bank-boguslav-z-13-09-2018/  та на сайті ФГВФО http://www.fg.gov.ua/
not-paying/liquidation/219-at-bank-bohuslav/39332-2708

Ознайомитись з активами, виставленими на безпосередній продаж, та оформити заяву на придбан-
ня майна можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 години (обідня перерва з 13.00 до 13.45 год.) за адресою: 
м. Київ, вул. Вавілових, 15а, за попередньою домовленістю з відповідальним працівником АТ «БАНК БО-
ГУСЛАВ» Немировською Тетяною Миколаївною за номером тел. (044) 454-01-74.

Вважати недійсними наступні документи:
1. Судновий білет, серія СБ № 011270, виданий Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому 

транспорті 17 липня 2008 року на ім’я Гогунський Іван Федорович, на право власності судна, бортовий реєстраційний но-
мер ОДА-2111-К.

2. Посвідчення судноводія малого/маломірного судна, № 00875/02, видане 06.06.2017 р.
3. Свідоцтво про придатність малого судна до плавання на ім’я Гогунський Іван Федорович, судно ОДА-2111-К, реєстро-

вий номер 3-409051, рік побудови 2008, модель «Аквамарін 400».
4. Технічний талон № 202440, про проведення технічного огляду малого судна ОДА-2111-К, реєстровий номер 3-409051.

ПОВІСТКА 
про виклик до суду в кримінальному провадженні

Обвинуваченому Сімонову Костянтину Ігоровичу, 11.10.1983 р.н., який проживає за адресою: м. Харків, вул. Шарикова, 
буд. 49, кв. 73, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 необхідно з’явитися 10.09.2018 р. о 10 год. 00 хв. до Павлоградського 
міськрайонного суду Дніпропетровської області (м. Павлоград Дніпропетровської області, вул. Дніпровська, 135), зала су-
дового засідання каб. 201, суддя Щербина О.О., для участі в допиті як обвинуваченому у справі № 185/1856/17 у криміналь-
ному провадженні № 22018220000000118 від 12.06.2014 за обвинуваченням Сімонова Костянтина Ігоровича, 11.10.1983 
р.н., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України.

Після смерті 18.04.2018 року 

НІКІТІНА Вячеслава Миколайовича, 

1941 р.н., 

відкрилася спадщина, нотаріусом заведено спадкову 

справу. 

Спадкоємцям померлого звертатись до нотаріу-

са за адресою: м. Харків, вул. Максиміліанівська, 6; 

тел. (057) 7142790.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування. 

Підозрюваний Савчук Юрій Дмитрович, 03.05.1974 року наро-
дження, уродженець с. Майданецьке Тальнівського району Чер-
каської області, українець, громадянин України, зареєстрований 
за адресою: м. Донецьк, вул. Роздольна, б. 20, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 
4 вересня 2018 року о 15 год. 00 хв. у каб. № 231 до слідчого 
У СБУ в Черкаській області Водяника А.С. за адресою: м. Черкаси, 
вул. Гоголя, 240, р.т.: 398-546, для участі в слідчих та процесу-
альних діях у кримінальному провадженні №22018250000000007 
від 07.02.2018 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слідче управління ГУНП в Запорізькій області викликає 
Анісімова Євгена Олександровича, 25.04.1975 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Ясельна/Снайперська, 23/48, для повідомлення про підоз-
ру та надання доступу для ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження №12014080000000242, від 
25.07.2014, за підозрою Анісімова Є.О. у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 
ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189, ч. 2 
ст. 189, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України, на 10 год. 00 хв. 
04.09.2018 р. до слідчого управління ГУНП в Запорізькій об-
ласті за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29.

Втрачені суднові реєстра-

ційні документи на судно 

«Казанка 2М», № б/н, з ре-

єстраційним бортовим но-

мером ДАП-8541-К, суд-

новласник Бондаренко В.В., 

вважати недійсними.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +10  +15 +26  +31
Житомирська +9  +14 +25  +30
Чернігівська +9  +14 +25  +30
Сумська +10  +15 +26  +31
Закарпатська +13  +18 +28  +33
Рівненська +11  +16 +25  +30
Львівська +11  +16 +24  +29
Івано-Франківська +11  +16 +24  +29
Волинська +12  +17 +24  +29
Хмельницька +12  +17 +25  +30
Чернівецька +12  +17 +25  +30
Тернопільська +12  +17 +25  +30
Вінницька +12  +17 +26  +31

Oбласть Нiч День

Черкаська +13  +18 +26  +31
Кіровоградська +14  +19 +28  +33
Полтавська +14  +19 +28  +33
Дніпропетровська +14  +19 +29  +34
Одеська +18  +23 +29  +34
Миколаївська +16  +21 +30  +35
Херсонська +17  +22 +30  +35
Запорізька +16  +21 +30  +35
Харківська +12  +17 +27  +32
Донецька +13  +18 +28  +33
Луганська +11  +16 +28  +33
Крим +17  +22 +28  +33
Київ +12  +14 +28  +30
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140 розповідей про бої 
за луганський аеропорт

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ. Книгу спогадів «У вогняному кільці. Оборо-
на луганського аеропорту» написано та видано у Львові. Над 
нею працював колектив із п’яти авторів, очолюваний волонте-
ром вимушеним переселенцем з Луганська Сергієм Глотовим, 
якому й належить ідея написати історію одного з трагічних епі-
зодів нинішньої війни на сході України. 

Днями понад 600 примірників книжки делегація із Львівщини 
передала бібліотекам Луганщини. 

«Це видання мають отримати всі бібліотеки Луганщини. Та-
ке рішення прийнято разом із львівською спільнотою», — за-
значив голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз під час презентації.

Луганський аеропорт боронили бійці 80-ї окремої аеромо-
більної бригади із Львівщини. Команда волонтерів зібрала спо-
гади понад 140 учасників та очевидців тих подій — військових, 
волонтерів, місцевих жителів, працівників міліції та аеропорту, 

медиків. До книжки ввійшли унікальні фотографії й 
картосхеми, що ілюструють воєнні опера-

ції навколо летовища.
Книжка — підсумок першої 

спроби проаналізувати свід-
чення безпосередніх учасників 
одніє ї з найтрагічніших опера-
цій початку російсько-україн-
ської війни, що досі залиша-
ється маловідомою для біль-
шості українців. У докумен-
тальній хроніці описано не ли-
ше події, пов’язані з оборо-
ною міжнародного аеропор-
ту «Луганськ» та прилеглих 
населених пунктів (квітень — 
початок вересня 2014 року), 
а й ті, що передували окупа-
ції Луганська (зима — весна 
2013—2014 років). Книжка 
містить коментарі військо-
вих дослідників, офіцерів та 
експертів з аналізом осно-
вних подій, а також перелік 
загиблих українських бійців 
із різних підрозділів.

Насолоджуємося теплом бабиного літа й осіннім різнобарв’ям!

У чарівні шати осінь чепуриться
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Якщо горобина вродила рясно, 
осінь буде вологою, а зима суворою

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Кожна пора року — не-
вичерпне джерело на-

тхнення для поетів і ху-
дожників. Майстри пе-
ра і пензля у творчості не-
одмінно розкривають при-
нади весни, літа, осені й 
зими. Ось лірична картин-
ка з поезії Ліни Костенко: 
Красива осінь 

вишиває клени
Червоним, жовтим, 

срібним, золотим.
А листя просить: 

— Виший нас зеленим!
Ми ще побудем, 

ще не облетим.
Осінньої пори природа 

перетворюється на тала-
новитого творця чарівних 
барв. Гаї й діброви палах-
котять різнобарв’ям, ла-
ни соняхів не поступають-
ся за випромінюванням 
небесному світилу, урба-
ністичний ландшафт міст 
прикрашають клумби з 
каннами, айстрами, чор-
нобривцями, жоржинами. 
А як милує око яскраво-
червоними кетягами на зе-
леному листі горобина! До 
речі, цього року вона вро-
дила дуже рясно. За на-
родними прикметами, це 
ознака того, що осінь буде 
вологою, а зима суворою. 

Щодо прикмет на май-
бутні погодні умови осе-
ні, зими і наступного ро-
ку, то у вересні народні 
синоптики прогнозують їх 
за давніми спостережен-
нями у такі дні релігійних 
свят: Тадея та Васили-
ни (3), Євтихія (6), Симе-
она Стовпника (14), Різд-
во Пресвятої Богородиці, 
друга Пречиста (21), Пе-

тра і Павла осінніх (23), 
Здвиження (27).

«На Тадея селянин не жу-
рився — у хаті свіжий хлі-
бець з’явився», — ствер-
джує прислів’я. До цього 
дня збіжжя має бути у за-
сіках, а на столі — хліб і пи-
роги з борошна першого по-
мелу. Жінки клопочуться 
вчасно зібрати в полукіп-
ки льон. «На Василини збе-
ри льон до стеблини, а зер-
но у полукіпках дозріє», — 
нагадує прислів’я. О цій порі 
в повітрі всюди літає срібне 
павутиння. Якщо воно сте-
литься по землі — осінь бу-
де сухою, а якщо літає висо-
ко — з дощами. 

Шанувальники народних 
обрядів і в наші дні дотри-
муються давньої традиції 
на Симеона Стовпника за-
силати сватів, щоб на По-
крову відсвяткувати весіл-
ля. Хлібороби повинні за-
вершити сівбу озимих. «Хто 
до Семена засіє і заскоро-
дить, тому нива гарно вро-
дить», — нагадує прислів’я. 
З 14 по 21 вересня триває 
друге бабине літо. Якщо в 
цей час відлітають у вирій 
гуси, зима буде ранньою; 
якщо вони летять високо, 
сніг випаде не скоро; низь-
ко — зима буде з велики-
ми снігопадами. Якщо шпа-
ки почнуть відлітати у ви-

рій після Семена, осінь буде 
холодною, з дощами. 

Другу Пречисту здав-
на вважають жіночим свя-
том. Богородиця опікується 
бездітними жінками і допо-
магає їм зазнати щастя ма-
теринства. Цього дня пре-
тендентки на прихильність 
святої покровительки по-
винні пригощати обідом та 
обдаровувати гостинцями 
нужденних. Вважають, що 
з другої Пречистої почина-
ється осінь. Цього дня слід 
завершити заготівлю лі-
карських рослин. 

Свято Петра і Павла, 
осіннє рівнодення, у народі 
називають Горобинником.
Кетяги горобини розвішу-
ють під стріхами поряд із 
пучечками калини, над ві-
кнами садиб, де є дівчина 
на виданні. 

Воздвиження Чесног о 
Хреста Господнього — свя-
то поклоніння символу ві-
ри у вічне життя — Хрес-
ту. В народі існує по вір’я, 
що цього дня здвигаєть-
ся небо і земля. Усі плазу-
ни ховаються у глибокі но-
ри і сплять там до першо-
го весняного грому. Після 
Воздвиження слід обереж-
но поводитися у лісі, щоб не 
наступити на небезпечного 
плазуна, який ще не захо-
вався на зимівлю. 

Віри, Надії, Любові та їх-
ньої матері Софії — остан-
нє релігійне свято верес-
ня. Воно символізує поча-
ток осінніх молодіжних ве-
чорниць, на яких юнаки й 
дівчата збираються, «щоб 
себе показати й на інших 
подивитися».

Здрастуй, осінь золо-
та, пора земних щедрот й 
очей зачарування!

НАШ КАЛЕНДАР
  1 вересня — День знань
  2 вересня — День нотаріату; День підприємця
  5 вересня — Міжнародний день благодійності
  8 вересня —  День українського кіно; День фізичної культу-

ри і спорту; Міжнародний день грамотності
  9 вересня —  День танкістів; День працівників нафтової, га-

зової та нафтопереробної промисловості
10 вересня — Всесвітній день запобігання самогубствам
11 вересня — Головосіки. Строгий піст
12 вересня —  День співпраці Південь-Південь Організації 

Об’єд наних Націй
15 вересня —  День винахідника і раціоналізатора; День 

фармацевтичного працівника; Міжнародний 
день демократії

16 вересня —  День працівників лісу; Міжнародний день охо-
рони озонового шару

17 вересня — День рятівника
21 вересня —  День миру; Всенародний день миру; Різдво 

Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста
22 вересня — День партизанської слави
23 вересня —  День машинобудівника
24—30 вересня —   Всесвітній тиждень моря
26 вересня —  Міжнародний день боротьби за повну ліквіда-

цію ядерної зброї
27 вересня —  День туризму; Всесвітній день туризму; Возд-

виження Чесного Хреста Господнього
30 вересня —  День усиновлення; Всеукраїнський день біблі-

отек; Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії

Книгу спогадів «У вогняному 
кільці. Оборона луганського 
аеропорту» спершу 
презентували на Львівщині, 
де вона й вийшла друком
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