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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Відбувається добір 
незалежних суддів,  

 і фактично в першому 
кварталі 2019 року 

Україна отримає 
незалежний 

антикорупційний суд».

На шляху  
до порозуміння 

ЄДНАННЯ. На Дніпропетровщині Президент Петро Поро-
шенко вчора взяв участь у молебні у храмі Різдва Пресвятої 
Богородиці Православної церкви України. Богослужіння про-
вів митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Глава дер-
жави ще перебував під враженням від Об’єднавчого собору: 
«Безумовно, це подія церковна, але це й подія державна. Бо 
наявність власної незалежної церкви порівнюється з Актом 
державної незалежності. Бо без незалежної церкви не може 
бути незалежної держави. Це диво. Спочатку були дискусії, а 
потім така радість панувала у стінах Святої Софії, тисячоліт-
ньої Софії, що Господь послав розуміння, ієрархи почули йо-
го і об’єдналися».

З утворенням Православної церкви України процес 
об’єднання лише розпочався, повідомляє департамент прес-
служби АП. Тому всім українцям слід бути свідомими вибору, 
проявити мудрість і не дати можливості п’ятій колоні зсереди-
ни країни підірвати нашу єдність і підтримку створення нової 
церкви.

«Це подія не лише України. Це подія не лише Вселенського 
патріархату. Це подія всього православного світу», — заува-
жив Петро Порошенко.

54 млн євро
другого траншу на підтримку роботи 

Фонду енергоефективності надає 
Україні Європейський Союз

НАРЕШТІ! Всеукраїнський православний об’єднавчий собор 
виправдав сподівання мільйонів вірян і здійснив історичну 
мрію нашого народу 

У своїй хаті — своя 
правда й церква! 

Прем’єр-міністр про формування однієї  
з найважливіших ланок судової системи 

4 7
ДОКУМЕНТИ

В умовах економічної 
блокади Маріупольський 
морський торговельний порт 
наполегливо шукає варіанти 
свого подальшого розвитку

ПРИФРОНТОВА АКВАТОРІЯ

Постанова КМУ «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань 
узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої 
претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжна
родноправової відповідальності за збройну агресію проти України»
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Митрополиту Київському та всієї України Епіфанію українські пластуни передали Вифлеємський вогонь —  
символ миру, любові і єдності

Україна не відступить від задуманого
БЕЗПОВОРОТНО. Петро Порошенко окреслив пройдені стратегічні віхи та розставив 
пріоритети подальшого розвитку     

Наталя ПИСАНА 
для «Урядового кур’єра» 

Від Революції гідності й дони-
ні Україна неухильно втілює 

в життя осмислену стратегію на 
остаточну й безповоротну деколо-

нізацію від Російської імперії, по-
вний і беззастережний вихід із 
пост радянського стану та сфери 
російського впливу. На цьому під 
час прес-конференції наголосив 
глава нашої держави Петро Поро-
шенко. Ця стратегія проявилася в 

Угоді про асоціацію з Євросоюзом, 
зоні вільної торгівлі з ЄС, у безві-
зовому режимі, подоланні залеж-
ності від російського газу й побудові 
української енергетичної незалеж-
ності, розбудові сильної армії та її 
переході на натовські стандарти.

«Також вона проявилася у 
зміцненні позицій української мо-
ви на радіо, телебаченні, в кінема-
тографі. У нашій політиці пам’яті, 
визнанні та прославленні україн-
ських героїв, поверненні до влас-
ної історії. Точно вона проявила-

ся у створенні міжнародної коалі-
ції на підтримку України, в режи-
мі санкцій проти Росії, посиленні 
нашої присутності на світо-
вій арені, коли жодне питан-
ня про Україну не вирішу-
ють без України. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
 при здійсненні спеціального судового 

провадження
 Сватівський районний суд Луганської облас-

ті, розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бо-
родіна Сергія Олексійовича як обвинуваченого у судо-
ве засідання по кримінальній справі № 426/14/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному провадженні 
стосовно Бородіна Сергія Олексійовича за ч.1 ст.109, 
ч.2 ст.110, ч.1 ст.258-3 КК України на 08 січня 2019 
року о 10-10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. Справа розглядається колегією 
суддів: головуючий суддя Попова О.М,, судді Поло-
винка В.О., Юрченко С.О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Пальчикову Сергію Вік торовичу, 

08.09.1982 року народження, уродженцю смт Ен-
гельсове Луганської області, громадянину Украї-
ни, зареєстрованому за адресою: Луганська обл., м. 
Краснодон, м-н Мікроцентр, б. 17, кв. 17, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитися 31.01.2019 р. о 10 год. до слідчого відді-
лу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчо-
го в ОВС слідчого відділу 3 управління (з дислока-
цією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ 
України в Донецькій та Луганській областях Ларчен-
ко О.М., для вручення повідомлення про підозру, а 
також проведення інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №22017130000000176

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Галінкіну Валерію Йосипови-

чу, 01.08.1947 р.н., зареєстрованому за адресою: 
Луганська область, м. Луганськ, 1-й мікрорайон,  
буд. 4, кв. 53, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України необхідно з’явитися 28.01.2019 р. о 10 
год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дис-
локацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) Го-
ловного управління Служби безпеки України в До-
нецькій та Луганській областях за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонав-
тів, буд. 18, до слідчого Бібікова А.Б., для проведен-
ня процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№  22018130000000158.

ПОВІСТКА  
про виклик до суду

Київський апеляційний суд повідомляє обвину-
вачену Тимошенко Катерину Григорівну, 06.05.1967 
року народження, що розгляд апеляційної скарги 
прокурора Києво-Святошинської місцевої прокура-
тури Київської області Шевчука В.П. на ухвалу Го-
лосіївського районного суду м. Києва від 2 жовтня 
2018 року про повернення обвинувального акта що-
до Тимошенко К.Г., обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, перене-
сено на 20 грудня 2018 року о 14 годині 30 хвилин 
у приміщенні Київського апеляційного суду за адре-
сою: вул. Солом’янська, 2а.

Головуючий суддя Свінціцька О.П.

Відповідно постанови Київського апеляційного господарського суду від 21.03.2012 р. № 46/434-48/292, вва-

жати недійсними свідоцтва про право власності та про право плавання під державним прапором України на 
судна, видані ПРАТ (ВАТ) «Київський річковий порт» (код ЄДРПОУ 03150071): буксир «БТ-541», теплоходи 
«ПТ-76», «Л.Ратушна», «М.Пирогов», буксир «БК-208», баржі «2646», «2647», «2642», «2644», «2649», зем-
снаряд «ЧЗС-3».

Ліквідатор ТОВ «АЛІНЕАС» (код ЄДРПОУ 36210855), що діє на підставі ухвали господарського су-
ду Київської області у справі №Б8/120-12 від 05.06.2018 р. проводить конкурс для визначення кандидату-
ри організатора аукціону з продажу майна банкрута. Пропозиції щодо порядку, умов та строків проведен-
ня аукціону, суми винагороди, інформація щодо досвіду роботи з проведення аукціонів тощо, приймають 
за адресою: 02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, а/с 120, у строк до 25.12.2018 р. Довідки за телефоном: 
(098)617-43-12.

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на користування 
надрами, відповідно до підпункту 3 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування  

надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (далі - Порядок)

№ 
п/п

Об’єкт надрокористування Початкова 
ціна

продажу  
дозволу,
тис. грн.

Назва об’єкта  
користування

Вид корисної  
копалини

Вид  
користування 

надрами
Місце розташування

1 2 3 4 5 6

1 Цурківське родовище видобування пісок Рівненська обл.,  
Здолбунівський р-н

332,1

2 ділянка другої черги  
Північно-східної  
ділянки Токарівського  
родовища

геологічне 
вивчення

пісок Сумська обл., 
Сумський р-н

1,8

3 ділянка «Крушиницька» геологічне 
вивчення

сапропель Волинська обл.,  
Любомльський р-н

141,04

4 Новокостянтинівська ділянка геологічне 
вивчення

пісок Кіровоградська обл.,
Маловисківський р-н

89,26

5 ділянка Тарасівська геологічне 
вивчення

пісок Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н

4,809

6 Стриганцівське  
родовище

видобування вапняк Івано-Франківська обл.,
Тисменицький р-н

735,666

Заява разом із зазначеними у додатку 1 до Порядку документами щодо отримання спеціальних дозволів на 
користування надрами зазначених ділянок надр приймається від претендентів Державною службою геології та 
надр України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 325.

 Останній день подання заявок 18 січня 2018 року до 16 години.
 З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, Антона Цедіка, 16, кім. 416.
 Державна служба геології та надр України.
 Контактні особи:
 1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
 2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Павлову Олексію Анатолійовичу, 

31.01.1975 р.н., зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, м. Стаханов, вул. Монашкова, буд. 94, 
кв. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК Украї-
ни необхідно з’явитися 21.01.2019 р. о 14 год. 00 хв. 
до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією в м. 
Сєвєродонецьк Луганської області) Головного управ-
ління Служби безпеки України в Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого 
Ковальчука Владислава Євгеновича, для проведен-
ня процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018130000000305.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Жумабаєву Тохіру Ерназаровичу, 

26.04.1976 р.н., зареєстрований за адресою: Луган-
ська обл., Станично-Луганський район, с. Петрівка, 
вул. Лікарняна, б. 28, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України необхідно з’явитися 23.01.2019 р. 
о 09 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з 
дислокацією в м. Сєвєродонецьк Луганської облас-
ті) Головного управління Служби безпеки України в 
Донецькій та Луганській областях за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонав-
тів, буд. 18, до слідчого Тивонюка Р.А., для прове-
дення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22018130000000304.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Айрапетяну Гегаму Аветіковичу, 

04.06.1970 р.н., зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Барбюса, буд. 18-а, кв. 10, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхід-
но з’явитися 21.01.2019 р. о 16 год. 00 хв. до слід-
чого відділу 3 управління (з дислокацією в м. Сєвє-
родонецьк Луганської області) Головного управлін-
ня Служби безпеки  України в Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого 
Ковальчука Владислава Євгеновича, для проведен-
ня процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018130000000302.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Ружанському Станіславу Вален-

тиновичу, 19.10.1978 р.н., зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, м. Перевальськ, вул. Лені-
на, буд. 46, кв. 30, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України необхідно з’явитися 21.01.2019 р. 
об 11 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з 
дислокацією в м. Сєвєродонецьк Луганської облас-
ті) Головного управління Служби безпеки  України 
в Донецькій та Луганській областях за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонав-
тів, буд. 18, до слідчого Ковальчука Владислава Єв-
геновича, для проведення процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22018101110000015.

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: F11GL38781-F11GL38782; F11GL38783-F11GL38789
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 09.01.2019
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціо-

ну по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/40858-asset-sell-id-186995

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/40871-asset-sell-id-187024

Повістка про виклик обвинуваченої
Обвинувачена Руденко Катерина Вікторівна, 22.03.1977 р.н., уро-

дженка м. Донецька, громадянка України, зареєстрована за адресою: м. 
Донецьк, вул. Реактивна, 1, кв. 1, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 
КПК України, вам необхідно з’явитися 07.02.2019 року о 09.30 год. до 
Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 
№ 19, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Ру-
денко Катерини Вікторівни, якій повідомлено про підозру у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Суддя О.Б. Лазарів

Розшукується спадкоємець  
Котенко Олексій  

Семенович — син померлої 
02.06.1994 року 

КОТЕНКО Ганни Олексіївни 
(20.10.1908 р.н.) та Котен-
ка Семена Свиридоновича 
(02.1909 – 25.06.1977 рр.), 
які на день смерті проживали 
за адресою: м. Харків, пров. 
Речицький, 18. Тел. контак-
тної особи: 0977107878.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 грудня 2018 р. № 1071 
Київ

Про внесення зміни до пункту 81 Порядку фінансування  
видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів  

з виконання державних програм соціального захисту  
населення за рахунок субвенцій з державного бюджету
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 81 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на 

здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населен-
ня за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2002 р.,  
№ 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309; 2017 р., № 100, ст. 3059; 2018 р., № 22, ст. 733), 

доповнивши абзац п’ятий після слів «(крім податку на доходи фізичних осіб)» сло-
вами і цифрами «, а також на сплату у 2018 році грошових зобов’язань із сплати ди-
відендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статут-
ному капіталі яких є державна власність, у сумі не більше 3 млрд. гривень за умо-
ви попередньої сплати НАК «Нафтогаз України» залишку належних до перерахуван-
ня дивідендів у 2018 році».
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 5 грудня 2018 р. № 999-р 

Київ

Про заходи з підготовки та відзначення  
Дня вшанування учасників бойових дій  

на території інших держав 
1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав (далі — план заходів), що додається.

2. Обласним та Київській міській державним адміністраціям розробити і затверди-
ти у місячний строк плани заходів з підготовки та відзначення Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним 
та Київській міській державним адміністраціям подати до 10 грудня 2019 р. Мі-
ністерству соціальної політики інформацію про стан виконання плану заходів 
для її узагальнення та подання до 25 грудня 2019 р. Кабінетові Міністрів Укра-
їни.

4. Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористич-
ної операції здійснити фінансування заходів з підготовки та відзначення в 2019 
році Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав за раху-
нок коштів, передбачених у державному бюджеті на 2018 і 2019 роки за програ-
мою 2505030 «Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, заходи з 
відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення свят-
кових, пам’ятних та історичних дат».
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Із планом заходів, передбачених урядовим розпорядженням,  
можна ознайомитися на сайті «УК».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваному Тараскіну Віктору Геннадійовичу, 

07.12.1956 р.н., зареєстрований за адресою: Луган-

ська обл., м. Золоте-1, кв. Сонячний, буд. 6, кв. 48 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України не-

обхідно з’явитися 21.01.2019 р. о 09 год. 00 хв. до 

слідчого відділу 3 управління (з дислокацією в м. Сє-

вєродонецьк Луганської області) Головного управ-

ління Служби безпеки  України в Донецькій та Луган-

ській областях за адресою: Луганська область, м. Сє-

вєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого 

Тивонюка Р.А., для проведення процесуальних дій у 

кримінальному провадженні № 22018130000000310.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Маршубі Ігорю Володимирови-

чу, 12.10.1968 р.н., громадянину України, зареє-
строваному за адресою: м. Луганськ, вул. Холмис-
та, буд. 121а, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України необхідно з’явитися 24.01.2019 р. о 14 
год. до слідчого відділу 3 управління (з дислокаці-
єю у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ 
України в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, 18, до слідчого слідчого відділу 3 управ-
ління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луган-
ської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луган-
ській областях Громова М.О., для проведення про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22018130000000306.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Мордасову Антону Мико-

лайовичу, 15.05.1975 р.н., громадянину Украї-
ни, зареєстрованому за адресою: Луганська обл.,  
м. Щастя, кв-л Енергетиків, буд. 11, кв. 99, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитися 24.01.2019 р. о 10 год. до слідчого відділу 
3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слід-
чого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвє-
родонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Доне-
цькій та Луганській областях Громова М.О., для про-
ведення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22018130000000311

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Обухову Максиму Аркадійови-

чу, 10.03.1988 року народження, уродженцю м. Кі-
ровськ Луганської області, громадянину України, за-
реєстрованому за адресою: Луганська обл., м. Кі-
ровськ, вул. Достоєвського, б. 31, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
31.01.2019 р. о 10 год. до слідчого відділу 3 управ-
ління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської 
області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській об-
ластях за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого в ОВС слід-
чого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвє-
родонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Доне-
цькій та Луганській областях Ларченко О.М., для вру-
чення повідомлення про підозру, а також проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №22017130000000176.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

Лот №320927 Квартира №16 за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Кооператив-
на, буд. 7, заг.пл. 76,27 кв.м.

Початкова ціна продажу 852 959,14 грн, без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
85 295,91 грн

Лот №320930 Квартира №15 за адресою: Сумська область, м. Суми, вулиця Коопера-
тивна, буд. 7, заг.пл. 68,6 кв.м.

Початкова ціна продажу 811 512,15 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
81 151,22 грн без ПДВ.

Лот №320932 Квартира №13 за адресою: Сумська область, м. Суми, вулиця Коопера-
тивна, буд. 7, заг.пл. 75,99 кв.м.

Початкова ціна продажу 850 546,33 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
85 054,63 грн без ПДВ.

Лот №320934 Земельна ділянка (к.н. 3222484001:01:019:0038) за адресою: Київська 
область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Мальовнича, заг.пл. 0,12 га.

Початкова ціна продажу 282 008,96 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
28 200,90 грн без ПДВ.

Лот №320937 Квартира №26 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, 
вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, заг.пл. 144,51 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 533 958,72 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
153 395,87 грн без ПДВ.

Лот №320938 Квартира № 28 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивниць-
кий, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, заг.пл. 94,56 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 108 808,46 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
110 880,84 грн без ПДВ.

Лот №320939 Квартира № 50 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивниць-
кий, вул. Зінченка, буд. 3, заг.пл. 33,55 кв.м.

Початкова ціна продажу 384 794,21 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
38 479,42 грн без ПДВ.

Лот №320940 Квартира № 30 за адресою: Харківська область, Харківський район, смт 
Васищеве, вул. Орєшкова, буд. 83Б, заг.пл. 79,8 кв.м.

Початкова ціна продажу 771 685,23 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
77 168,52 грн без ПДВ.

Лот №320942 Квартира №77 за адресою: м. Херсон, вул. Фонтанна, буд. 19, корп. 2, 
заг.пл. 68,9 кв.м. 

Початкова ціна продажу 505 304,86 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
50 530,49 грн без ПДВ.

Лот №320944 Квартира №13 за адресою: м. Суми, площа Покровська, буд. 8,  
заг.пл. 43,89 кв.м.

Початкова ціна продажу 397 315,47 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
39 731,55 грн без ПДВ.

Лот №320946 Квартира № 26 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 18, заг.пл. 55,10 
кв.м.

Початкова ціна продажу 1 497 239,78 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
149 723,98 грн без ПДВ.

Лот №320948 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0003) за адресою: Київська 
область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
296 902,91 грн без ПДВ.

Лот №320450 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0004) за адресою: Київська 
область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
296 902,91 грн без ПДВ.

Лот №320953 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0005) за адресою: Київська 
область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
296 902,91 грн без ПДВ.

Лот №320956 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0006) за адресою: Київська 
область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
296 902,91 грн без ПДВ.

Лот №320959 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0008) за адресою: Київська 
область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
296 902,91 грн без ПДВ.

Лот №320961 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0009) за адресою: Київська 
область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
296 902,91 грн без ПДВ.

Лот №320963 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0010) за адресою: Київська 
область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
296 902,91 грн без ПДВ.

Лот №320966 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0011) за адресою: Київська 
область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
296 902,91 грн без ПДВ.

Лот №320969 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:001:0016) за адресою: Київська 
область, Васильківський район, Рославичівська сільська рада, заг.пл. 14,00 га.

Початкова ціна продажу 6 852 715,12 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
685 271,51 грн без ПДВ.

Лот №320970 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:022:0013) за адресою: Київська 
область, Васильківський район, Рославичівська сільська рада, заг.пл. 20,0002 га.

Початкова ціна продажу 9 157 758,09 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
915 775,81 грн без ПДВ.

Лот №320973 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:023:0015) за адресою: Київська 
область, Васильківський район, Рославичівська сільська рада, заг.пл. 32.00 га.

Початкова ціна продажу 12 991 889,70 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
1 299 188,97 грн без ПДВ.

Лот №320976 Квартира №35 за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4А, заг.пл.  
160,00 кв.м.

Початкова ціна продажу 3 832 911,34 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
383 291,13 грн без ПДВ.

Лот №320981 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0087) за адресою: Полтав-
ська область, Полтавський район, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 218 505,33 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
21 850,53 грн без ПДВ.

Лот №320987 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0090) за адресою: Полтав-
ська область, Полтавський район, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 218 505,33 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
21 850,53 грн без ПДВ.

Лот №320990 Земельна ділянка (к.н. 5322485103:03:001:0016) за адресою: Полтав-
ська область, Кременчуцький район, с. П’ятихатки, вул. Центральна, 3, заг.пл. 0,198 га.

Початкова ціна продажу 81 576,85 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
8 157,69 грн без ПДВ.

Лот №320993 Земельна ділянка (к.н. 6123081500:02:001:0033) за адресою: Терно-
пільська область, Козівський район, с. Вікторівка, вул. Львівська, заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 97 585,54 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
9 758,55 грн без ПДВ.

Лот №320997 Квартира №71 за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4А, заг.пл.  
159,60 кв.м.

Початкова ціна продажу 2 741 535,80 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
274 153,58 грн без ПДВ.

Лот №320999 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0088) за адресою: Полтав-
ська область, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 221 153,28 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
22 115,33 грн без ПДВ.

Лот №321001 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0089) за адресою: Полтав-
ська область, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 221 153,28 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
22 115,33 грн без ПДВ.

Лот №321003 Земельна ділянка (к.н. 6325183501:00:003:0027) за адресою: Харків-
ська область, Харківський район, с. Руські Тишки, вул. Сонячна, 7, заг.пл. 0,20 га.

Початкова ціна продажу 181 028,03 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
18 102,80 грн без ПДВ.

Лот №321006 Земельна ділянка (к.н. 3222486600:04:004:0032) за адресою: Київська 
область, Києво-Святошинський район, Тарасівська с.р, заг.пл. 1,413 га.

Початкова ціна продажу 3 248 483,56 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
324 848,35 грн без ПДВ.

Лот №321009 Квартира № 65 за адресою: м. Київ, вулиця Корольова, буд. 2-А,  
заг.пл. 69,6 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 026 516,56 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
102 651,65 грн без ПДВ.

Лот №320941 Житловий будинок, заг.пл. 126,1 кв.м, та земельна ділянка  
(к.н. 7110136700:04:019:0061), заг.пл. 0,0531 га, за адресою: Черкаська область, м. Чер-
каси, вул. Смілянська, 50.

Початкова ціна продажу 2 034 922,40 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір  
гарантійного внеску 203 492,24 грн без ПДВ.

Лот №320943 Нежитлові приміщення за адресою: Харківська область, м. Харків,  
вул. Коцарська (Кацарська), 2/4, заг.пл. 2343,5 кв.м.

Початкова ціна продажу 12 824 429,34 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 1 282 442,93 грн без ПДВ.

Лот №320945 Нежитлові будівлі за адресою: Чернігівська область, Корюківський ра-
йон, м. Корюківка, вул. Садова, 4, заг.пл. 3470,4 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 983 106,09 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 198 310,61 грн без ПДВ.

Лот №321010 Вбудоване в житловий будинок нежитлове приміщення за адресою: 
Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Васнецова, буд. 8, заг.пл. 101,1 кв.м.

Початкова ціна продажу 944 051,40 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гаран-
тійного внеску 94 405,14 грн без ПДВ.

Лот №320949 Нежитлове напівпідвальне приміщення за адресою: Волинська обл.,  
м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, буд. 16, заг.пл. 106,8 кв.м.

Початкова ціна продажу 2 214 226,93 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 221 422,69 грн без ПДВ.

Лот №320922 Вбудоване нежитлове приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Нікополь, вул. Патріотів України, 99, заг.пл. 92,5 кв.м.

Початкова ціна продажу 454 485,50 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гаран-
тійного внеску 45 448,55 грн без ПДВ.

Лот №320923 Нежитлова будівля за адресою: Харківська область, місто Лозова, ву-
лиця Дикого, будинок 10а (десять «А»), заг.пл. 391,2 кв.м.

Початкова ціна продажу 996 986,10 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гаран-
тійного внеску 99 698,61 грн без ПДВ.

Лот №320951 Нежитлові будівлі за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смі-
лянська, 52, заг.пл. 141,1 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 591 406,83 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 159 140,68 грн без ПДВ.

Лот №320952 Нежитлові приміщення (сервісний центр та магазин непродовольчих 
товарів) за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2а, заг.пл. 386,0 кв.м.

Початкова ціна продажу 4 091 030,83 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 409 103,08 грн без ПДВ.

Лот №320954 Незавершене будівництво житлового будинку, заг.пл. 532,6 кв.м, та 
земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:045:0057), заг.пл. 0,12 га, за адресою: м. Рівне, 
вул. Гостинна, 19.

Початкова ціна продажу 3 066 965,86 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 306 696,57 грн без ПДВ.

Лот №320955 Адмінприміщення. Виробнича база (столярний цех, сушарня, складські 
приміщення) заг.пл. 363,9/530,3 кв.м, та земельна ділянка (к.н. 5625085600:01:004:0948) 
за адресою: Рівненська область, Рокитнівський район, с. Рокитне, вул. Ювілейна, буд. 
15, заг.пл. 0,5489 га.

Початкова ціна продажу 996 720,16 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гаран-
тійного внеску 99 672,02 грн без ПДВ.

Лот №320925 Житловий будинок заг.пл. 242,5 кв.м., та земельна ділянка (к.н. 
5910200000:22:008:0015), заг.пл. 0,1 га, за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. 
Л. Українки, 101.

Початкова ціна продажу 907 412,21 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гаран-
тійного внеску 90 741,22 грн без ПДВ.

Лот №320957 Житловий будинок з надвірними будівлями та господарчими споруда-
ми заг.пл. 91,3 кв.м, та земельна ділянка (к.н. 6510136300:29:001:0050), заг.пл. 0,0310 
га, за адресою: м. Херсон, пров. Брюллова, б. 8.

Початкова ціна продажу 626959,87 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гаран-
тійного внеску 62 695,99 грн без ПДВ.

Лот №320958 Будівлі та споруди за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропе-
тровський район, смт Обухівка, вул. Вознесенська, буд. 62а, заг.пл. 937,7 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 820 912,58 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 182 091,26 грн без ПДВ.

Лот №320962 Нежитлова будівля заг.пл. 1418,2 кв.м, та земельна ділянка (к.н. 
5910700000:05:010:0018), заг.пл. 0,1422 га, за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. 
Свободи (вул. Жовтневої Революції), буд. 28.

Початкова ціна продажу 6 923 104,20 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 692 310,42 грн без ПДВ.

Лот №320964 Нежитлове приміщення №68, центр побутових послуг (кафе, перукар-
ня) за адресою: м. Харків, вул. Грищенко, буд. 8, заг.пл. 270,7 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 057958,53 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 105795,85 грн без ПДВ.

Лот №320967 Харчовий блок: приміщення в адмінкорпусі на І-му та ІІ-му поверхах, 
заг.пл. 648,0 кв.м, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 14.

Початкова ціна продажу 7 893 932,52 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 789 393,25 грн без ПДВ.

Лот №320975 Нежитлове приміщення №73 (аптека) за адресою: м. Дніпро (попере-
дня назва м. Дніпропетровськ), ж/м Тополя-3, буд. 1, корп. 1, прим. 73, заг.пл. 93,10 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 191 253,34 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 1 191 25,33 грн без ПДВ.

Лот №320978 Нежитлова будівля за адресою: Закарпатська область, м. Берегово, 
проспект Геологів, 17, заг.пл. 2487,20 кв.м.

Початкова ціна продажу 5 533 629,50 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 553 362,95 грн без ПДВ.

Лот №320926 Гараж №3101 за адресою: м. Київ, «Лівобережний» гаражно-будівель-
ний кооператив, вулиця Челябінська, 2 (Дніпровський р-н), заг.пл. 20,50 кв.м.

Початкова ціна продажу 153 706,66 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гаран-
тійного внеску 15 370,67 грн без ПДВ.

Лот №320928 Гараж №3103 за адресою: м. Київ, «Лівобережний» гаражно-будівель-
ний кооператив, вулиця Челябінська, 2 (Дніпровський р-н), заг.пл. 19,60 кв.м.

Початкова ціна продажу 156 035,52 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гаран-
тійного внеску 15 603,55 грн без ПДВ.

Лот №320929 Нежитлове приміщення №38 за адресою: Одеська обл., м. Арциз,  
вул. Добровольського, буд. 1, прим. 38, заг.пл. 71,30 кв.м.

Початкова ціна продажу 393 600,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гаран-
тійного внеску 39 360,00 грн без ПДВ.

Лот №320983 Будівля багатопоточного КПП заг.пл. 724,90 кв.м, та земельна ділянка 
для обслуговування будівлі (кадастровий номер 5610900000: 01:001:0078, заг.пл. 0,0400 
га) за адресою: Рівненська обл., м. Острог, вулиця Мацути, буд. 4а.

Початкова ціна продажу 2 738 666,69 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 273 866,67 грн без ПДВ.

Лот №320931 Комплекс: Адміністративна будівля, А; Гараж Б; Сарай В; Душова Г; 
Дворові споруди 1-3 за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбу-
нари, вул. Маркса Карла, буд. 45, заг.пл. 121,00 кв.м.

Початкова ціна продажу 565 066,66 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гаран-
тійного внеску 56 506,67 грн без ПДВ.

Лот №320986 Нежитлові приміщення, поз. 11-14, 22-24, 42, 43 на першому поверсі в 
літ. А-7 за адресою: м. Дніпро (попередня назва – м. Дніпропетровськ), вул. Надії Алек-
сєєнко (Чичерiна), буд. 21, заг.пл. 112,70 кв.м.

Початкова ціна продажу 2 122 800,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 212 280,00 грн без ПДВ.

Лот №320933 Нежилі приміщення в літері «У», що складають 3/100 частини нежилих 
приміщень в нежилому будинку адміністративно-побутовому корпусі за адресою: м. Ки-
їв, вулиця Пирогівський шлях (колишня вул. Червонопрапорна), будинок 34, приміщен-
ня №31-36 групи приміщень 1, заг.пл. 67,70 кв.м.

Початкова ціна продажу 813 600,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гаран-
тійного внеску 81 360,00 грн без ПДВ.

Лот №320935 Нежилі приміщення в літері «У», що складають 2/100 частини від не-
жилих приміщень за адресою: м. Київ, вулиця Пирогівський шлях (колишня вул. Черво-
нопрапорна), будинок 34, приміщення №17, заг.пл. 37,70 кв.м.

Початкова ціна продажу 478 800,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гаран-
тійного внеску 47 880,00 грн без ПДВ.

Лот №320989 Незавершене будівництво житлового будинку, А-житловий будинок го-
товність-88% (зареєстровано), Незавершене будівництво житлового будинку Б-житловий 
будинок-61%, а-прибудова, а1-прибудова, В-літній душ, Г-убиральня №1,2-огорожа (за-
реєстровано) заг.пл. 536 кв.м, та зем.ділянка, к.н. 3221055500:02:021:0029, заг.пл. 0,146 
га, за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, с. Клавдієве-Тарасове, вулиця Лені-
на, буд. 18.

Початкова ціна продажу 2 776 800,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 277 680,00 грн без ПДВ.

Лот №320992 Незавершене будівництво готовністю 51% (зареєстровано), об’єкт 
житлової нерухомості (ЖБК «Чистоводдя») заг.пл. 3263,30 кв.м, та земельна ділянка, 
к.н. 3223155400:05:097:0037, заг.пл. 0,451 га, за адресою: Київська обл., Обухівський 
район, смт Козин.

Початкова ціна продажу 28 892 400,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 2 889 240,00 грн без ПДВ.

Лот №320995 Майнові права на нежитлові приміщення в житловому будинку заг.пл. 
111,28 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Бударіна, буд. 3, приміщення 108-112. 

Початкова ціна продажу 1,20 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійно-
го внеску 0,12 грн без ПДВ.

Аукціон відбудеться 17.01.2019 року з 09.00 до 18.00 год. на сайті – https://setam.net.ua. 
Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн – Пт, 
09.00-18.00 год. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення ін-
формації до 09.00 год. 12.01.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 09.00 
год. 12.01.2019 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.

Інформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» повідомляє про внесення до:
– Правил (договірних умов) споживчого кредитування позичальни-

ків АТ «УКРСИББАНК» з можливістю відкриття та розрахунково-ка-
сового обслуговування карткових (поточних) рахунків», які розміще-
ні для ознайомлення на сайті: www.my.ukrsibbank.com та на інформа-
ційних стендах у приміщеннях установ Банку та опубліковані в газеті 
«Урядовий кур’єр», № 105 від 08.06.2017 р. з усіма наступними зміна-
ми та доповненнями;

– Правил (договірних умов) обслуговування суб’єктів господарю-
вання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, 
представництв – клієнтів АТ «УКРСИББАНК», які розміщені для озна-
йомлення на сайті: www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стен-
дах у приміщеннях установ Банку та опубліковані в газеті «Урядовий 
кур’єр» №102 від 01.06.2018 року з усіма наступними змінами та до-
повненнями;

– Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розра-
хунково-касового обслуговування банківських рахунків фізичних 
осіб в АТ «УКРСИББАНК», які розміщені для ознайомлення на сайті: 
www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях 
установ Банку та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 
09.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями;

– Правил (договірних умов) відкриття та обслуговування бан-
ківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток клієн-
там АТ «УКРСИББАНК», які розміщені для ознайомлення на сайті: 
www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях 
установ Банку та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» №133 від 
27.07.2012р. з усіма наступними змінами та доповненнями, надалі ра-
зом – Правила, наступних змін, а саме:

1. Викласти абз. 3 п. 9.5. Р. І Правил (договірних умов) споживчо-
го кредитування позичальників АТ «УКРСИББАНК» з можливістю від-
криття та розрахунково-касового обслуговування карткових (поточ-
них) рахунків» у наступній редакції:

«– необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Кре-
дитний реєстр Національного банку України;»

2. Викласти  абз. 3 п. 11.2. Р. 11 Правил (договірних умов) обслу-
говування суб’єктів господарювання, відокремлених підрозділів юри-
дичних осіб, самозайнятих осіб, представництв – клієнтів АТ «УКРСИБ-
БАНК» у наступній редакції:

«– необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Кре-
дитний реєстр Національного банку України;»

3. Викласти абз. 3 п. 9.1. Р. 9 Правил (договірних умов) відкриття та 
комплексного розрахунково-касового обслуговування банківських ра-
хунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК» у наступній редакції:

«– необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Кре-
дитний реєстр Національного банку України;»

4. Викласти абз. 4 п. 10.2. Р. 10 Правил (договірних умов) відкриття 
та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних пла-
тіжних карток клієнтам АТ «УКРСИББАНК» у наступній редакції: 

«– необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Кре-
дитний реєстр Національного банку України;».

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в 
офіційному друкованому виданні, а саме: 18.12.2018 р.

Датою початку дії змін до Правил є 18.12.2018 р.
Заступник Голови Правління – 

Начальник Юридичного департаменту С. М. Панов

Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Роса-
ва» Козловська Діана Валеріївна повідомляє про проведення конкурсу для ви-
значення організатора аукціону з продажу активів Банкрута, Товариства з об-
меженою відповідальністю «Торговий дім «Росава» (код ЄДРПОУ 36211094, 
місцезнаходження: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леванев-
ського, будинок 83). Основними критеріями для участі в конкурсі є критерії, 
передбачені статтею 49 Закону України «Про відновлення платоспроможнос-
ті боржника або визнання його банкрутом». З умовами проведення конкурсу 
можна ознайомитись у замовника. Строк надання заяв для участі в конкурсі до 
27.12.2018 року до 13.00 год. включно. Конкурс відбудеться 02.01.2019 року за 
адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 3, офіс 309. Переможець конкурсу на під-
ставі затвердженого Ліквідатором протоколу укладає з Ліквідатором договір на 
проведення аукціону з продажу активів Банкрута ТОВ «ТД «Росава». Довідки за 
телефоном +38 067 959 3778.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області повідомляє про ви-
клик обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України Каланович Марини Сергіївни, 27 травня 1983 року на-
родження, уродженки міста Стаханов Луганської області, зареєстрованої в місті 
Брянка Луганської області по вулиці Богдана Хмельницького, буд. 6, кв. 6, у судо-
ві засідання, які відбудуться 14 січня 2019 року о 16 год. 30 хв. та 6 лютого 2019 
року о 16 год. 00 хв. у залі судових засідань Тернопільського міськрайонного су-
ду 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 обвинуваченої Каланович М.С. у судові засідання, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя С. Кунцьо

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області повідомляє про ви-
клик обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України Кравцова Ігоря Євгеновича, 07.08.1961 року народжен-
ня, уродженця та жителя міста Слов’янськ, вулиця Командирська (колишня назва 
– Красних командирів), будинок №44 Донецької області, у судові засідання, які 
відбудуться 4 лютого 2019 року о 10 год. 00 хв. та 11 лютого 2019 року о 10 год. 
00 хв. у залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Кравцова І.Є. у судові засідання, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Л. Базан

Кагарлицький районний суд Київської області викликає як від-
повідачку гр. Махиню Олександру Григорівну по цивільній справі  
№ 368/768/18 за позовом Височин Людмили Дмитрівни до Махині 
Олександри Григорівни, 3-тя особа: Слобідська сільська рада Кагар-
лицького району Київської області, про встановлення земельного сер-
вітуту, для розгляду даної справи по суті. Фактичне місце проживан-
ня невідоме.

Судове засідання відбудеться 8 січня 2019 року о 12 год. 00 хв. у  
м. Кагарлик у приміщенні Кагарлицького районного суду Київської об-
ласті за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Ве-
ликого-3,  головуючий по справі суддя Закаблук О.В.

У разі неявки відповідачки гр. Махині Олександри Григорівни в судо-
ве засідання, справа буде розглянута в її відсутність.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 66 702

Загальний тираж за грудень 319 160

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 ГРУДНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

-3..-8
-8..-13

-1..-6
-4..-9

-2..-7
-6..-11

1..-4
-2..-7

-3..-8
-7..-12

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

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 -8 -13 -3 -8
Житомирська -8 -13 -3 -8
Чернігівська -8 -13 -3 -8
Сумська -8 -13 -3 -8
Закарпатська -4 -9 +1 -4
Рівненська -7 -12 -4 -9
Львівська -5 -10 -2 -7
Івано-Франківська -5 -10 -2 -7
Волинська -7 -12 -4 -9
Хмельницька -9 -14 -4 -9
Чернівецька -5 -10 -2 -7
Тернопільська -7 -12 -4 -9
Вінницька -8 -13 -3 -8

Oбласть Нiч День

Черкаська -7 -12 -3 -8
Кіровоградська -6 -11 -2 -7
Полтавська -6 -11 -2 -7
Дніпропетровська -3 -8 -1 -6
Одеська -3 -8 +1 -4
Миколаївська -3 -8 +1 -4
Херсонська 0 -5 +2 -3
Запорізька 0 -5 +2 -3
Харківська -5 -10 -2 -7
Донецька -1 -6 +1 -4
Луганська -4 -9 -1 -6
Крим -1 +4 +1 +6
Київ -9 -11 -6 -8

Укргiдрометцентр

Спільнокоштом 
на пам’ятник Кобзареві

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ІНІЦІАТИВА. У селі Олександро-Калинове Донецької облас-
ті планують встановити пам’ятник Тарасові Шевченку, гроші на 
який вирішили збирати через колективне фінансування проек-
тів Спільнокошт. Населений пункт лежить за кілька десятків кі-
лометрів від лінії розмежування, проте завдяки зусиллям міс-
цевої громади останніми роками він став дуже привабливим 
для туристів. Тут створили музей історії села «Довкілля» та му-
зей АТО, є чимало цікавих пам’яток. Наприклад трактор 1930-
х років, що його заховав від окупантів під час Другої світової 
війни місцевий механізатор. А ось інший раритет — танк ІС-З, 
який стояв тут, вберегти, на жаль, не вдалося: 2014 року бо-
йовики проросійських незаконних збройних формувань стягли 
його з постаменту і використовували в боях під Слов’янськом.

Під час перебування в Олександро-Калиновому, яке у 2017 
році увійшло до фінальної частини Всеукраїнського конкурсу 
«Неймовірні села України», деякі відвідувачі зауважили, що тут 
досі немає пам’ятника Тарасові Шевченку. Вони й запропону-
вали спільними зусиллями виправити ситуацію. Звичайно, міс-
цева громада пристала на пропозицію. 

«Ми вже навіть обговорили, які саме слова слід написати на 
пам’ятнику. Найбільше схиляємося до таких рядків: «І на оновленій 
землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть лю-
де на землі». Бо це сказано немов про наше оновлене село, яке бу-
ло визволено від проросійських загарбників 2014-го», — каже ак-
тивіст місцевої громадської організації «Енеїда» Андрій Тараман.

Прикро, що на території Іллінівської об’єднаної територіаль-
ної громади, куди входить Олександро-Калинове, за всі роки 
незалежності й навіть раніше не спромоглися встановити жод-
ного пам’ятника Тарасові Шевченку. Але надалі так не буде. 

Вінницький «Квадрат» креативний та безбар’єрний
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТ. За концепцією 
найкращих молодіжних цен-
трів Ради Європи у Вінниці 
створили сучасний креатив-
ний майданчик — обласний 
молодіжний центр «Квадрат». 

«Цей проект відкриває но-
ву сторінку в питаннях моло-
діжної політики. Він перший 
в Україні. Для нас дуже важ-

ливо, щоб усі форми й мето-
ди, які напрацюють тут, мож-
на було впровадити в інших 
регіонах держави. Наше зав-
дання полягає в тому, щоб за-
лучати сюди молодь, спону-
кати її до втілення креатив-
них ідей та рішень. Облашту-
вання центру передбачає по-
єднання інноваційних підходів 
у межах створення доступно-
го та безбар’єрного середови-
ща», — зазначив голова Він-

ницької обласної державної 
адміністрації Валерій Коровій.

У молодіжному центрі ство-
рено умови роботи за багать-
ма напрямами. Це організа-
ція культурних заходів (кон-
церти, фестивалі, пленери, 
літературні читання, перфо-
манси), заходів з неформаль-
ної освіти (тренінги, семінари, 
лекції), дослідження та проек-
тування в умовах лаборато-
рії (робота з 3D-принтерами, 

3D-сканерами, лазерними рі-
заками та іншими найсучас-
нішими технічними засоба-
ми), робота в бізнес-хабі. Ор-
ганізатори планують створити 
платформи онлайн-радіо, на-
вчання тощо. Тут працювати-
ме сучасна студія звукозапи-
су. Приміщення молодіжного 
центру повністю пристосова-
не для людей з інвалідністю, 
зокрема з проблемами опор-
но-рухового апарату, вадами 
слуху та зору.

Назва молодіжного цен-
тру «Квадрат», який незаба-
ром гостинно відчинить две-
рі, символізує чотири сторо-
ни взаємодії, а саме: молодь, 
бізнес, владу і громаду. Йо-
го створено за підтримки де-
партаменту соціальної та мо-
лодіжної політики облдержад-
міністрації, Вінницької міської 
ради і Державного фонду ре-
гіонального розвитку. Один з 
найважливіших напрямів ро-
боти в креативному просто-
рі — проведення заходів у ха-
бі для взаємодії влади та гро-
мади. За словами виконувача 
обов’язків директора Вінниць-
кого обласного молодіжно-
го центру «Квадрат» Світла-
ни Ярової, ключове завдан-
ня роботи центру — створен-
ня умов та можливостей для 
самореалізації.

Святого Миколая у Харкові зустріне «Казкова феєрія»
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ДІТЛАХАМ НА ВТІХУ. 
У Харківському обласно-
му центрі культури і мис-
тецтва до дня святого Ми-

колая відкриється вистав-
ка авторських ляльок «Каз-
кова феєрія», де буде пред-
ставлено понад 60 казкових 
персонажів, які виготовили 
майстрині з дев’яти районів 
області.

«Аліса в країні чудес», «Сні-
гова королева», «Вінні-Пух», 
«Принцеса на горошині», 
«Курочка Ряба», «Білосніжка 
і сім гномів» — усі ці казки та 
їх персонажі добре відомі ді-
тям і дорослим. Ляльки вико-

нано в різних мистецьких тех-
ніках, щоб кожен відвідувач 
мав змогу не лише насолоди-
тися витонченими авторськи-
ми роботами, а й відчути каз-
кову атмосферу напередодні 
новорічних свят.

Скарби Хмельницького знайдено ще не всі
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ЗЙОМКИ ЗАВЕРШЕНО. 
Вважається, що булава Бог-
дана Хмельницького — один 
із найголовніших гетьман-
ських клейнодів — зберігаєть-
ся в музеї Війська польського 
у Варшаві, куди вона потра-
пила після Другої світової вій-
ни. Проте далеко не всі істо-
рики згодні з таким тверджен-
ням, вказуючи, що жодних до-
стовірних документів на під-
твердження цього поки що 
немає. Розшукуючи символи 
державності, творці історич-
ного документального філь-
му «Скарби нації» (третього 

із циклу «Україна. Повернен-
ня своєї історії»), зйомки яко-
го, згідно з повідомленням те-
леканалу «1+1», завершено, 
разом з науковцями за до-
помогою сучасного устатку-
вання — електротомографа 
знайшли тунель, що веде до 
церкви-усипальниці Богдана 
Хмельницького в Суботові. За 
переказами, саме там Хмель-
ницький сховав свої скарби, 
серед яких могла бути й геть-
манська булава. 

Як повідомила ТСН, поси-
лаючись на слова автора і 
продюсера фільму Акіма Галі-
мова, це відкриття безпреце-
дентне. «Річ у тому, — заува-
жив продюсер, — що до нас 

тунель досліджували безліч 
разів, але шукали не в тому 
місці. Ми пішли іншим шля-
хом. Після зйомок там ініційо-
вано повноцінне наукове до-
слідження». 

Отож можна очікувати на 
нові важливі відкриття.

Проект покликаний повер-
нути українцям справжню іс-
торію. Разом з науковцями ав-
тори фільму розвінчують по-
ширені міфи про життя козаків 
та угоду з Росією, яку начебто 
було укладено під час Переяс-
лавської ради, а також шука-
ють втрачені скарби нації. 

За підтримки науковців і 
з допомогою новітніх ком-
п’ю тер них технологій творці 

стрічки відновили зовнішність 
дружини Ярослава Мудро-
го та провели розслідування 
таємниці зникнення останків 
представників князівської ди-
настії Рюриковичів.

Перші дві частини карти-
ни вже високо оцінено в на-
укових колах та нагородже-
но премією «Телетріумф» як 
найкращі телевізійні доку-
ментальні фільми 2018 ро-
ку. Зйомки історичної стріч-
ки проходили в Україні, США, 
Австрії, Польщі, Туреччині та 
Росії. В останній одержати до-
ступ до потрібних архівів вия-
вилося дуже важкою спра-
вою. Однак кінематографісти 
із завданням упоралися. 

Пам’яті загиблих земляків
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

НЕ ЗАБУДЕМО. У Сєверо-
донецьку триває виставка на 
пошану героїв, які боронили 
рідну землю ціною власного 
життя. Нині кількість загиблих 
учасників АТО з Луганщини — 

121, 59 з них поховано на тери-
торії області. Їхній пам’яті при-
свячено виставку «Заради рід-
ної землі», експозиція якої роз-
ташована у приміщенні обл-
держадміністрації. Великий ба-
нер з фотографіями, біогра-
фічними відомостями та розпо-
відями про службу понад сотні 

загиблих земляків підготували 
працівники Луганського облас-
ного краєзнавчого музею.

Маємо шанувати загиблих. 
А ще — допомагати тим, ко-
го обпалила війна. За дани-
ми прес-служби Луганської 
ОДА, в органах соціально-
го захисту населення Луган-

ської області на обліку пере-
буває 7813 учасників бойових 
дій, які брали участь в АТО, 
53 особи з інвалідністю вна-
слідок війни та 103 учасни-
ки вій ни. Загалом ідеться про 
понад 8 тисяч осіб. 76 сімей 
залишилися без годувальни-
ка, 17 дітей втратили батьків.
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Назва  
молодіжного  
центру «Квадрат» 
символізує чотири 
напрями взаємодії,  
а саме: молодь, бізнес, 
влада й громада
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