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З ПЕРШИХ ВУСТ

Про те, як розвивається протягом 
останніх років Львівщина, 
«Урядовому кур’єрові»  розповів 
голова облдержадміністрації  
Олег Синютка

У Миколаєві представили 
проект концепції розвитку 
річок і маломірного 
судноплавства  
на 2019—2030 роки

ПЕРСПЕКТИВА 

НАТО готове до розширення співпраці
БЕЗПЕКА. Після запро-

вадження воєнного ста-
ну відбувається масштаб-
на перевірка системи підго-
товки та мобілізації країни 
для протидії повномасштаб-
ній військовій агресії. Про це 
заявив Секретар Ради на-
ціональної безпеки і оборо-
ни Олександр Турчинов під 
час зустрічі з головою Пред-
ставництва НАТО в Україні 
Александером Вінніковим, 
повідомляє прес-служба 
РНБО.  «Вивчаємо сильні та 
слабкі місця в системі без-
пеки та оборони. Робимо ви-

сновки й корективи», — за-
значив Олександр Турчи-
нов. Він підкреслив: якщо не 
буде загрози широкомасш-
табного вторгнення в Укра-
їну збройних сил Росії, во-
єнний стан не буде продо-
вжено.

Сторони обговорили пи-
тання звільнення україн-
ських військових моряків 
і кораблів, що їх незакон-
но утримують у Росії. Голо-
ва Представництва НАТО 
зауважив, що країни-члени 
Альянсу в заяві наголоси-
ли на необхідності негайного 

звільнення українських вій-
ськовослужбовців. Альянс 
зацікавлений у розширенні 
співпраці з нашою країною 
й засуджує дії Росії в Чор-
ному та Азовському морях. 

«НАТО висловлює рішу-
чу підтримку суверенітету 
й територіальній ціліснос-
ті України, а країни-члени 
готові й надалі підтримува-
ти її на шляху реформуван-
ня», — запевнив Алексан-
дер Він ніков. 

Сторони обмінялися дум-
ками про перебіг реформу-
вання сектору безпеки та 

оборони України, обгово-
ривши процес переходу на 
стандарти НАТО.

До слова, міністр обо-
рони Степан Полторак, 
роз’яснюючи, що воєнний 
стан запроваджують у кра-
їні з двох основних причин: 
агресія проти України та за-
гроза відкритої агресії, по-
відомив, що завдяки захо-
дам, передбаченим воєнним 
станом, за два тижні військо 
отримало понад 100 одиниць 
техніки, а до кінця воєнно-
го стану планують отримати 
понад 200 одиниць.

ПОСОЛ УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
КІПР БОРИС ГУМЕНЮК: 

«Проти моєї країни 
Росія веде  
гібридну війну»

У зв’язку з нещодавньою кризою між Росією й Украї-
ною, пов’язаною з інцидентом у Керченській протоці, а 

також релігійною суперечкою Вселенського патріархату з 
Московським довкола надання автокефалії Церкві Украї-
ни видання «Політіс» звернулося до послів Росії Станіслава 
Осадчого та України Бориса Гуменюка із проханням висло-
вити їхні позиції. Російський посол не відгукнувся і навіть не 
відповів на електронний лист, відправлений у посольство. 
Посол України прийняв пропозицію. Пан Гуменюк серед ін-
шого зазначає, що Україна протистоїть гібридній війні з бо-
ку Росії на всіх рівнях, а також що криза в Керченській про-
тоці має на меті російське втручання в майбутні президент-
ські вибори в Україні. Український посол вказав на схожість 
ситуації в Криму з тим, що відбувалося в окупованій частині 
Кіпру щодо порушення територіальної цілісності незалеж-
них держав. Також він чітко дає зрозуміти, що Київ твердо 
налаштований приєднатися до ЄС та НАТО. Укрінформ по-
дає український переклад інтерв’ю з дипломатом. 

— Пане Посол, чому вважаєте, що Росія є правопо-
рушником у зв’язку з епізодом у Керченській протоці? 
Чи був виклик з боку українських кораблів?

— Усі були свідком факту дезінформації з боку росіян, 
коли президент РФ Володимир Путін на саміті G20 пред-
ставляв главам держав і громадськості власну далеку від 
реальності версію тих подій. Робилося це, щоб уникнути 
покарання за факт агресії, грубе порушення міжнарод-
ного законодавства в сфері мореплавства і фактично на-
ступну після Криму й Донбасу (Східна Україна) окупацію 
цього разу вже Азовського моря. Українська сторо-
на докладно, в подробицях, поінформувала західних 
партнерів про напад на свої кораблі.  3

ЦИТАТА ДНЯ

МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

1,4—1,9 млрд дол. 
першого траншу від Міжнародного 
валютного фонду очікує до Різдва 

отримати Національний банк

«Варшава перебуває  
у постійному контакті  

з міжнародними партнерами 
для вироблення ефективних 

інструментів тиску  
на Москву з огляду  

на її агресивні  
дії в Україні».

ЄС окреслив чітке 
домашнє завдання

КОНСТИТУЦІЙНА МРІЯ. Резолюція Європарламенту про стан 
упровадження Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом 
підтвердила євроінтеграційну перспективу нашої держави 

2

Голова Ради міністрів Польщі про надзвичайне 
занепокоєння загостренням у Керченській протоці, 
спричиненим агресією РФ
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ОГОЛОШЕННЯ

ТОВ «ТРК Клас» (код ЄДРПОУ 24821055) повідомляє: вар-
тість 1 сек. розміщення матеріалів передвиборної агітації на 
чергових виборах Президента України у 2019 році на:

– радіоканалі «Стильне» – «Перець ФМ»: м. Покровськ 
(100,7) – 1,00; м. Краматорськ (105,7) – 1,0 грн; м. Бах-
мут (106,6) – 1,00 грн; м. Харків (101,5) – 2,50; м. Маріу-
поль (105,8) – 2,00; м. Полтава (101,3) – 3,00; м. Запоріж-
жя (101,3) – 1,90; м. Чернігів (102,9) – 4,00; м. Біла Церк-
ва (103,8) – 1,00; м. Кропивницький (106,2) – 1,00; м. Суми 
(102,6) – 1,00, м. Херсон (101,9) – 1,60; м. Дубровиця (107,5) 
– 1,00 грн, м. Мелітополь (107,2) – 1,00; м. Шостка (107,3) 
– 0,85; м. Кривий Ріг (101,4) – 1,00; м. Ізмаїл (104,1) – 1,00; 
м. Знам’янка (100,7) – 1,00, МЕРЕЖА – 7,00. Ціни вказані в 
грн без ПДВ.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Грицаєнко Віталій Олегович, 10.07.1989 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК 
України викликається на 18 грудня 2018 року о 10.00 год. 
до старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управ-
ління Генеральної прокуратури України Івасюка С. С. 
за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 24, каб.  
№ 247 (тел.: 044-200-67-52), для проведення необхід-
них слідчих та процесуальних дій в статусі підозрювано-
го в кримінальному провадженні № 42018000000003068, 
виділеному 10.12.2018 р. з кримінального провадження 
№ 12015110130004810 від 23.12.2015, у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2,  
ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Повістка про виклик
Гр. Цицулаєв Адам Рамзанович, 08.11.1985 р.н., 

який проживає за адресою: м. Київ, бульвар Ле-
сі Українки, буд. 21Б, кв. 25, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитись 
17 грудня 2018 року о 09 год. 00 хв. до каб. 207, до  
СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за 
адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 12-Б, для участі в по-
відомленні вас про підозру в кримінальному прова-
дженні №12018100100012502.

Наслідки неприбуття на виклик регламентуються 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ЕТАЛОН» ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БФК» 
І ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ ЕТАЛОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39447043) у 
зв’язку з припиненням діяльності Товариства на фі-
нансовому ринку України як фінансової установи по-
відомляє про прийняття загальними зборами учас-
ників рішення про подання до Нацкомфінпослуг за-
яви про виключення Товариства з Державного реє-
стру фінансових установ.

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

Втрачений студентський квиток КНУКІМ, 

зареєстрований на ім’я Кузьменко Тетяни Сергіївни, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 
СБ № 000843 від 08.06.2012 р. по судну типу «BARK BT-280» 

з бортовим номером ЛВІ-0049-К на ім’я Томківа Юрія Франковича, 
вважати недійсним.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» 

повідомляє про втрату бланка суворої звітності полісу ОСЦПВ: 

AM 4250296, вважати його недійсним.

1. Бланки полісів ОСЦПВВНТЗ, які були втрачені, вважати недійсними 
№: АМ-5736863, 5736864, 5736875, 5736877, 5736879, 5736880, 5755132, 
5755133, 5755134, 5755770, 5764282, 5764788, 5766353, 5766672, 5766673, 
5774226, 5786709, 5799026, 5799027, 5799184, 5799185, 6945757, 6977308, 
6977340;

АК-7141646, 7141647, 7141652, 7141653, 7141655, 9554553, 9554571, 
9554572, 9554573, 9554574, 9554575,  9554577, 9554579, 9554580, 9554582, 
9559215, 9559238, 9559381, 9559382, 9559383, 9559384, 9559385, 9559470, 
9560231, 9560268, 9565401, 9565586, 9565637, 9565638, 9565639, 9565640, 
9566285, 9908062, 9908063, 9908064, 9908071, 9908072, 9954017, 9954024, 
9954038, 9954536, 9954751, 9954752.

2. Бланки договорів міжнародного страхування «Зелена картка», які бу-
ли втрачені, вважати недійсними №: БМР-13009001, 13019437; ВС-12719908, 
13002707, 13005925, 13005947, 13490934.

Інформація щодо рішення адмінколегії Херсонського обласного
територіального відділення Антимонопольного комітету України 

До уваги 
ТОВ «Бізнес Інвест Групп» (код ЄДРПОУ 35177000)

У зв’язку з тим, що Херсонське обласне територіальне відділен-
ня Антимонопольного комітету України не має можливості вручити  
ТОВ «Бізнес Інвест Групп» копію рішення адмінколегії Відділення від 
03.06.2015 № 45-р/к, повідомляємо, що текст цього рішення розмі-
щений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
(http://www/amc.gov.ua) у розділі «Територіальні відділення/Херсон-
ська область/До уваги суб’єктів господарювання/Інформація щодо рі-
шення у справах» (http://www.amc.gov.ua/amku/control/khe/uk/publish/
category/80114).

Повідомлення
Адміністративною колегією Київського обласного тервідділення  

АМКУ прийнято розпорядження від 25.10.2018 № 60/66-рп/к-р про по-
чаток розгляду справи № 123/60/66-рп/к.18 за ознаками вчинення ТОВ 
«Київська консультаційна компанія» (ідентифікаційний код 37036184) 
та ТОВ «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (ідентифікацій-
ний код 40524874) порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 
другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 
у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 
спотворення результатів торгів.

З детальним текстом розпорядження можна ознайомитись на офі-
ційному веб-сайті АМКУ за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/
control/kyivr/uk/index.

До уваги 
Товариства з обмеженою відповідальністю 
«АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО НА КІЛЬЦЕВІЙ»  

(код ЄДРПОУ 35997739)
У зв’язку з неможливістю вручити вимогу про на-

дання інформації 01.08.2018 № 143-29/01-9731 То-
вариству з обмеженою відповідальністю «АВТО-
ЦЕНТР ПРАГА АВТО НА КІЛЬЦЕВІЙ» (код ЄДРПОУ 
35997739), зазначену вимогу (повний її зміст) роз-
міщено на офіційному веб-сайті Антимонопольно-
го комітету України (http://www.amc.gov.ua) у розді-
лі «Головна — До уваги суб’єктів господарювання».

Ця інформація розміщена на підставі пункту 23 
Правил розгляду заяв і справ про порушення законо-
давства про захист економічної конкуренції, затвер-
джених розпорядженням Антимонопольного коміте-
ту України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрова-
них у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 ро-
ку за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимоно-
польного комітету України від 29 червня 1998 року  
№ 169-р) (із змінами).

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення повторного аукціону з продажу майна (активів) Банку, 
а саме:

Лот №320823 Земельна ділянка (к.н. №3221286400:02:001:0027) за адресою: Київська область, Бровар-
ський район, Погребська сільська рада, заг. пл. 0,75 га.

Початкова ціна продажу 635 853,80  грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 63 585,38 грн. без ПДВ.
Лот №320824 Земельна ділянка (к.н.№3221286400:02:009:0009) за адресою: Київська область, Бровар-

ський район, Погребська сільська рада, заг.пл. 0,75 га.
Початкова ціна продажу 635 853,80  грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 63 585,38 грн. без ПДВ.
Лот №320825 Земельна ділянка (к.н. №3221286400:02:009:0012) за адресою: Київська область, Бровар-

ський район, Погребська сільська рада, заг. пл. 0,75 га.
Початкова ціна продажу 635 853,80  грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 63 585,38 грн. без ПДВ.
Лот №320826 Земельна ділянка (к.н. № 3222784700:04:003:0014) за адресою: Київська обл., Макарів-

ський район, Мостищанська сільська рада, заг. пл. 5,5147 га.
Початкова ціна продажу 1 796 800,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  179 680,00 грн. без ПДВ.
Лот №320827 Земельна ділянка (к.н. № 5610100000:01:068:0285) за адресою: Рівненська область,  

м. Рівне, заг.пл. 0,1629 га.
Початкова ціна продажу 233 583,60 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 23 358,36 грн. без ПДВ.
Лот №320829 Земельна ділянка (к.н. № 5610100000:01:068:0286) за адресою: Рівненська область,  

м. Рівне, заг. пл. 0,1629 га.
Початкова ціна продажу 233 583,60 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 23 358,36 грн. без ПДВ.
Лот №320830 Земельна ділянка (к.н.№  5610100000:01:068:0287) за адресою: Рівненська область,  

м. Рівне, заг. пл. 0,1630 га. 
Початкова ціна продажу 243 589,23 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 24 358,92 грн. без ПДВ.
Лот №320834 Земельна ділянка (к.н.№ 5123784200:01:001:0035) за адресою: Одеська  область, Овідіо-

польський район, Сухолиманська сільська рада, масив №29, ділянка №367/2, заг. пл. 1,9303 га. 
Початкова ціна продажу 2 653 346,19 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 265 334,61 грн. без ПДВ.
Лот №320832 Земельна ділянка (к.н.№ 5123784200:01:001:0034) за адресою: Одеська  область, Овідіо-

польський район, Сухолиманська сільська рада, масив №29, ділянка №367/1, заг. пл. 1,9301 га.
Початкова ціна продажу 2 653 346,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 265 334,60 грн. без ПДВ.
Лот №320844 Нежитловий об’єкт з житловим будинком за адресою: Миколаївська область, Жовтневий 

район, селище Коларівка,  вул. Дорожна, буд. 2, заг. пл. 1379,10 кв.м.
Початкова ціна продажу 571 359,55 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску 57 135,96 грн. без ПДВ.
Лот №320845 Вбудоване приміщення міні-пивзаводу з адміністративно-побутовими приміщеннями,  

КТП А-283 за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь,  вул. Героїв Чорнобиля, 102/2, КТП А-283 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 102/2, заг. пл. 1 581,80 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 372 898,76 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску 137 289,88 грн. без ПДВ.
Лот №320846  Виробничий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, буд. 6, заг. пл. 8 588, 70 кв.м. 
Початкова ціна продажу 44 084 773,72 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску 4 408 477,37 грн. без ПДВ.
Лот №320847  Виробничий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд. 10, заг. пл. 4 409,80 кв.м.
Початкова ціна продажу  34 672 717,75 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску 3 467 271,78 грн. без ПДВ.
Лот №320849 Нежитлова нерухомість, шинок на 28 місць та лазня на 4 місця та земельна ділянка  

за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район,  с. Іванівка, вул. Дружби, будинок 50, заг. пл. 1676,7 
кв.м, кадастровий номер: 7425582800:01:000:0042, заг. пл. 0,2774 га.

Початкова ціна продажу 7 127 880,35 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску 712 788,03 грн. без ПДВ.
Лот №320852 Житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами,  земельна ділянка  

за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, провулок  Зоряний,  12, заг. пл. 225,6 кв.м, 
кадастровий номер 5324087703:03:001:0599, заг. пл. 0,165 га.

Початкова ціна продажу 2 614 401,16 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску 261 440,12 грн. без ПДВ.

Аукціон відбудеться 15.01.2019 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua. Організатор аукціо-
ну ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в елек-
тронному вигляді з моменту оприлюднення інформації до 9:00 10.01.2019 року. Гарантійний внесок спла-
чується не пізніше 9:00 10.01.2019 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 детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Рудницького Д. В. у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд справи здійснюєть-
ся у спеціальному судовому провадженні.

До суду як обвинувачений викликається Рудниць-
кий Денис Васильович. Судове засідання відбудеть-
ся 19.12.2018 року о 16.30 год. у приміщенні су-
ду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,  
вул. Консульська, 64.

Суддя Богомолова Л. B.

У провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Варвашені Тетяни Ми-
колаївни у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд 
справи здійснюється в спеціальному судовому про-
вадженні.

До суду як обвинувачена викликається Варваше-
ня Тетяна Миколаївна. Судове засідання відбудеть-
ся 29.01.2019 року о 09.30 год. у приміщенні су-
ду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,  
вул. Консульська, 64.

Суддя Богомолова Л. B.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Дяволю-

ка Олега Зіновійовича, 04.07.1969 року народження, зареєстро-
ваного в місті Горлівка, вулиця Матросова, буд. 105, кв. 49 До-
нецької області, останнє відоме фактичне місцезнаходження:  
м. Горлівка Донецької області, як обвинуваченого в криміналь-
ному провадженні № 22017260000000027 від 13.05.2017 р. за  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 22 грудня 2018 року о 15.00 го-
дині за адресою: 58001, м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, ка-
бінет №11.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинувачено-
го Дяволюка Олега Зіновійовича у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження, останній вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Слободян Г. М.

ПРЕДСТАВНИЦТВО «АДЕОН СК, С.Р.О.», 
код ЄДРПОУ 26626760, зареєстроване 

Міністерством економіки України (реєстраційний 
номер ПІ-5173), оголошує про припинення 
діяльності на підставі рішення Товариства 

з обмеженою відповідальністю «АДЕОН СК, С.Р.О.» 
(Словаччина) від 30 листопада 2018 р.

Претензії приймаються протягом двох місяців за 
адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського, 

буд. 8, оф. 6.

У провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні відносно Мамана-
зарова І.А. за обвинуваченням у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Маманазаров Ігор 
Алімович, 22.05.1964 р.н., у судове засідання, яке 
призначене на 09 год. 30 хв. 30 січня 2019 року та 
відбудеться в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду Запорізької області за адресою: вул. Кон-
сульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока С. М.

Підготовче судове засідання по кримінальному 
провадженню відносно Луценка Олександра Олек-
сандровича, обвинуваченого у вчиненні криміналь-
них правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України відбудеться о 10.30 
год. 22 січня 2019 року в приміщенні суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, зал 207.

До суду як обвинувачений на 22 січня 2019 року 
о 10.30 год. викликається Луценко Олександр Олек-
сандрович.

Суддя Троценко Т. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області повідо-
мляє, що за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 
каб. 204, 28 грудня 2018 року об 11.00 годині відбудеться під-
готовче судове засідання в кримінальному провадженні за об-
винуваченням Малиновської Ніни Матвіївни у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни. В підготовче судове засідання викликається обвинувачена 
Малиновська Ніна Матвіївна (зареєстрована за адресою: Доне-
цька обл., м. Бахмут, вул. Оборони, буд. 19, кв. 3). У разі немож-
ливості з’явитись до суду, просимо повідомити про причини не-
можливості прибуття в судове засідання.

Суддя Н. М. Медінцева

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове за-
сідання як обвинуваченого Головатенка Олександра Вікторови-
ча, 22.05.1977 року народження, уродженця м. Донецьк, заре-
єстрований та проживає за адресою: м. Донецьк, смт Ларине, 
вул. Кірова, 33.

Судове засідання відбудеться 18 грудня 2018 року о 10 год. 
00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316, каб. 229.

Суддя А. А. Чечот

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота:   F91GL38828 
Короткий опис активів (майна) в лоті Право вимоги за кредитним договором 37.3/СЖ-004.08.1 
   від 11.03.2008 р., укладеним з фізичною особою. 
   Забезпечення: квартира в м.Бориспіль   
Електронна адреса для доступу  www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону     
Дата проведення відкритих торгів  31.01.2019
(аукціону)/електронного аукціону:      
Час проведення відкритих торгів  Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/
(аукціону)/електронного аукціону електронного аукціону по лоту вказується на веб-сайті 
   www.prozorro.sale   
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/
   40873-asset-sell-id-187026   

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сидоренко Ігор Володимирович, 17.11.1969 р.н., остан-

нє відоме місце проживання: м. Луганськ, квартал Південний, буд. 3, кв. 13, 
на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України вам необхідно з’явитися 
16.01.2019 р. о 09 год. 00 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-
Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 
буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального провадження про 
обвинувачення Сидоренка Ігоря Володимировича у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченої
Обвинувачена Алдохіна Марина Миколаївна, 24.05.1980 р.н., уродженка 

м. Лисичанськ Луганської області, яка зареєстрована за адресою: вул. Пуш-
кіна, буд. 17, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України вам необхід-
но з’явитися 16.01.2019 р. о 09 год. 30 хв. до Івано-Франківського міського 
суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюн-
вальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального прова-
дження про обвинувачення Алдохіної Марини Миколаївни у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Журба Олександр Васильович, 20.12.1971 р.н., уродже-

нець м. Ровеньки Луганської обл., останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська обл., м. Ровеньки, вул. Ю. Гагаріна, буд. 17, кв. 111, на підставі  
ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України вам необхідно з’явитися 16.01.2019 р. о 
10 год. 00 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської об-
ласті за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 по-
верх, зал 21, для розгляду кримінального провадження про обвинувачен-
ня Журби Олександра Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач
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У зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік 
наші читачі дедалі частіше запитують: яким буде «Урядовий 
кур’єр» 2019-го? Це буде газета чи офіційний бюлетень? 
Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбут-
ньому виходитиме як газета, а не як офіційний бюлетень.

Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо забезпечення офіційної пу-
блікації законів України та інших нормативно-правових актів», 
який набув чинності 21 жовтня цього року. Тож наше видання буде і надалі 
щоденним загальнодержавним друкованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

Oбласть Нiч День

Київська -4 -9 -1 -6
Житомирська -4 -9 -1 -6
Чернігівська -4 -9 -1 -6
Сумська -4 -9 -1 -6
Закарпатська -1 -6 -2 +3
Рівненська -3 -8 -1 -6
Львівська -4 -9 0 -5
Івано-Франківська -4 -9 0 -5
Волинська -3 -8 -1 -6
Хмельницька -4 -9 -1 -6
Чернівецька -4 -9 0 -5
Тернопільська -4 -9 -1 -6
Вінницька -4 -9 0 -5

Oбласть Нiч День

Черкаська -4 -9 -1 -6
Кіровоградська -4 -9 -1 -6
Полтавська -3 -8 -1 -6
Дніпропетровська -2 -7 0 -5
Одеська -3 -8 -2 +3
Миколаївська -2 -7 +1 -4
Херсонська -2 -7 +2 -3
Запорізька -3 -8 +2 -3
Харківська -3 -8 -1 -6
Донецька -1 -6 +1 -4
Луганська -2 -7 0 -5
Крим +1 -4 +1 +6
Київ -5 -7 -2 -4

Укргiдрометцентр

Діти-сироти 
отримали квартири

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ПОДАРУНКИ. Для трьох юних ужгородок понеділок став 
найщасливішим днем у їхньому житті: отримали власне жит-
ло в обласному центрі. Усі троє перебували на квартирному об-
ліку в міській раді й дотепер мешкали у родичів або в соціаль-
ному гуртожитку. 

На урочистому врученні квартирних сертифікатів виконувач 
обов’язків голови облдержадміністрації Ярослав Галас і Ужго-
родський міський голова Богдан Андріїв побажали майбутнім 
власницям комфортного проживання у власних домівках. Зву-
чали побажання створити щасливі сім’ї. 

Ярослав Галас висловив подяку Ужгородській міській раді, 
яка в умовах дефіциту коштів сприяла дуже потрібній справі, 
взявши участь у співфінансуванні купівлі квартир. Повідомив, 
що 2018-го Закарпаттю на це надано 20,7 мільйона гривень 
державної субвенції, з яких уже розподілено понад 15 мільйо-
нів. Їх використано на придбання 23 приміщень для 29 осіб та 
двох — для створення дитячих будинків сімейного типу. Зага-
лом уже 21 особа, яка дотепер не мала власного житла, його 
отримала.

— Це прекрасна державна ініціатива. По суті, субвенція — чи 
не єдиний шанс для дітей-сиріт чи осіб з їхнього числа отрима-
ти власне житло, — додав Ярослав Галас. — Раніше такі про-
екти фінансували раз на кілька років. Тепер маємо цільове фі-
нансування. Ще до кінця року обласна комісія розподілить ко-
шти на придбання квартир для двох осіб із числа дітей-сиріт у 
місті Берегове.

Документи на квартири юним ужгородкам вручили в новобу-
дові, в якій вони житимуть. І до святого Миколая сюди завезуть 
меблі, хатній інвентар.

На Донеччину завітав святий Миколай

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬС Я! 
На Донеччині вже вчетвер-
те відкрили резиденції свято-
го Миколая. Такі заходи для 
малих жителів прифронтово-
го краю почали влаштовувати 
з 2015-го: попередні два роки 
приймальні святого працюва-
ли у Святогірську та Маріуполі, 
де їх відвідувало чимало дітей і 
дорослих. Нині святкові локації 
розташовані знову в Маріуполі 
та вперше у Костянтинівці. 

На відкриття резиденції, що 
її облаштували у міському па-

лаці культури Костянтинів-
ки, прийшло більш як 100 ту-
тешніх дітей віком 5—15 ро-
ків. Малі відвідувачі разом з 
улюбленими казковими геро-
ями весело провели час: гра-
лися і співали, взяли участь 
у майстер-класах і власними 
руками виготовляли іграш-
ки, розучували колядки та 
щедрівки, писали листи з 
побажаннями святому Ми-
колаєві. 

Резиденція працюватим е 
протягом тижня, і відвідати її 
можуть усі охочі, а 19 грудня 
тут побувають актори Доне-
цького академічного обласно-

го драматичного театру з Ма-
ріуполя, які безплат-
но запропону-
ють виставу 
«Іде святий 
Миколай».

«Це свято на Донеччині на-
буває дедалі більшої попу-
лярності, але ми постійно на-
голошуємо, що не можна по-
рівнювати святого Миколая 
з Дідом Морозом. До цьо-
го частіше вдаються дорослі, 
а ось діти гарно сприймають 
те, що їм подають. Я в обра-
зі святого Миколая несу ма-
лим землякам радість і пода-
рунки, бажаю, щоб у кожній 
родині відчули душевну те-
плоту, отримали задоволен-
ня, а хтось, можливо, повер-
нувся додому», — розповідає 
методист міського палацу мо-
лоді Дмитро Денисенко, який 
виступає в ролі господаря від-
критої резиденції.

Подаруй українську книжку 
малечі із Сєверодонецька

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ТУРБОТА. Акція з подіб-
ним гаслом проходить на 
Івано-Франківщині та Рів-
ненщині. Книжки призначе-
но дітям, які живуть на лі-
нії зіткнення. Про це розпо-
вів начальник групи цивіль-
но-військового співробітни-

цтва ОТУ «Північ» полков-
ник Юрій Верановський.

«Так діти збирають пода-
рунки одноліткам на День свя-
того Миколая, пишуть листи із 
привітаннями, малюють. Як-
що хлопчики й дівчатка спілку-
ватимуться між собою, це бу-
де дуже добре», — каже Юрій 
Верановський. Сам він поста-
вив собі за мету допомогти бі-

бліотеці в нещодавно визволе-
ній Катеринівці отримати біль-
ше нових українських книжок. 

«Був у тамтешній бібліоте-
ці. Хочеться, щоб у людей бу-
ло що читати», — каже Юрій 
Верановський. За його сло-
вами, в Україні багато меце-
натів, які хочуть допомага-
ти цілеспрямовано. Напри-
клад, коли діти із прифрон-

тового Кримського зверну-
лися до військових із прохан-
ням про нову дошку для шко-
ли, начальник групи цивільно-
військового співробітництва 
ОТУ «Північ» переадресував 
це прохання бізнесменові з 
міста Долина Івано-Франків-
ської області. І вже за три дні 
у школі прифронтового села 
діти раділи подарунку.

Вареники поїхали на передову
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ВОЛОНТЕРИ. Уже не пер-
ший рік поспішають пораду-
вати наших захисників варе-
никами небайдужі рівняни: як 
і годиться, на Андрія. Тож у 
переддень свята, яке відкри-
ває цикл зимових новорічних, 
люди різного віку та профе-
сій збираються за покликом 
своїх сердець. Щоб наліпити 
більше вареників із різнома-
нітними начинками і передати 
на передову ще й тепло своїх 
сердець та нестримне бажан-
ня завершення війни.

— Організатори акції, яку ми 
назвали «Волонтерські варе-
ники», — доценти Національ-
ного університету водного гос-
подарства та природокористу-
вання Наталія Позняковська 
та Олеся Міклуха, — розпо-
відає рівнянка Лариса Міхай. 
— Ми ж із подругами залюб-
ки приєдналися до неї. Знає-

те, в англійців є такий вислів: 
uni fying essence — сутність, що 
об’єднує. Так ось, нас об’єднує 
бажання подарувати нашим 
хлопцям домашню радість.

Лави тих, хто зголошується 
наліпити вареників з любов’ю, 
щороку поповнюються. Ни-
ні всі охочі робили це на ба-
зі училища ресторанного сер-

вісу і торгівлі, директор яко-
го Віктор Рудик залюбки на-
дав спеціалізоване приміщен-
ня і сам долучився до доброї 
справи. 

«Вареники для бійців зробили!» — кажуть матері

У резиденції святого Миколая можна і листа чудотворцю надіслати, і таланти свої показати
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