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МОРСЬКЕ ПРАВО. Росія більше не диктуватиме свої правила 
гри в акваторії Чорного та Азовського морів 

Президент про конструктивну атмосферу всередині  
цієї надважливої державної інституції 

Волевиявлення  
без російського впливу

ПРАВО. Автори законопроекту «Про всеукраїнський рефе-
рендум» планують направити його на оцінку експертів Вене-
ціанської комісії. Про це під час круглого столу «Проблеми за-
конодавчого забезпечення проведення референдумів в Украї-
ні» у Верховній Раді сказала одна з авторів документа Світла-
на Заліщук. 

Ухвалення цього законопроекту, повідомляє Укрінформ, — 
зобов’язання народних депутатів, які ставили свої підписи під 
коаліційною угодою. «Законопроект убезпечує державу від 
проведення маніпулятивних референдумів, що важливо в умо-
вах значного впливу РФ на інформаційний простір і громадську 
думку наших виборців», — наголосила Світлана Заліщук. За 
її словами, у законопроекті закладено норми, які дають змо-
гу ефективніше боротися з таким втручанням Росії під час во-
левиявлення українців. «Це, зокрема, відбувається через уне-
можливлення агітації, яка містить заклики до ліквідації неза-
лежності України, зміни конституційного ладу насильницьким 
шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності 
держави», — зазначила політик.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

8,8 млн тонн
зернових експортували українські 

аграрії з початку 2018—2019 
маркетингового року  

(липень 2018 — червень 2019 рр.).

«Уперше з часів  
Революції гідності 

Конституційний Суд 
нарешті матиме змогу  

працювати  
в повному складі».

ООН почує правду про ситуацію  
в Криму й на Донбасі

МІЖНАРОДНА ТРИБУНА. 
Завтра Президент Петро По-
рошенко виступить на засі-
данні Генасамблеї ООН, яка 
триває у Нью-Йорку. Раніше 
на своїй сторінці у Facebook 
він повідомив, що до порядку 
денного Генасамблеї включе-
но пункт про ситуацію на тим-
часово окупованих територі-
ях України. «На виконання мо-
го доручення успішно прове-
дено роботу щодо включен-
ня до порядку денного 73-ї се-
сії ГА ООН пункту «Ситуація 
на тимчасово окупованих те-
риторіях України», — напи-
сав Президент. На думку Пе-
тра Порошенка, це дасть змо-
гу  «крізь шквал російської де-
зінформації» донести до світо-
вої спільноти правду про тра-
гічні наслідки окупації РФ Кри-
му і агресії на Донбасі.

За інформацією заступника 
Глави Адміністрації Президен-
та Костянтина Єлісеєва, на по-
лях асамблеї Петро Порошен-
ко може зустрітися з главою 
Білого дому Дональдом Трам-
пом, проте цю зустріч остаточ-
но ще не підтверджено. Але до 
програми перебування Пре-
зидента України у Нью-Йорку 
внесено також низку двосто-
ронніх переговорів з лідерами 
інших країн. Крім того, Петро 
Порошенко візьме участь у за-
гальнополітичних дебатах і зу-
стрінеться з провідними пред-
ставниками світового бізнесу 
та українською громадою.

Окрім обговорення проблем 
російської окупації Криму та 
Донбасу, наша делегація пла-
нує порушити під час засідан-
ня Генасамблеї ООН питання 
звільнення українських бран-

ців Кремля, а також ситуацію 
в Азовському морі, де російські 
кораблі перешкоджають захо-
ду іноземних суден в українські 
порти, повідомляє УНІАН.

73-я Генеральна асамблея 
ООН відкрилася у Нью-Йорку 
18 вересня. Серед її пріорите-
тів — питання міграції, захис-
ту довкілля, права людей з об-
меженими можливостями, про-
блеми гендерної рівності і про-
сування сталого розвитку. За-
гальнополітичні дебати розпо-
чнуться сьогодні і триватимуть 
до 1 жовтня. За тради цією, їх 
відкриє Бразилія, за нею ви-
ступатимуть США як країна, 
на території якої розташова-
на штаб-квартира ООН. Після 
Дональда Трампа до учасників 
Генасамблеї звернуться пре-
зиденти Туреччини, Мексики, 
Франції, Ірану і Киргизстану.

Ресурсом слід розпорядитися  
по-господарськи 

САМОВРЯДУВАННЯ. До 
Асоціації міст України приєдна-
лися ще 40 місцевих рад. На сьо-
годні кількість членів об’єднання 
зросла до 742. Таку інформацію 
оприлюднив міський голова Ки-
єва і водночас голова Асоціації 
міст України Віталій Кличко на 
засіданні її правління перед XIV 
Українським муніципальним фо-
румом, який відкрився вчора в 
Тернополі.

«До нас звертаються місце-
ві ради, територіальні громади, 
які ухвалюють рішення про при-
єднання до Асоціації міст Укра-
їни. Це важливо для розвитку 
місцевого самоврядування, для 
втілення реформи децентралі-
зації. Адже разом ми сильніші 
й ефективніше можемо обсто-
ювати інтереси місцевих гро-
мад, розв’язувати проблеми, які 
спільні для міст, містечок і се-

лищ України», — 
цитує УНІАН слова 
посадовця.

У XIV Українсько-
му муніципальному 
форумі «День діа-
логу із владою» бе-
ре участь Прем’єр-
міністр Володимир 
Гройсман, члени 
уряду, народні де-
путати, Генеральний секретар 
Конгресу місцевих та регіональ-
них влад Ради Європи Андре-
ас Кіфер, спеціальний послан-
ник уряду ФРН з питань реформ 
у галузях урядування та децен-
тралізації в Україні Георг Міль-
брадт, міжнародні експерти.

Муніципальні форуми АМУ є 
щорічними зібраннями, на яких 
обговорюють проблеми забез-
печення життєдіяльності тери-
торіальних громад і формуван-

ня спільної позиції АМУ й орга-
нів державної влади.

Фундаментальну реформу 
децентралізації — передачу на 
місця адміністративних повнова-
жень і фінансових можливостей 
— буде продовжено. Але вимо-
га до місцевого самоврядування 
полягає в конвертуванні переда-
ного ресурсу в нову якість жит-
тя людей, таке завдання поста-
вив перед учасниками зібрання 
глава уряду. 
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Агресору показали,  
що його не бояться 
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документи

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Інформація для абонентів ТОВ «ММДС-УКРАЇНА»  
(код ЄДРПОУ 30358804), ТОВ «ММДС-ЧЕРНІВЦІ» (код ЄДРПОУ 

37158765) та ТОВ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 32357399).
Повідомляємо, що з 24.09.2018 року ТОВ «ММДС-УКРАЇНА» (код  

ЄДРПОУ 30358804), ТОВ «ММДС-ЧЕРНІВЦІ» (код ЄДРПОУ 37158765) 
та ТОВ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 32357399) припиняють свою 
діяльність шляхом приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 19199961).

Повістка про виклик 
Підозрюваний Трубчанін Володимир Вікторович, 08.05.1969 р.н., зареє-

стрований за адресою: Донецька область, м. Ясинувата, вул. Б.Хмельницького, 
б. 21, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається на 
09 годину 30 хвилин 28 вересня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ 
СБ України Левика П. О. у каб. 103 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 
33 (тел. 044-256-96-17) для проведення слідчих та процесуальних дій (до-
пит підозрюваного, оголошення про завершення досудового розслідування 
та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення 
з матеріалами кримінального провадження) у кримінальному провадженні   
№ 22017000000000148.

Повістка про виклик 
Підозрюваний Будник Сергій Анатолійович, 20.07.1981 р.н., зареєстрова-

ний за адресою: Донецька область, м. Ясинувата, вул. Каховська, б. 39, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається на 10 го-
дину 30 хвилин 28 вересня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ 
України Левика П. О. у каб. 103 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 
33 (тел. 044-256-96-17) для проведення слідчих та процесуальних дій (до-
пит підозрюваного, оголошення про завершення досудового розслідування 
та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення 
з матеріалами кримінального провадження) у кримінальному провадженні   
№ 22017000000000148.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонно-

го суду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) 
знаходиться кримі нальне провадження  
№ 120150500000001012 від 20 жовтня 2015 
року (справа № 1-кп/243/111/2018) за обвину-
ваченням Чигіна Сергія Геннадійовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викли-
кає обвинуваченого Чигіна Сергія Геннаді-
йовича, який проживає за адресою: вул. Не-
стерова, 87/34, м. Горлівка Донецької об-
ласті, у судове засідання, яке відбудеться 28 
вересня 2018 року о 09.00 год. у залі судо-
вого засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не засто-
совано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою, не прибув за викликом у судове 
засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибут-
тя до суду. Суд також має право постанови-
ти ухвалу про привід обвинуваченого та/або 
ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому глава-
ми 11 та 12 КПК України та здійснити спеці-
альне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськра-

йонного суду Донецької області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2,  
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримі-
нальне провадження № 42016221320000102 
від 5 грудня 2016 року (справа  
№ 1-кп/243/95/2018) за обвинуваченням 
Яремка Сергія Володимировича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд ви-
кликає обвинуваченого Яремка Сергія 
Володимировича, 12.09.1980 року наро-
дження, який проживає за адресою: До-
нецька область, м. Слов’янськ, вул. Мара-
пульця, 54, у судове засідання, яке відбу-
деться 28 вересня 2018 року о 09.00 год. у 
залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не за-
стосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, не прибув за викликом 
у судове засідання, суд відкладає судовий 
розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення йо-
го прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвину-
ваченого та/або ухвалу про накладення на 
нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК Украї-
ни та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськра-

йонного суду Донецької області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримі-
нальне провадження № 4201505000000045 
від 26 серпня 2015 року (справа  
№ 1-кп/243/42/2018) за обвинуваченням 
Протасова Аркадія Сергійовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд ви-
кликає обвинуваченого Протасова Ар-
кадія Сергійовича, який зареєстрований 
за адресою: вул. 60 років СРСР, 63/29,  
м. Горлівка Донецької області, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 28 вересня 
2018 року о 10.30 год. у залі судового за-
сідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не за-
стосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, не прибув за викликом 
у судове засідання, суд відкладає судовий 
розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення йо-
го прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвину-
ваченого та/або ухвалу про накладення на 
нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК Украї-
ни та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськра-

йонного суду Донецької області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2,  
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримі-
нальне провадження № 42015050000000443 
(справа № 1-кп/243/43/2018) за обвинува-
ченням Морозова Павла Павловича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд ви-
кликає обвинуваченого Морозова Пав-
ла Павловича, який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Горлівка,  
вул. Жукова, б. 18, кв. 35, у судове засі-
дання, яке відбудеться 28 вересня 2018 
року о 08.30 год. у залі судового засідан-
ня №11.

Якщо обвинувачений, до якого не за-
стосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, не прибув за викликом 
у судове засідання, суд відкладає судовий 
розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення йо-
го прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвину-
ваченого та/або ухвалу про накладення на 
нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК Украї-
ни та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськра-

йонного суду Донецької області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2,  
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримі-
нальне провадження № 22015060000000004 
від 10 лютого 2015 року (справа  
№ 1-кп/243/155/2018) за обвинуваченням 
Єфімова Тараса Олеговича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Слов’янський міськрайонний суд ви-
кликає обвинуваченого Єфімова Тараса 
Олеговича в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 28 вересня 2018 року о 
10.00 год. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не за-
стосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, не прибув за викликом 
у судове засідання, суд відкладає судовий 
розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення йо-
го прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвину-
ваченого та/або ухвалу про накладення на 
нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК Украї-
ни та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

Суддя І. О. Сидоренко

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про переведення суддів

Відповідно до підпункту 7 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Кон-
ституції України, пункту 1 частини другої статті 53, частини третьої статті 82, 
частини шостої статті 147, абзаців другого та третього пункту 3 і пункту 40 роз-
ділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів», пункту 11 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Зако-
ну України «Про Вищу раду правосуддя» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести:
1) суддю Вищого адміністративною суду України МОРОЗА Валентина Федо-

ровича на роботу на посаді судді Дніпропетровського апеляційного господар-
ського суду;

2) суддів Вищого господарського суду України:
на роботу на посадах суддів Київського апеляційного господарського суду:
ВЛАДИМИРЕНКО Світлану Вячеславівну,
ГРЕКА Бориса Миколайовича,
ДЕМИДОВУ Аллу Маркіянівну,
ЄВСІКОВА Олексія Олександровича,
КОЗИР Тетяну Павлівну,
КОРОБЕНКА Геннадія Петровича,
КОРСАКА Віталія Антоновича,
КРАВЧУКА Геннадія Анатолійовича,
КРОЛЕВЕЦЬ Ольгу Анатоліївну,
МОГИЛА Сергія Костянтиновича,
ПОЛЯК Олену Іванівну,
ПОЛЯКОВА Бориса Мусійовича,
ПОПІКОВУ Ольгу Володимирівну,
ХОДАКІВСЬКУ Ірину Полікарпівну;
на роботу на посадах суддів господарського суду міста Києва:
АЛЄЄВУ Інну Вячеславівну,
ІВАНОВУ Ларису Броніславівну.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
21 вересня 2018 року
№287/2018

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про переведення суддів

Відповідно до підпункту 7 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Кон-
ституції України, пункту 1 частини другої статті 53, частини третьої статті 82, 
частини шостої статті 147, абзацу третього пункту 3 і пункту 40 розділу ХІІ «При-
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів», пункту 11 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про Вищу раду правосуддя» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ:

на роботу на посаді судді апеляційного суду Київської області:
ПИСАНУ Тамілу Олександрівну,
на роботу на посадах суддів апеляційного суду міста Києва:
ЄЛЕНІНУ Жанну Миколаївну,
МОСТОВУ Галину Іванівну.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
21 вересня 2018 року
№288/2018

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про переведення суддів

Відповідно до підпункту 7 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Кон-
ституції України, пункту 1 частини другої статті 53, частини третьої статті 82, 
частини шостої статті 147, абзацу третього пункту 3 i пункту 40 розділу ХІІ «При-
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів», пункту 11 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про Вищу раду правосуддя» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести суддів Вищого адміністративною суду України на роботу на по-
садах суддів Київського апеляційного адміністративного суду:

КАЛАШНІКОВУ Олену Володимирівну,
ЧЕРПІЦЬКУ Людмилу Тимофіївну.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
21 вересня 2018 року
№289/2018

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про тимчасове переведення суддів

Відповідно до підпункту 7 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Кон-
ституції України, статті 55, частини шостої статті 147, абзацу першого пункту 3 i 
пункту 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», пункту 11 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести шляхом відрядження строком до одного року суддю Голованів-
ського районного суду Кіровоградської області ШКАМЕРДУ Катерину Сергіївну 
на роботу на посаді судді Приморського районного суду міста Одеси.

2. Перевести шляхом відрядження до закінчення строку, на який було при-
значено суддею, суддю Виноградівського районного суду Закарпатської облас-
ті БАК Мар’яну Дмитрівну на роботу на посаді судді Яворівського районного су-
ду Львівської області.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
21 вересня 2018 року
№291/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 вересня 2018 р. № 769 
Київ

Про внесення змін до Порядку спрямування 
до спеціальних фондів обласних бюджетів 

та бюджету м. Києва 50 відсотків суми 
перевиконання загального обсягу 

щомісячних показників надходжень митних  
платежів, визначених у розписі державного 

бюджету за загальним фондом,  
та поквартальної компенсації з державного 

дорожнього фонду
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Порядку спрямування до спеціальних фондів обласних бю-

джетів та бюджету м. Києва 50 відсотків суми перевиконання загального об-
сягу щомісячних показників надходжень митних платежів, визначених у роз-
писі державного бюджету за загальним фондом, та поквартальної компенса-
ції з державного дорожнього фонду, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 16 вересня 2015 р. № 726 «Про проведення експерименту з фі-
нансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг за-
гального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, 
що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх 
областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві» (Офіцій-
ний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2523; 2016 р., № 12, ст. 508; 2017 р., № 22,  
ст. 606; 2018 р., № 22, ст. 732), зміни, що додаються.

2. Установити, що поквартальна компенсація з державного дорожнього 
фонду до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету м. Києва за під-
сумками першого півріччя 2018 р. здійснюється з урахуванням змін, затвер-
джених цією постановою.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 вересня 2018 р. № 769
ЗМІНИ,  

що вносяться до Порядку спрямування до спеціальних  
фондів обласних бюджетів та бюджету м. Києва 50 відсотків  

суми перевиконання загального обсягу щомісячних показників  
надходжень митних платежів, визначених у розписі державного  
бюджету за загальним фондом, та поквартальної компенсації  

з державного дорожнього фонду
1. Пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Поквартальна компенсація здійснюється за таких умов:
1) станом на кінець останнього робочого дня відповідного кварталу та на 20 

грудня бюджетного року відсутні залишки бюджетних коштів за рахунок пе-
рерахування до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету м. Києва 
50 відсотків суми перевиконання щомісячних індикативних показників надхо-
джень митних платежів з урахуванням поквартальної компенсації з державно-
го дорожнього фонду;

2) на рахунок, відкритий головному розпоряднику коштів державного бю-
джету для обліку відкритих асигнувань за узагальненими показниками спеці-
ального фонду державного бюджету в обсязі, визначеному частиною другою 
статті 242 Бюджетного кодексу України, за результатами звітного кварталу за-
раховані 100 відсотків бюджетних коштів за рахунок джерел, визначених пунк-
том 1 частини другої статті 242 зазначеного Кодексу, без урахування залишку 
на початок року.

За підсумками I кварталу, першого півріччя та дев’яти місяців Казначейство 
забезпечує щоденне накопичення компенсації починаючи з 12 числа місяця, що 
настає за звітним кварталом, за рахунок щоденних надходжень до державного 
дорожнього фонду, а саме коштів, передбачених абзацом другим частини чет-
вертої статті 242 зазначеного Кодексу.

Такі надходження в сумі, необхідній для здійснення поквартальної компен-
сації, накопичуються Казначейством на окремому рахунку для зарахування 
надходжень до спеціального фонду державного бюджету, відкритому за від-
повідним кодом класифікації доходів бюджету, для подальшого перерахуван-
ня до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів та бюджету м. Києва.

Накопичення поквартальної компенсації здійснюється в обсягах, визначених 
відповідно до формул, зазначених у пунктах 5 і 6 цього Порядку.

Перерахування компенсації здійснюється починаючи з 25 числа місяця, що 
настає за звітним кварталом. 

У разі невиконання за результатами звітного кварталу планових показників 
за надходженнями до державного дорожнього фонду, а саме коштів, передба-
чених абзацом другим частини четвертої статті 242 зазначеного Кодексу, кошти, 
які накопичені Казначейством для подальшого перерахування до спеціальних 
фондів відповідних обласних бюджетів та бюджету м. Києва, перераховують-
ся в останній робочий день місяця, що настає за звітним кварталом, до держав-
ного дорожнього фонду.

Якщо O1 + ... + О11 + К1 + К2 + К3 < 6 млрд. гривень, Казначейство починаю-
чи з 12 грудня бюджетного року за рахунок щоденних надходжень до держав-
ного дорожнього фонду, а саме коштів, передбачених абзацом другим части-
ни четвертої статті 242 зазначеного Кодексу, накопичує суму (S), яка визнача-
ється за такою формулою:

S = 6 – (О1 + ... + О11) – К1 – К2 – К3.
За рахунок такої суми протягом останнього робочого (банківського) дня 

грудня здійснюється компенсація за підсумками року до спеціальних фондів 
відповідних обласних бюджетів та бюджету м. Києва в обсягах, визначених від-
повідно до формул, зазначених у пунктах 5 і 6 цього Порядку, та за умови, 
зазначеної у підпункті 1 цього пункту. Протягом останнього робочого (банків-
ського) дня грудня накопичена, але не використана для компенсації сума пере-
раховується до державного дорожнього фонду.

У звітності про виконання державного та місцевих бюджетів операції із здій-
снення поквартальної компенсації відображаються за відповідними кодами 
класифікації доходів бюджетів.»;

2) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Казначейство інформує щомісяця до 5 числа Мінфін та головного роз-

порядника коштів державного бюджету за бюджетними призначеннями, ви-
значеними законом про Державний бюджет України за рахунок джерел над-
ходжень, визначених пунктом 1 частини другої статті 242 Бюджетного кодексу 
України, за напрямами, визначеними абзацом другим частини четвертої стат-
ті 242 зазначеного Кодексу, про обсяг перерахованих коштів до спеціальних 
фондів відповідних обласних бюджетів та бюджету м. Києва від перевиконання 
місячних індикативних показників надходжень митних платежів за загальним 
фондом державного бюджету, що справляються під час митного оформлення 
товарів на територіях областей та м. Києва, та сум поквартальної компенсації з 
державного дорожнього фонду.».
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АРЕШТОВАНИХ АКТИВІВ

Ухвалами Голосіївського районного суду міста Києва у 
справі № 752/19045/17 накладено арешт у кримінальному про-
вадженні та передано в управління Національному агентству 
України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — АРМА) 
наступні об’єкти нерухомого майна (далі — Активи):

1) нежитлові будівлі, пл. 1964,1 кв.м, м. Чернівці, вул. Русь-
ка, 236-Б, РНОНМ 279953373101,

2) приміщення станції технічного обслуговування автомо-
білів, пл. 925,2 кв.м, м. Рівне, вул. Київська (вул. Лібкнехта), 
102ж, РНОНМ 22950556101,

3) приміщення станції технічного обслуговування автомо-
білів пл. 926,9 кв.м., м. Рівне, вул. Київська (вул. Лібкнехта), 
102з, РНОНМ 23003856101,

4) нежитлові приміщення, пл. 45,2 кв.м, м. Харків, вул. Ган-
ни, 13/1, РНОНМ 37829062,

5) нежитлові приміщення, пл. 165,9 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/3, РНОНМ 37809234,

6) нежитлове приміщення, пл. 291,3 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/9, РНОНМ 37813862,

7) нежитлові приміщення підвалу, пл. 425,5 кв.м., м. Харків, 
вул. Ганни, 13/10,  РНОНМ 37829218, 

8) нежитлові приміщення, пл. 51,1 кв.м, м. Харків, вул. Ган-
ни, 13/13, РНОНМ 37830424,  

9) нежитлове приміщення, пл. 5,7 кв.м, м. Харків, вул. Ган-
ни, 13, РНОНМ 421002, 

10) нежитлові приміщення, пл. 15,6 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13, РНОНМ 37911023,  

11) нежитлове приміщення, пл. 58,9 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/2, РНОНМ 37911742, 

12) нежитлові приміщення, пл. 263,8 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/4, РНОНМ 37912419,

13) нежитлові приміщення, пл. 97,1 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/6, РНОНМ 37912770,

14) нежитлове приміщення, пл. 293,5 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/8, РНОНМ 37913392,

15) нежитлові приміщення, пл. 333,7 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/11, РНОНМ 37915267,

16) нежитлове приміщення, пл. 19,8 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/12, РНОНМ 37914671,

17) нежитлове приміщення, пл. 79,1 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/14, РНОНМ 37914772, 

18) нежитлові приміщення, пл. 123,2 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/16, РНОНМ 37914849,

19) нежитлові приміщення, пл. 162,3 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/18, РНОНМ 37914968,

20) нежитлове приміщення, пл. 228,4 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/20, РНОНМ 37915116, 

21) нежитлове приміщення, пл. 272,7 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/22, РНОНМ 37915181,

22) нежитлові приміщення, пл. 57,1 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/2, РНОНМ 37809218, 

23) нежитлові приміщення, пл. 303,9 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/4, РНОНМ 37813776,

24) нежитлові приміщення, пл. 151,2 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/6, РНОНМ 37813809,

25) нежитлове приміщення, пл. 293,5 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/8, РНОНМ 37813835,

26) нежитлові приміщення, пл. 356,0 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/11, РНОНМ 37829462,

27) нежитлове приміщення, пл. 24,2 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/12, РНОНМ 37830270,

28) нежитлове приміщення, пл. 79,1 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/14, РНОНМ 37830486,

29) нежитлове приміщення, пл. 129,6 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/16, РНОНМ 37831459, 

30) нежитлові приміщення, пл. 138,2 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/18, РНОНМ 37831696,

31) нежитлове приміщення, пл. 227,7 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/20, РНОНМ 37813891,

32) нежитлове приміщення, пл. 84,1 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/22, РНОНМ 37813945,

33) нежитлові приміщення, пл. 48,8 кв.м,  м. Харків,  
вул. Космічна, 2, РНОНМ 8522821,

34) нежитлові приміщення, пл. 37,0 кв.м, м. Харків,  
вул. Космічна, 2, РНОНМ 37931590,

35) нежитлові приміщення, пл. 573,1 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/15, РНОНМ 37831244,  

36) нежитлові приміщення, пл. 140,1 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/19, РНОНМ 37831947,  

37) нежитлове приміщення, пл. 177,2 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/23, РНОНМ 37813927,  

38) нежитлові приміщення підвалу, пл. 708,1 кв.м, м. Хар-
ків, вул. Ганни, 13/5, РНОНМ 37813806, 

39) нежитлові приміщення підвалу, пл. 307,4 кв.м, м. Хар-
ків, вул. Ганни, 13/7, РНОНМ 37813827,  

40) нежитлові приміщення, пл. 317,4 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/7, РНОНМ 3791969, 

41) нежитлові приміщення, пл. 190,0 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/17, РНОНМ 37831573,

42) нежитлові приміщення, пл. 293,8 кв.м, м. Харків,  
вул. Ганни, 13/21, РНОНМ 37813902,

43) нежитлове приміщення, пл. 16,7 кв.м, м. Харків,  
вул. Космічна, 2/1, РНОНМ 37786381,

44) закритий склад з адміністративно-побутовими примі-
щеннями, пл. 2822,7 кв.м, м. Кременчук, вул. Салганна, 14-А, 
РНОНМ 57501353104,  

45) будівля дільниці усунення дефектів лакофарбового по-
криття вантажних автомобілів, пл. 503,4 кв.м, м. Кременчук, 
вул. Салганна, 14-А, РНОНМ 48600353104,

46) вбиральня з огорожею, пл. 1,0 кв.м, м. Кременчук, вул. 
Салганна, 14-А, РНОНМ 57407753104,

47) будівля адміністративно-побутового корпусу, пл. 
251,5 кв.м, м. Кременчук, вул. Салганна, 14/33-А, РНОНМ 
54491653104,

48) будівля виробничого корпусу, пл. 847,4 кв.м, м. Кремен-
чук, вул. Салганна, 14/35-А, РНОНМ 54982953104,

49) дільниця тюнінга автомобілів та склади, пл. 263,7 кв.м, 
м. Кременчук, вул. Салганна, 14/37-А, РНОНМ 56495153104,

50) дільниця газобалонного обладнання вантажних авто-
мобілів, пл. 75,0 кв.м, м. Кременчук, вул. Салганна, 14/39-А, 
РНОНМ 55234953104,  

51) дільниця газобалонного обладнання легкових авто-
мобілів, пл. 112,7 кв.м, м. Кременчук, вул. Салганна, 14/41-А, 
РНОНМ 55452753104,

52) цех складання комерційних автомобілів, пл. 3610,6 кв.м, 
м. Кременчук, вул. Салганна, 14/45-А, РНОНМ 56518653104,

53) будівля ділянки передпродажної підготовки автомо-
білів, пл. 276,15 кв.м, м. Кременчук, вул. Салганна, 14/56-А, 
РНОНМ 69031253104,

54) будівля ділянки передпродажної підготовки автомо-
білів, пл. 276,15 кв.м, м. Кременчук, вул. Салганна, 14/55-А, 
РНОНМ 55320753104,

55) офісна будівля, пл. 48,1 кв.м, м. Кременчук, вул. Сал-
ганна, 14/58-А, РНОНМ 69156153104,

56) офісна будівля, пл. 48,1 кв.м, м. Кременчук, вул. Сал-
ганна, 14/57-А7, РНОНМ 55200053104,

57) дільниця антикорозійної обробки автомобілів,  
пл. 415,0 кв.м, м. Кременчук, вул. Салганна, 14/32-А, РНОНМ 
69367153104,

58) будівля адміністративно-побутового корпусу,  
пл. 274,7 кв.м, м. Кременчук, вул. Салганна, 14/34-А, РНОНМ 
61296653104,

59) будівля виробничого корпусу, пл. 856,5 кв.м, м. Кремен-
чук, вул. Салганна, 14/36-А, РНОНМ 62156053104,

60) дільниця тюнінга автомобілів та склади, пл. 268,6 кв.м, 
м. Кременчук, вул. Салганна, 14/38-А, РНОНМ 62167153104,

61) дільниця газобалонного обладнання вантажних авто-
мобілів, пл. 81,7 кв.м, м. Кременчук, вул. Салганна, 14/40-А, 
РНОНМ  69675153104,

62) дільниця газобалонного обладнання легкових авто-
мобілів, пл. 110,1 кв.м, м. Кременчук, вул. Салганна, 14/42-А, 
РНОНМ 68998553104,

63) майстерня слюсарів та електриків, пл. 30,2 кв.м, м. Кре-
менчук, вул. Салганна, 14/43-А, РНОНМ 55079453104,

64) цех складання комерційних автомобілів, пл. 3664,4 кв.м, 
м. Кременчук, вул. Салганна, 14/46-А, РНОНМ 69425953104,

65) об’єкт незавершеного будівництва, пл. 7161,9 кв.м,  
м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 115, РНОНМ 26496019,

66) дільниця антикорозійної обробки автомобілів,  
пл. 415,1 кв.м, м. Кременчук, вул. Салганна, 14/31-А, РНОНМ 
56529253104,

67) майстерня слюсарів та електриків, пл. 30,0 кв.м, м. Кре-
менчук, вул. Салганна, 14/44-А, РНОНМ 69045053104,

68)  нежитлові будівлі, пл. 21 980,1 кв.м, м. Київ, пров. Бал-
тійський, 20, РНОНМ 446496080000,

69) нежитлова будівля офісно-торгівельного центру, 
пл. 12 429,2 кв.м, м. Київ, пров. Балтійський, 20, РНОНМ 
446477380000,

70) нежитлова торгівельно-виробнича будівля, пл. 1964,4 
кв.м, м. Київ, пров. Балтійський, 20, РНОНМ 446445080000,

71) будівля виробничої майстерні, пл. 67,3 кв.м, м. Київ, 
пров. Балтійський, 20, РНОНМ 446332280000,

72) будівлі та споруди, м. Дніпро, вул. Берегова, 208, 
РНОНМ  50477012101,

73) склади, гараж, пункт охорони, будівля авто мийки, 
пл. 336,8 кв.м, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 8, РНОНМ 
136164823101,

74) будівля автосалону, пл. 3 193,5 кв.м, м. Дніпро, вул. На-
бережна Перемоги, 20, РНОНМ 348575612101,

75) будівля салону-магазину з огорожею, пл. 4690,9 кв.м,  
м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 113, РНОНМ 348240351101,

76) адмін. будівля, будівля СТО,  гараж, склад, пл.  
3 900,9 кв.м, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 8, РНОНМ 
136113723101,

77)  адміністративно-виробниче приміщення, пл. 2293,10 
кв.м, вул. Молдавська, 17, РНОНМ 18142280000, 

78) адміністративне приміщення, пл. 288,10 кв.м, вул. Мол-
давська, 9, РНОНМ 18192180000, 

79) об’єкти нерухомості, м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ, 
60, РНОНМ 19077674101,

80) об’єкти нерухомості, м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ, 
58, РНОНМ 19100074101, 

81) нежитлові приміщення 1-го поверху , пл. 266,5 кв.м,  
м. Харків, вул. Римарська, 22, РНОНМ 22465508, 

82) південна прохідна, пл. 153,70 кв.м, вул. Молдавська, 11, 
РНОНМ 13442480000, 

83) електроцех і склад, пл. 1015,70 кв.м, вул. Молдавська, 
15, РНОНМ 16624680000, 

84) нежитлові приміщення 2-го поверху, пл. 184,3 кв.м,  
м. Харків, вул. Римарська, 22, РНОНМ 37843511, 

85) нежитлові будівлі, м. Полтава, вул. Серьогіна, 1, РНОНМ 
350452153101,

86) гараж, приміщення охорони з підвалом та нежиле при-
міщення, допоміжний корпус з магазином, пл. 910,1 кв.м,  
м. Суми, вул. Героїв Крут (Черепіна), 19, РНОНМ 30248059101,

87) нежитлова будівля, пл. 380,0 кв.м, м. Харків, вул. Озе-
рянська (Муранова), 8/10, РНОНМ 71836963000,

88) нежитлові будівлі, пл. 647,7 кв.м, м. Харків, вул. Клоч-
ківська, 140, РНОНМ 49568263101,

89) нежитлова будівля, пл. 1239,4 кв.м, м. Харків, вул. Клоч-
ківська, 140, РНОНМ 49521763101,

90) будівля магазину непродовольчих товарів, пл. 286,0 
кв.м, м. Житомир, пр. Незалежності (вул. Ватутіна), 100, 
РНОНМ 279810018101,

91) виставковий торгово-сервісний центр, пл. 683,6 кв.м,  
м. Житомир, Київське шосе, 44Г, РНОНМ 13993318101,

92) земельна ділянка, пл. 0,4998 га, м. Житомир, Київське 
шосе, 44Г,  РНОНМ 51571218101, 

93) нежитлова будівля, м. Черкаси, вул. Чигиринська (вули-
ця 60-річчя СРСР), 60/7, РНОНМ 27928371101, 

94) приміщення виставкового торгово-сервісного цен-
тру, пл. 696,7 кв.м,  м. Житомир, Київське шосе, 44В, РНОНМ 
13371018101,

95) земельна ділянка, пл. 0,4998 га, м. Житомир, Київське 
шосе, 44В,  РНОНМ 51543818101, 

96) нежитлова будівля, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 60/6, 
РНОНМ 27878771101,

97) земельна ділянка, пл. 0,2825 га, м. Кропивницький (Кі-
ровоград), вул. Кропивницького, 173, РНОНМ 360755935101, 

98) комплекс будівель, пл. 1030,2 кв.м, м. Кропивницький 
(Кіровоград), вул. Кропивницького, 173, РНОНМ 62256135101,

99) нежитлові приміщення, пл. 173,1 кв.м, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Академіка Сахарова, 38-А, РНОНМ 279878926101.

ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» за результатами проведеного 
конкурсу, на підставі договорів про управління майном (акти-
вами), укладених з Національним агентством України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів, набуло право управління аре-
штованими Активами.

ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» буде здійснюватися управління 
Активами в інтересах:

власника Активів — в частині збереження та збільшення 
економічної вартості Активів, ефективності управління Акти-
вами — з метою забезпечення повернення Активів власнику у 
разі настання визначеної законом підстави такого повернення;

держави Україна — в частині збереження та збільшення 
економічної вартості Активів, ефективності управління Акти-
вами — з метою забезпечення: виконання визначеного кри-
мінальним процесуальним законодавством України завдан-
ня арешту Активів як заходу забезпечення відповідного кри-
мінального провадження; можливості примусового стягнення 
Активів на користь держави Україна у визначеному законом 
правовому режимі у разі настання визначеної законом під-
стави такого стягнення; надходжень до Державного бюджету 
України доходів від управління Активами у порядку, на умовах 
та у розмірах, визначених законодавством та цим Договором; 

АРМА — в частині забезпечення виконання ним визначе-
них законом функцій та повноважень з управління Активами.

Отже, ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» є особою, яка має пра-
во вчиняти фактичні та юридичні дії, пов’язані з Активами від 
свого імені в інтересах власника Активів, держави України та 
АРМА, діяльність якого полягає у забезпеченні збереження та 
збільшення економічної вартості Активів. 

Цим, ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» повідомляє усіх третіх 
осіб, кого це може стосуватися, що відносно вказаного пере-
ліку об’єктів нерухомого майна, є УПРАВИТЕЛЕМ, який діє від 
власного імені на підставі Договору управління, укладеного з 
Національним агентством України з питань виявлення, розшу-
ку та управління активами, одержаними від корупційних та ін-
ших злочинів відповідно до глави 70 Цивільного кодексу Укра-
їни та Закону, та на виконання умов Договору управління, та 
зазначає про необхідність:

1) невідкладно повідомити уповноважену особу ТОВ «ЖК 
ВОЗДВИЖЕНКА» за електронною адресою: info@vozdvizhenka.
info у письмовому вигляді та надати документальне підтвер-
дження правових підстав користування Активом;

2) невідкладно звільнити Активи від майна, устаткуван-
ня, особистих речей тощо, та не перешкоджати уповноваже-
ним особам ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» за участі Національ-
ного агентства України з питань виявлення, розшуку та управ-
ління активами, держаними від корупційних та інших злочи-
нів чи без такої у фактичному прийнятті в управління Активів;

3) всі особи, які користуються Активом зобов’язані здій-
снити нарахування та оплату орендної плати ТОВ «ЖК ВОЗД-
ВИЖЕНКА» за вересень 2018 року за ставками від 1,5 до 8,2 
доларів США за оренду (найм) 1 кв.м. згідно Договору управ-
ління (розмір ставки та номер рахунку буде додатково повідо-
млено кожному орендарю в індивідуальному порядку), які бу-
дуть в подальшому перераховані ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» 
до Державного бюджету України; 

4) особи, які бажають взяти учать у конкурсі на право орен-
ди Активів строком до 11.09.2019 року мають направити на 
адресу ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» info@vozdvizhenka.info не 
пізніше 01.10.2018 року відповідні заяви про оренду (заявка на 
участь у конкурсі) та наступні документи:

— пропозиція про оренду із зазначенням розміру оренд-
ної плати;

— копії установчих  документів;
— належним чином оформлена довіреність, видана пред-

ставнику  юридичної особи з наданням повноважень щодо 
збільшення розміру орендної плати безпосередньо на кон-
курсі;

—  відомості про фінансовий стан (платоспроможність 
учасника конкурсу).

ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА» докладе максимум зусиль для 
якнайшвидшої організації та проведення конкурсу на право 
оренди для забезпечення укладення нових договорів орен-
ди, не пізніше 15.10.2018 року, для забезпечення належного 
та ефективного управління Активами, для забезпечення отри-
мання доходів для подальшого перерахування до Державно-
го бюджету України.

Примітка:
Звертаємо увагу, що усі особи, незалежно від укладених 

ними договорів оренди або інших підстав користування Акти-
вами, зобов’язані неухильно виконувати вимоги ухвал судів, 
якими накладено арешт у кримінальному провадженні та пе-
редано в управління Національному агентству України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів, оскільки:

відповідно до частини 3 статті 9 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України:

3. Закони та інші нормативно-правові акти України, поло-
ження яких стосуються кримінального провадження, пови-
нні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінально-
го провадження не може застосовуватися закон, який супере-
чить цьому Кодексу;

згідно із частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу 
України:

1. Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постано-
ви суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх ви-
конанню — 

карається штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі 
на строк до трьох років;

відповідно до пункту 2 розділу V Прикінцевих положень За-
кону України «Про Національне агентство України з питань ви-
явлення, розшуку та управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів»:

2. До приведення у відповідність із цим Законом законо-
давчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в части-
ні, що не суперечить цьому Закону.

ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА»

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

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення  
першого аукціону з продажу майна (активів)  

Банку, а саме:
Лот № 303673 Нежитлова будівля — корпус №4 

(літ. Е) заг.пл. 37957,50 кв.м та земельна ділянка 
(к/н: 8000000000:82:033:0057) заг.пл. 1,3633 га, за 
адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

Початкова ціна продажу 563 698 752,14 грн (підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 
56 369 875,21 грн.

Аукціон відбудеться 26.10.2018 року з 09.00 до 
18.00 год. на сайті — https://setam.net.ua. Організа-
тор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 
4-6, години роботи: Пн — Пт з 09.00-18.00 год. При-
йом заявок в електронному вигляді з моменту опри-
люднення інформації до 09.00 год. 21.10.2018 року. 
Гарантійний внесок сплачується не пізніше 09.00 год. 
21.10.2018 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», 
код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ 
«Державний ощадний банк України», МФО 322669. З 
приводу ознайомлення з майном та за більш деталь-
ною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21.

Відповідно до наказу ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА 
ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ за № 792 від 18.09.2018 
року про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«НОВОТРОЇЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», код згід-
но з ЄДРПОУ 00993202, та ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИ-
ЄМСТВА «ПРИСИВАСЬКЕ ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАР-
СТВО», код згідно з ЄДРПОУ 00994087, шляхом ре-
організації, а саме приєднання до ДЕРЖАВНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «КАХОВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАР-
СТВО», код згідно з ЄДРПОУ 00993231, встанови-
ти, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до 
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОТРОЇЦЬКЕ ЛІ-
СОВЕ ГОСПОДАРСТВО» та ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИ-
ЄМСТВА «ПРИСИВАСЬКЕ ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАР-
СТВО» складає два місяці з дня оприлюднення по-
відомлення про рішення засновника про припинен-
ня ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОТРОЇЦЬКЕ 
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» та ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИ-
ЄМСТВА «ПРИСИВАСЬКЕ ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАР-
СТВО» шляхом реорганізації.

Кредиторам звертатися до Державного  
підприємства «Каховське лісове господарство»  

за адресою: 74800, м. Каховка, вул. Мелітопольська, 
66, тел./факс (05536)2-60-43, 2-63-63,  

E-mail: kah-leshozzag@meta.ua

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: F11GL34060
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 16.10.2018, 12.11.2018

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/39779-asset-sell-id-180290

Номер лота: F11GL34061-F11GL34066
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, земля, основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 17.10.2018, 13.11.2018

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/39785-asset-sell-id-180312

Номер лота: F11GL34067
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: 07.11.2018

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/39746-asset-sell-id-180210

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ 19199961)

Повідомляємо, що з 1 жовтня 2018 року змінюються окремі тарифи та тарифні плани  

на послуги Інтернет для існуючих абонентів — фізичних та юридичних осіб.

Детальна інформація за телефоном (044) 507 00 00 або 177 (з телефонних ліній Vega).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Руденку Володимиру Володимировичу, 07.08.1989 р.н., громадянину України, зареєстрованому за адре-

сою: Луганська обл., смт Тошківка, вул. Совєтська, б. 139, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитися 26.09.2018 о 14 год. 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 Космонав-
тів, 18, до слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ Украї-
ни в Донецькій та Луганській областях Громова М. О., для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22017130000000304.
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оголошення

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

ГОЛЛАНДСЬКИЙ АУКЦІОН 
З ПРОДАЖУ МАЙНА 

ВАТ ІЧНЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«РАЙАГРОТЕХСЕРВІС» 

06 жовтня 2018 року                                  м. Ічня Чернігівської області

Лот № 1: Основні засоби 

№ п/п Найменування
товарно-матеріальних цінностей

Літера                    
за планом 
земельної 

ділянки

Площа, 
кв. м.

1 2 3 4
Нерухоме майно:

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 
1595924074217

Об’єкт нерухомого майна:
Комплекс нежитлових будівель

Адреса:
Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, 

вулиця Вокзальна, будинок, 139
Склад комплексу нежитлових будівель:

1. Контора А – 2 414,8
2. Реммайстерня № 1 Б – 1 1 464,3
3. Реммайстерня № 2 В – 1 1 231,3
4. Електрифікована садиба Г – 1 22,5
5. Склад запчастин Д – 1 190,5

6. Лінійно – монтажна дільниця (ЛМД),  
клас тваринництва З – 1 147,7

7. Будівля обмінного пункту К – 1 207,3
8. Будівля насосної артскважини Л – 1 5,3
9. Будівля котельні М – 1 120,1

10. Господарський сарай Н – 1 44,1
11. Туалет Т 10,5
12. Прохідна С – 1 60,4
13. Прачечна, баня П – 1 189,6
14. Магазин Р – 1 71,0
15. Погріб Пг 29,7
16. Вбиральня Х 10,5
17. Водонапірна башня ВБ
18. Площадка-доріжка у двір 1
19. Площадка для стоянки автомашин 2
20. Площадка 3
21. Площадка 4
22. Залізобетонна огорожа №1.2

Всього  4 219,6

№ п/п Найменування
товарно-матеріальних цінностей

одиниця 
виміру

кіль-   
кість

1 2 3 4
 Рухоме майно:
 майстерня № 1:
1. Станок точильний шт. 1
2. Станок токарний шт. 3
3. Стенд регулювання паливної апаратури шт. 2
4. Стіл слюсарний шт. 3

5. Станок точильний шт. 1
6. Стіл зварювальника шт. 1
7. Прес гідравлічний шт. 1
8. Станок свердлильний шт. 1
9. Компресор стаціонарний шт. 1

10. Стіл слюсарний шт. 1
11. Автомобіль ГАЗ 5201, 1990 року випуску, держ. 

№ 70 62 ЧНО
шт. 1

12. Автомобіль ГАЗ 53, 1990 року випуску, держ. № 
71 64 ЧНО

шт. 1

13. Стенд гідроапаратури шт. 1
14. Кран-балка вантажопідйомністю 2,2 тонни шт. 1
15. Щит електричний шт. 15
16. Кран-балка вантажопідйомністю 0,5 тонни шт. 1
17. Стіл слюсарний шт. 3
18. Стіл слюсарний шт. 2
19. Подрібнювач шт. 1
20. Автомат розлиття газованої води шт. 1

Разом шт. 42

майстерня № 2:
21. Стенд для обкатки двигунів шт. 1
22. Кран-балка без тельфера шт. 1
23. Станок для розточування шт. 2
24. Станок для розточування колінчастих валів шт. 1
25. Кран-балка шт. 1
26. Станок точильний шт. 1
27. Станок для гнуття труб  шт. 1
28. Ножиці роликові шт. 1
29. Кран-балка вантажопідйомністю 0,5 тонни шт. 1
30. Станок токарний шт. 3
31. Станок фрезерний шт. 4
32. Електричний стенд шт. 3
33. Кран-балка вантажопідйомністю 0,5 тонни шт. 1
34. Стіл слюсарний шт. 3
35. Кран-балка вантажопідйомністю 2,0 тонни шт. 2
36. Щит електричний шт. 11
37. Шафа для підзарядки акумуляторів шт. 1
38. Кран-балка без тельфера шт. 1
39. Витяжка шт. 1
40. Станок столярний шт. 1
41. Щит електричний шт. 1

Разом шт. 42

№ п/п Найменування
товарно – матеріальних цінностей

одиниця  
виміру

кіль –   
кість

1 2 3 4
42. Ємності для мазуту шт. 4

Будівля лінійно – монтажної дільниці:
43. Вулканізатор шт. 1

Будівля обмінного пункту:
44. Кран-балка шт. 2

Разом шт. 7
Всього 91

ПРОДАВЕЦЬ: 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЬБРУС – Ч» (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 33335837, місцезнаходження юридичної особи: по-
штовий індекс 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вулиця Садо-
ва, будинок 33 (тридцять три), квартира 1 (один)).   

Валюта розрахунку: в гривнях за офіційним курсом гривні щодо до-
лара США, який буде встановлений Національним банком України на 
момент оплати грошового зобов’язання.   

Початкова (стартова) ціна лота – 460 000,00 доларів США. 
Мінімальна ціна лота – 92 000,00 доларів США. 
Крок аукціону:  5 % від початкової (стартової) ціни лота, тобто  

23 000,00 доларів США. 
Гарантійний внесок: 23 000,00 доларів США, тобто 644 000,00 гри-

вень.

Банківські реквізити для зарахування гарантійного внеску: 
Отримувач: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЬБРУС – Ч»;
код ЄДРПОУ отримувача: 33335837;
місцезнаходження отримувача: Чернігівська область, м. Прилуки, 

вулиця Садова, 33/1; 
розрахунковий рахунок: 26003300250145 в ТВБВ № 10024/0311 фі-

лії – Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк»; МФО 353553;
Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в голландсько-

му аукціоні 06.10.2018 року, лот № 1.  

Гарантійні  внески приймаються з моменту публікації даного оголо-
шення до 05 жовтня 2018 року включно. 

Місце проведення аукціону: Чернігівська область, Ічнянський район, 
м. Ічня, площа Шевченка, 1, зал засідань райдержадміністрації. 

Період реєстрації учасників аукціону: 
06 жовтня 2018 року з 09 год. 00 хв. по 09 год. 50 хв.. 
Період проведення аукціону: 06 жовтня 2018 року з 10 год. 00 хв. 

до 13 год. 30 хв.. 
Телефон організатора аукціону: 050 981 81 10. 
П.І.Б. особи відповідальної за організацію аукціону: Харченко Сер-

гій Михайлович. 

Регламент проведення аукціону: 

№ п/п Період подання  
пропозицій

Відсоток                                         
від початкової 

(стартової) ціни 
лота, %

Поточна ціна лота,
доларів США

1. 10.00 – 10.10 100 460 000,00 
2. 10.11 – 10.20 95 437 000,00
3. 10.21 – 10.30 90 414 000,00
4. 10.31 – 10.40 85 391 000,00
5. 10.41 – 10.50 80 368 000,00
6. 10.51 – 11.00 75 345 000,00
7. 11.11 – 11.20 70 322 000,00
8. 11.21 – 11.30 65 299 000,00
9. 11.31 – 11.40 60 276 000,00

10. 11.41 – 11.50 55 253 000,00
11. 11.51 – 12.00 50 230 000,00
12. 12.01 – 12.10 45 207 000,00
13. 12.11 – 12.20 40 184 000,00
14. 12.21 – 12.30 35 161 000,00
15. 12.31 – 12.40 30 138 000,00
16. 12.41 – 12.50 25 115 000,00

17. 12.51 – 13.00 
період подання закритих цінових пропозицій 
розміром не менших мінімальної ціни лота – 

92 000,00 доларів США

18. 13.01 – 13.30 Складання та підписання протоколу аукціону 
19. 08.10.2018 – 10.10.2018 Укладення договору                                                           

та повний розрахунок за лот.

Повістка про виклик
Прокуратурою Луганської області здійснюється до-

судове розслідування в кримінальному провадженні  
№ 42015130000000030 від 04.02.2015 за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 
ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Цією повісткою викликається Степіна Олена Сергіїв-
на (вул. 2-га Кожевна, буд. 93, м. Луганськ, Луганська 
область) для вручення письмового повідомлення про пі-
дозру в порядку, передбаченому ст. 278 Кримінального 
процесуального кодексу України.

Для проведення слідчих дій Вам слід прибути об 11 
год. 28.09.2018 р. до Генеральної прокуратури України 
до заступника Генерального прокурора А. А. Стрижев-
ської за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/5, кабінет 
№1101Б, телефон приймальні (044) 596-72-65.

Виключний перелік поважних причин та наслідки не-
прибуття особи на виклик передбачено ст.ст. 138, 139 
КПК України.

Повістка про виклик
Прокуратурою Луганської області здійснюється до-

судове розслідування в кримінальному провадженні  
№ 42015130000000030 від 04.02.2015 за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 
ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Цією повісткою викликається Чернова Наталія Іва-
нівна (вул. Металургів, буд. 43, кв. 95, м. Алчевськ, Лу-
ганська область) для вручення письмового повідомлен-
ня про підозру в порядку, передбаченому ст. 278 Кримі-
нального процесуального кодексу України.

Для проведення слідчих дій Вам слід прибути об 11 
год. 28.09.2018 р. до Генеральної прокуратури України 
до заступника Генерального прокурора А. А. Стрижев-
ської за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/5, кабінет 
№1101Б, телефон приймальні (044) 596-72-65.

Виключний перелік поважних причин та наслідки не-
прибуття особи на виклик передбачено ст.ст. 138, 139 
КПК України.

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«БОГДАННА К» (ідентифікаційний код юридичної 
особи: 37669912, місце реєстрації: 07400, Київська 
обл., місто Бровари, вулиця Симона Петлюри, буди-
нок 20-А, офіс 9), далі – Товариство, у відповідності 
до ст. 61 Закону України «Про господарські товари-
ства», повідомляє, що 29 жовтня 2018 року о 15.00 
годині за адресою: 07400, Київська обл., місто Бро-
вари, вулиця Симона Петлюри, будинок 20-А, офіс 9 
відбудуться позачергові збори учасників Товариства. 
Перелік учасників, які мають право на участь у поза-
чергових зборах учасників Товариства, зазначений в 
Статуті Товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування по-
зачергових зборів учасників Товариства:

1 питання: Про звільнення виконуючого обов’язки 
директора Товариства.

2 питання: Про призначення директора Товари-
ства.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області повідомляє про виклик обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 109 КК України Фука Євгенія Михайло-
вича, 25.01.1984 року народження, який зареєстро-
ваний за адресою: місто Тернопіль, вул. Лесі Укра-
їнки, 29, кв. 36 у судове засідання, яке відбудеться 
6 листопада 2018 року о 16 год. 00 хв. у залі судо-
вих 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 судо-
ве засідання, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя В. Ломакін

Повістка про виклик
Прокуратурою Луганської області здійснюється до-

судове розслідування в кримінальному провадженні  
№ 42015130000000030 від 04.02.2015 за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 
ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Цією повісткою викликається Чаркіна Інга Євгенів-
на (вул. Волкова, буд. 12, кв. 24, м. Луганськ, Луганська 
область) для вручення письмового повідомлення про пі-
дозру в порядку, передбаченому ст. 278 Кримінального 
процесуального кодексу України.

Для проведення слідчих дій Вам слід прибути об 11 
год. 28.09.2018 р. до Генеральної прокуратури України 
до заступника Генерального прокурора А. А. Стрижев-
ської за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/5, кабінет 
№1101Б, телефон приймальні (044) 596-72-65.

Виключний перелік поважних причин та наслідки не-
прибуття особи на виклик передбачено ст.ст. 138, 139 
КПК України.

Повістка про виклик
Прокуратурою Луганської області здійснюється до-

судове розслідування в кримінальному провадженні  
№ 42015130000000030 від 04.02.2015 за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 
ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Цією повісткою викликається Долотін Віктор Олексі-
йович (кв-л Молодіжний, буд. 20а, кв. 906, м. Луганськ, 
Луганська область) для вручення письмового повідо-
млення про підозру в порядку, передбаченому ст. 278 
Кримінального процесуального кодексу України.

Для проведення слідчих дій Вам слід прибути об 11 
год. 28.09.2018 р. до Генеральної прокуратури України 
до заступника Генерального прокурора А. А. Стрижев-
ської за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/5, кабінет 
№1101Б, телефон приймальні (044) 596-72-65.

Виключний перелік поважних причин та наслідки не-
прибуття особи на виклик передбачено ст.ст. 138, 139 
КПК України.

Повістка про виклик
Прокуратурою Луганської області здійснюється до-

судове розслідування в кримінальному провадженні  
№ 42015130000000030 від 04.02.2015 за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1  
ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Цією повісткою викликається Ковальчук Галина Лео-
нідівна (2-й Мікрорайон, буд. 24, кв. 48, м. Хрустальний 
(Красний Луч), Луганська область) для вручення письмо-
вого повідомлення про підозру в порядку, передбаченому 
ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України.

Для проведення слідчих дій Вам слід прибути об 11 год. 
28.09.2018 р. до Генеральної прокуратури України до за-
ступника Генерального прокурора А. А. Стрижевської за 
адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/5, кабінет №1101Б, 
телефон приймальні (044) 596-72-65.

Виключний перелік поважних причин та наслідки не-
прибуття особи на виклик передбачено ст.ст. 138, 139 КПК 
України.

Повістка про виклик
Прокуратурою Луганської області здійснюється до-

судове розслідування в кримінальному провадженні  
№ 42015130000000030 від 04.02.2015 за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 
ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Цією повісткою викликається Скнаріна Лілія Григорів-
на (вул. П. Морозова, буд. 2а, м. Хрустальний (Красний 
Луч), Луганська область) для вручення письмового пові-
домлення про підозру в порядку, передбаченому ст. 278 
Кримінального процесуального кодексу України.

Для проведення слідчих дій Вам слід прибути об 11 
год. 28.09.2018 р. до Генеральної прокуратури України 
до заступника Генерального прокурора А. А. Стрижев-
ської за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/5, кабінет 
№1101Б, телефон приймальні (044) 596-72-65.

Виключний перелік поважних причин та наслідки не-
прибуття особи на виклик передбачено ст.ст. 138, 139 
КПК України.

23 жовтня 2018 року о 10.00 год. у приміщенні Білоцерківської районної державної нота-
ріальної контори за адресою: вул. Павліченка, 65а, м. Біла Церква Київської області, відбу-
деться оформлення спадкових прав на майно померлого 28 грудня 2017 року гр. Понома-
ренка Зіновія Філімоновича.

Просимо всіх осіб, які мають право на спадкування, звернутися до держнотконтори з пи-
тання оформлення спадщини.

Кагарлицький районний суд Київської області викликає як відповідача гр. Грінченка Володимира Михайловича по цивіль-
ній справі № 374/237/17 за позовом Бутчика Богдана Олеговича до Грінченка Володимира Михайловича про стягнення боргу 
згідно з розпискою, для розгляду даної справи по суті. Фактичне місце проживання невідоме.

Судове засідання відбудеться 2 жовтня 2018 року о 14 год. 00 хв. у м. Кагарлик у приміщенні районного суду Київської об-
ласті за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого-3, головуючий по справі суддя Закаблук О. В. 

У разі неявки відповідача гр. Грінченка Володимира Михайловича в судове засідання справа буде розглянута в його від-
сутність.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підго-
товче судове засідання як обвинувачену Качуріну Людмилу Сагідбатдалів-
ну, зареєстровану: вул. Шевченка, 4/118, м. Луганськ, по кримінальній спра-
ві №409/1354/18 за обвинуваченням за ст. 109 ч. 3, ст. 110 ч. 2 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 28.09.2018 року о 09 годині 30 
хвилин у залі Білокуракинського районного суду Луганської області, місцез-
находження зареєстроване за адресою: 92200, Луганська область, Білокура-
кинський район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі обвинуваченої на підста-
ві ст. 297-1 КПК України.

Суддя Третяк О. Г.

Дубровицьким районним судом Рівненської області 20.09.2016 року 
розглянуто цивільну справу №560/463/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Левковича 
Тараса Вікторовича про стягнення заборгованості.

Даним рішенням позов Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» було задоволено в повному обсязі. З повним 
текстом рішення відповідач Левкович Тарас Вікторович може ознайо-
митися, звернувшись до канцелярії Дубровицького районного суду за 
адресою: м. Дубровиця, вул. Миру. 2а Рівненської області.

Суддя Оборонова І. В.

Дубровицьким районним судом Рівненської області 19.09.2016 ро-
ку розглянуто цивільну справу №560/407/16-ц за позовом Публічного 
акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Сергійчук 
Тетяни Іванівни про стягнення заборгованості.

Даним рішенням позов Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» було задоволено в повному обсязі. З повним 
текстом рішення відповідачка Сергійчук Тетяна Іванівна може ознайо-
митися, звернувшись до канцелярії Дубровицького районного суду за 
адресою: м. Дубровиця. вул. Миру, 2а Рівненської області.

Суддя Оборонова І. В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 вЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 +5 10 +15 Черкаська +1 +5 +10 +15
Житомирська +1..4 +10 +15 Кіровоградська +1 +6 +10 +15
Чернігівська +1 +5 +9 +14 Полтавська +1 +6 +9 +14
Сумська +1 +4 +9 +14 Дніпропетровська +1 +6 +10 +15
Закарпатська +1 +6 +11 +16 Одеська +2 +7 +11 +16
Рівненська +1 +4 +10 +15 Миколаївська +1 +6 +10 +15
Львівська +1 +4 +10 +15 Херсонська +2 +7 +10 +15
Івано-Франківська +1 +5 +10 +15 Запорізька +1 +6 +10 +15
Волинська +1 +4 +10 +15 Харківська +1 +6 +10 +15
Хмельницька +1 +5 +10 +15 Донецька +1 +6 +11 +16
Чернівецька +1 +5 +10 +15 Луганська +1 +6 +10 +15
Тернопільська +1 +4 +10 +15 Крим +4 +9 +13 +18
Вінницька +1 +5 +10 +15 Київ +2  +4 +12  +14
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Посмішка  
проти війни

Іванка МІЩЕНКО,  
для «Урядового кур’єра»

КУЛЬТУРНИЙ ПРОЕКТ. З такою ініціативою завітав до Ста-
ниці Луганської письменник, журналіст, професійний артист 
цирку і педагог театру Аркадіюс вінокурас із Литви. На головній 
площі прифронтового селища команда організаторів спільно з 
учнями з трьох шкіл створили справжнє диво — влаштували 
незабутнє свято театру і цирку «Посмішка проти війни». Понад 
800 людей з’їхалося подивитися шоу, яке мало великий успіх. 
За словами литовського актора, підготовка до цього свята три-
вала два тижні. Кожен мав можливість робити те, що у нього 
найкраще виходить і до чого лежить душа. Батьки та вчите-
лі пошили костюми, виготовили манеж. Завдяки спільній твор-
чості було народжено шоу за мотивами п’єси «Червоний ніс» 
Аркадіюса вінокураса. «Головною ідеєю є збереження довіри 
один до одного, підтримка та солідарність. Це те, на чому три-
мається цивілізоване суспільство», — підкреслює автор. Арка-
діюс вінокурас розповідає, що в групу прийшли 34 підлітки, які 
ніколи раніше не стояли на сцені. вони вчилися говорити і ру-
хатися, не боятися публіки. «Діти війни не посміхаються не тіль-
ки тому, що не знають, коли закінчиться війна, — розповідає їх-
ня вчителька. — Деякі терплять насильство вдома, живуть без 
батьків». Авторові проекту довелося врахувати багато факто-
рів у роботі з дітьми. «Я зрозумів, що театр допоміг їм погляну-
ти на себе збоку. Це була психотерапія для них. Я вибирав про-
блеми, загальні для групи, і дітям простіше було про них гово-
рити», — ділиться враженнями про виконану роботу Аркадіюс 
вінокурас. Культурний проект реалізовується у ме жах програ-
ми Міністерства іноземних справ Литви та за підтримки Посоль-
ства Литви в Українi.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Потеле-
щенка Олексія Олександровича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/11834/16-к за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Потелещенка Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України на 1 жовтня 2018 року о 12.10 годині. У разі неявки обвинувачено-
го до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження. Справа розглядається колегією суддів: 
головуючий суддя Попова О.М., судді Половинка В.О., Скрипник С.М.
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Слово прагне простору  
і свободи
ЧИТАнКА. Цьогоріч на ювілейний 25-й форум 260 видавництв 
привезли до Львова 250 тонн книжок 

Оксана МЕЛЬНИК 
для «Урядового  кур’єра»        

Найпотужніший книж-
ковий, літературний та 

культурний форум України 
і Центрально-Східної Євро-
пи запропонував відвідува-
чам понад 1000 різноманіт-
них заходів, а більш як 300 
авторів репрезентували ша-
нувальникам книги рекорд-
ну кількість новинок. 

І новинок,  
і атракцій  
не бракувало

Щодня кілька днів поспіль 
із самого ранку вулицею Ко-
перника людський потік 
прямував до Палацу мис-
тецтв, який давно став затіс-
ним для книжкового фору-
му, а численні ятки видав-
ництв розмістилися і на су-
сідній площі. П’ять днів про-
минули блискавично. За 
чверть століття, попри сум-
ніви і не надто оптимістич-
ні прогнози, захід утвердив-
ся як один із визначальних 
культурних брендів Украї-
ни і Львова, прописався се-
ред престижних книжкових 
ярмарків Європи. 

Цьогорічна книж-
кова імпреза у Львові, 
яка  відтепер матиме но-
ву назву BookForum, гос-
тям запам’ятається ціка-
вими заходами, диску-
сіями й зустрічами, вру-
ченням книжкової пре-
мії BookForumBestAward. 
А втамувати духовну спра-
гу на форумі у Львові справ-
ді було чим — своїх книжко-
вих новинок, як і видань по-
передніх років, до древнього 
міста, за словами президен-
та BookForum Олександри 
Коваль, 260 видавництв при-
везли 250 тонн!

Програма форуму була 
насиченою — загалом за ці 
дні відбулося понад тисячу 
заходів! Вона змусила шану-
вальників книги добряче по-
бігати з одного майданчи-
ка на інший. Заходи відбу-
валися на 50 локаціях міс-
та, деякі виставкові бокси 
та входи до Палацу мис-
тецтв доводилося брати 
штурмом.  А от на резуль-
тати продажів, зізнаються 
видавці, згаданий фактор 
таки не вплинув (ярмарок 
залишається ярмарком) 
—  їх визначав вміст га-
манця українців. 

 — Щоразу, коли при-
ходжу на форум, — ді-
литься спостереженнями  
професор Національно-
го університету імені Іва-
на Франка Петро Остро-
верх, — із задоволенням  
бачу молодіжне обличчя 
цього заходу і ажіотаж-
ний попит на підручники 

та наукову літературу. Зако-
номірно, що темою гострих 
дискусій була і проблема ви-
дання шкільних підручників.

Багато серед відвідувачів 
було батьків із дітьми, і та-
кий інтерес до книги — свід-
чення того, що суспільство не 
втратило потреби в читанні. 
Хоч далеко не кожній родині 
гарне дитяче видання по ки-
шені. Ціни просто шокували: 
вартість гарно ілюстрованих, 
надрукованих на якісному 
папері та у твердій палітурці 
книжок стартує від 150 гри-
вень!

Книжка за ціною 
виробника?

Чи можливо придбати 
книжку за адекватною ці-
ною? Нескладний моніто-
ринг засвідчив, що до цінової 
еквілібристики не вдають-
ся хіба що львівські видав-
ництва — деякі з них справ-
ді пропонують свою продук-
цію за собівартістю. Але є й 
такі, хто не нехтує можли-
вістю заробити. Відверті-
ше про секрети вимушеної 
бухгалтерії говорили при-
їжджі видавці: реалізовува-
ти продукцію за собівартіс-

тю, кажуть, невигідно, над-
то коли у портфелі видавни-
цтва літературний шедевр 
чи книжка з числа бестсе-
лерів, на які попит ажіотаж-
ний. «Не можемо дозволити 
собі продавати тут книжки 
за відпускною ціною, — під-
няла завісу комерційної та-
ємниці представник одно-
го  столичного видавництва, 
— цього просто не витримає 
економіка видавництва. А не 
будемо їздити на  виставки 
— втратимо читача!» 

До вартості книжок дода-
ються видатки у приї жджих 
на дорогу, готелі (у ці дні у 
Львові стрімко зростає вар-
тість проживання), оплата 
виставкових площ. «Звідки 
взятися на форумі недоро-
гій книжці, — запитує спів-
розмовниця, — якщо подо-
рожчав папір, поліграфічні 
послуги, енергоносії? При-
кро, що така от арифмети-
ка нерідко стає на шляху ін-
телектуального продукту до 
читача». 

Віддзеркалення 
реальності

Закономірно, що книж-
ковий форум не абстрагу-

вався від теми війни на 
сході України. Не ви-
падковим був і попит 
на літературу воєн-
ної тематики, на книж-
ки, які наповнюють сер-
ця щемким болем і гор-
дістю водночас. Такою 
на цьогорічному фору-
мі визнано книжку вій-
ськового капелана от-
ця Ореста-Романа Са-
ла «Прагнення Волі» про 
військові події на сході 
України 2014—2015 ро-
ків, що вийшла друком у 
львівському видавництві 
«Артос». «Прагнення Во-
лі»  Львівська облас-
на рада та Львівська об-
лдержадміністрація ви-
знали  кращою книжкою 
форуму. Коштом місце-

вої влади це видання заку-
плять для бібліотек області. 

— Ця книжка, — розпо-
вів під час вручення відзна-
ки  її автор отець Орест-Ро-
ман Сало, — мої свідчення 
про подвиги добровольців, 
які першими стали на захист 
своєї Батьківщини і змогли 
стримати ворожу навалу. 
Вони були звичайними юна-
ками вдома, а на війні пока-
зали свої найкращі чесноти. 
Ця книжка — моє свідчення 
про живих і пам’ять про тих, 
хто не повернувся. 

Рекордсменом з продажу 
визнано чергову  книжкову 
новинку від автора бестсе-
лера про оборону Донецького 
летовища «Аеропорт»  Сер-
гія Лойка — «Рейс».   

Втім, форум — передов-
сім майданчик, де можна 
обговорити з авторитетни-
ми співбесідниками, фахів-
цями, експертами, науков-
цями, політиками (а побу-
вати на форумі та запасти-
ся книжковими новинка-
ми у Львові стало  ознакою 
доброго тону) гострі про-
блеми сучасності. Не бра-
кувало тут гострих диску-
сій з актуальних проблем 
сучасності й літературно-
го процесу. Було що обгово-
рити й перекладачам, адже 
завдяки їм ми відкриваємо 
для себе світову літерату-
ру та нові імена і водночас 
презентуємо світові власну 
українську. Відбулися за-
цікавлені розмови і про ви-
дання електрон них кни-
жок (не можна не поміча-
ти їх стрімкого входження 
в життя українців), праців-
ники книгозбірень аналізу-
вали шляхи  трансформації 
бібліотек у  сучасні  інфор-
маційні центри. 

Кожен, хто прийшов на 
форум, знайшов для себе 
щось цікаве. Книжка, попри 
не надто оптимістичні про-
гнози щодо її майбутнього, 
яких не бракує в останні ро-
ки, таки живе! 
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«Прагнення волі» місцева влада 
Львова визнала кращою книжкою 
форуму

Кожен, хто прийшов на форум, знайшов для себе щось цікаве
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