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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:
«Кому є чого боятися  

і що приховувати, той 
ховається. Дякуємо 
нашим друзям з ЄС, 

США, Великої Британії, 
Швеції, Чехії, Польщі, 

Литви, Латвії і 
Данії, які прийшли 

підтримати 
наших хлопців».

Здешевити ліки — 
реально 

АНТИКОРУПЦІЯ. 90% препаратів з програми дорослої онколо-
гії нині закуповують дешевше, ніж 2014 року, завдяки підвищенню 
конкуренції, закупівлям у виробників, формуванню довіри до заку-
півельників та самої процедури закупівель, підписанню довгостро-
кових контрактів з виробниками тощо. Відповідно до звіту Центру 
протидії корупції, за чотири роки існування системи закупівлі ліків 
через міжнародні організації вдалося значно розширити кількість 
позицій, які закуповує держава для лікування онкохворих. Кількість 
препаратів у переліку ліків, які закуповує держава через міжнарод-
ні організації для дітей і дорослих з онкозахворюваннями, зросла 
на 30—40%, залежно від програми, повідомляє прес-служба МОЗ.

«Закупівля ліків через міжнародні організації стала новим успіш-
ним кейсом у боротьбі з корупцією, який почали переймати інші 
держави. За останні кілька років на такий формат закупівель ліків 
перейшли Боснія і Герцеговина, Казахстан, Молдова, Туркменістан 
та Узбекистан», — прокоментувала ситуацію в.о. міністра охорони 
здоров’я Уляна Супрун.

73,1 млрд грн
доходів за 2017 рік задекларували 

українці за результатами деклараційної 
кампанії 2018 року. Це на 16% більше 

від попереднього показника

АГРАРНА ПОЛІТИКА. Українські пасічники наголошують:  
для їхньої діяльності необхідно ухвалити нормативні акти  
і самим подбати про юридичну підтримку

Міністр закордонних справ про закрите судилище над 
полоненими в РФ українськими військовими моряками 

2 3
ГЕОПОЛІТИКА

Об’єднання українських земель 
відбулося з ініціативи і власної 
волі українців, а не було 
накинуто насильно зовнішніми 
чинниками

СТОРІЧЧЯ СОБОРНОСТІ

Хто стане наступним очільником 
Ради Європи і на що невдовзі 
сподіватися Україні? Про це — 
в ексклюзивному дослідженні 
кореспондента «УК»
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Зовнішній вплив залишився в минулому
ВАРТО ЗНАТИ. Уся Православна церква, яка перебуває в межах незалежної України, відтепер 
канонічно автокефальна, незалежна й самоврядна

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Президент Петро Порошен-
ко взяв участь у подячно-

му молебні за отримання То-
моса про автокефалію та утво-

рення Православної церкви 
України в Кафедральному со-
борі Святої Трійці в Луцьку. 
Це відбулося під час його ро-
бочої поїздки у Волинську об-
ласть. Перед святковою лі-
тургією, яку відправив почес-

ний патріарх Київський і всі-
єї України Філарет, до собору 
врочисто внесли Томос про ав-
токефалію Православної церк-
ви України.

Президент привітав усіх ві-
рян зі святами та з отриман-

ням Томоса про автокефалію. 
«333 роки українська церква 
була під московським ярмом. 
І Божою волею і благословен-
ням нині це московське ярмо 
з українського народу, право-
славних і церкви знято. Про це 

засвідчує цей історичний доку-
мент», — наголосив глава дер-
жави, додавши, що нині віряни 
мають змогу побачити Томос на 
Волині.

Про що саме йдеться в 
цьому документі? 

Хто захистить 
бджіл?
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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

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену 
Харченко Ірину Олександрівну, яка обвинувачується у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 23 січня 2019 року о 10.00 годи-
ні в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свід-
ка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 
КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — 
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представ-
ників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, переклада-
ча і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року 
народження (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, 
вул. Шевченка, 4, кв. 69), у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України в судове 
засідання, яке відбудеться 23.01.2019 року о 15 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 16, під головуванням 
судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Приватний нотаріус Київського міського нота-
ріального округу Вірун Оксана Юріївна у відпо-
відності зі статтею 63 Закону України «Про но-
таріат» повідомляє про відкриття спадщини піс-
ля смерті 17 серпня 2018 року БІЛАНЧУК ПРАС-
КОВІЇ ОЛЕКСІЇВНИ, 28 жовтня 1925 року наро-
дження, яка на день смерті була зареєстрована 
за адресою: м. Київ, вул. Бойченка, буд. № 17, 
кв. № 68, та здійснює розшук усіх наявних спад-
коємців померлої.

Прохання спадкоємцям з’явитись або наді-
слати відповідну заяву до приватного нотаріуса 
Київського міського нотаріального округу Вірун 
Оксани Юріївни за адресою: 02105, м. Київ, вул. 
Будівельників, буд. 1, офіс 100, для прийняття та 
оформлення спадщини.

Богунський районний суд м. Житомира  

(м. Житомир, м-н Соборний, 1) викликає як 

обвинуваченого Михайлова Віталія Володи-

мировича в судове засідання, яке відбудеть-

ся 25 січня 2019 року об 11 год. 15 хв. у за-

лі суду 2-Б-1, по кримінальному проваджен-

ню по обвинуваченню Михайлова Віталія Во-

лодимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Рос-
току Любомира Станіславовича, 02.06.1995 р.н., як обвинува-
ченого в кримінальному провадженні № 296/9026/18 по обви-
нуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 
258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Аксьо-
нова В. Є. в підготовче судове засідання, що відбудеться 24 січ-
ня 2019 р. о 14 год. 15 хв. та в судове засідання призначене на 
31 січня 2019 р. о 14 год. 20 хв. у приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал 2К (каб. №106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Волч-
кова Єгора Ігоровича як обвинуваченого в кримінальному про-
вадженні № 296/1788/18 у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Янчук Н. П. у підготовче судове засідання, що відбудеться 
30.01.2019 року о 14.00 год. у приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал 6-К (каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Янченка Іва-
на Миколайовича для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42017010000000093 відносно Янченка Івана Миколайовича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання відбудеться 23.01.2019 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал с/з 
№ 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя А. В. Скорін

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 січня 2019 р. № 1-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 
посади державного секретаря Міністерства у 

справах ветеранів
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» ого-

лосити конкурс на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства у 
справах ветеранів з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 10 січня 2019 р. № 1-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  

державного секретаря Міністерства у справах ветеранів
Загальні умови

1. Посадові обов’язки:
1) організовує роботу апарату Мінветеранів;
2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінветеранів та по-

дає їх на розгляд Міністру;
3) організовує та контролює виконання апаратом Мінветеранів Конституції та зако-

нів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінве-
теранів та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх ви-
конання;

4) готує та подає Міністрові для затвердження плани роботи Мінветеранів, звітує 
про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контр-
оль за її збереженням в апараті Мінветеранів;

6) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодав-
ством про державну службу, державних службовців апарату Мінветеранів, присвоює їм 
ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до 
дисциплінарної відповідальності;

7) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодав-
ством про працю, працівників апарату Мінветеранів, приймає рішення щодо їх заохо-
чення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінветеранів;

9) представляє Мінветеранів як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;
10) видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-розпо-

рядчого характеру та контролює їх виконання;
11) здійснює інші повноваження, визначені законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 18 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних 
органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про дер-
жавну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та над-
бавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосу-
вання стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призна-
чення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом 
повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозиці-
єю Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу поса-
ду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо за-

йняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведен-
ня конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., 
№ 28, ст. 1116; 2017 р., № 71, ст. 2163), до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за 
формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад дер-
жавної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 
2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються за-
борони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очи-
щення влади», та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей 
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми 
про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
7) заповнена особова картка встановленого зразка;
8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місце-

вого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірни-
ка заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

9) заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утриман-
ня дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 
шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового 
виконання;

10) документи приймаються до 18 години 28 січня 2019 року.
5. Місце, час і дата проведення конкурсу — м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 

година, 5 лютого 2019 року.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної 

пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкур-
су, — Федько Наталія Миколаївна (256-00-01, e-mail: fedko@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Володіння державною 

мовою
- вільне володіння державною мовою

3. Володіння іноземною 
мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офі-
ційних мов Ради Європи 

4. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії 
«А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників струк-
турних підрозділів в органах місцевого самоврядуван-
ня, або досвід роботи на керівних посадах у сфері со-
ціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають осо-
бливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих 
учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів 
та осіб, на яких поширюється чинність Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за-
хисту», — не менше трьох років

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Управління змінами - вміння формувати план змін;
- вміння управляти змінами та реакцією на них;
- вміння оцінювати ефективність змін

2. Прийняття ефектив-
них рішень

- здатність своєчасно приймати виважені рішення;
- вміння аналізувати альтернативи;
- спроможність на виважений ризик;
- автономність та ініціативність щодо прийняття 
пропозицій/рішень

3. Лідерство - вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти ре-
зультатами діяльності;
- здатність до формування ефективної організацій-
ної культури державної служби

4. Комунікація та вза-
ємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторо-
ни та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, 
сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою аргу-
ментів та послідовної комунікації

5. Досягнення резуль-
татів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення ре-
зультату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

6. Стресостійкість - вміння управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зво-
ротного зв’язку, зокрема критики

7. Управління ефектив-
ністю та розвиток 
людських ресурсів

- вміння управляти людськими ресурсами;
- вміння управляти проектами;
- вміння організовувати роботу і контролювати її ви-
конання;
- здатність до мотивування

8. Робота з інформацією - здатність працювати з базами даних законодавства;
- вміння працювати в умовах електронного урядування

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1. Знання законодавства Знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про Кабінет Міністрів України»;
- Закону України «Про центральні органи виконав-
чої влади»;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціально-
го законодавства 
(пов’язаного із за-
вданнями та змістом 
роботи державно-
го секретаря Мінве-
теранів)

Знання:
- Закону України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту»;
- Закону України «Про статус ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветера-
нів Національної поліції і деяких інших осіб та їх со-
ціальний захист»;
- Закону України «Про правовий статус та вшанування 
пам’яті борців за незалежність України у XX столітті»;
- Закону України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей»

3. Знання основ дер-
жавного управлін-
ня у сфері соціаль-
ного захисту ветера-
нів війни, осіб, які ма-
ють особливі заслу-
ги перед Батьківщи-
ною, постраждалих 
учасників Револю-
ції Гідності, членів сі-
мей ветеранів та осіб,  
на яких поширюється 
чинність Закону Укра-
їни «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»

- розуміння мети та завдань відповідної держав-
ної політики;
- знання системи управління галуззю

4. Управління публічни-
ми фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;
- знання системи державного контролю у сфері пу-
блічних фінансів

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 січня 2019 р. № 7-р 
Київ

Про перенесення робочих днів  
у 2019 році

З метою забезпечення раціонального використання робочого часу і ство-
рення сприятливих умов для святкування у 2019 році 1 травня — Дня пра-
ці та у 2020 році 1 січня — Нового року рекомендувати керівникам підпри-
ємств, установ та організацій (крім органів Пенсійного фонду України, Укра-
їнського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Держав-
ної казначейської служби та банківських установ) для працівників, яким 
установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в су-
боту та неділю, перенести у 2019 році в порядку та на умовах, визначених 
законодавством, робочі дні з:

вівторка 30 квітня на суботу 11 травня;
понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня;
вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня.
Спеціальний режим роботи банків і їх установ у зазначені дні встановлює 

Національний банк.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ГРАФІК 
проведення прямої телефонної лінії 

 Кабінету Міністрів України  
за участю керівників центральних органів виконавчої  

влади на січень — березень 2019 року
18 січня  Міністерство соціальної політики України
22 січня  Міністерство оборони України
25 січня  Міністерство освіти і науки України
29 січня  Міністерство інформаційної політики України
1 лютого  Міністерство охорони здоров’я України
5 лютого  Міністерство аграрної політики та продовольства України
8 лютого  Міністерство внутрішніх справ України
12 лютого   Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України
15 лютого  Міністерство культури України
19 лютого  Міністерство екології та природних ресурсів України
22 лютого  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
26 лютого  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
1 березня  Міністерство закордонних справ України
5 березня   Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житло-

во-комунального господарства України
12 березня  Міністерство фінансів України
15 березня Міністерство юстиції України
19 березня  Міністерство у справах ветеранів України
22 березня  Пенсійний фонд України
26 березня    Державна служба України з питань безпечності харчових про-

дуктів та захисту споживачів
29 березня  Національна поліція України

Примітка.  Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 
254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00,  
прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00.  
Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7  
(другий поверх, кім. 206).

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену 
Градову Ольгу Григорівну для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР за № 42016000000002707 відносно Градової Ольги Гри-
горівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 
23.01.2019 року о 16 год. 30 хв. у приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал с/з № 2.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового проваджен-
ня. 

Суддя А. В. Скорін

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го АНТОНОВИЧА Анатолія Анатолійовича (к/п № 42016020420000095),  
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання від-
будеться 23.01.2019 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 
142, каб. 23-а.

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

Суддя Л. Г. Косик

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні 
бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власни-
ків наземних транспортних засобів серія AК: 9800878, 9665428, 9854298; 
серія AМ: 5881757, 7291291, 7278641, 7255017, 7270541, 7692163; Зеле-
на Картка Білорусь, Молдова, Росія, Азербайджан: 13346899, 12627977, 
13352204, 13352206, 12370464, 12370728, 12377613; Зелена Картка Вся 
система, Азербайджан: 13331727-13331728; добровільне страхуван-
ня відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 
2393638-2393641, 2860678, 2860698, 2860715, 2860720, 2860728, 2562255, 
2598620, 2913884, 2889997, 2789087, 2860673-2860675, 2860717-2860718, 
3048061-3048075, 2860449-2860450, 2724606-2724607.

Додаток  
до диплома 

КВ № 798312, 
виданий 

25.06.1984р. 
на ім’я  

Зінченко  
Оксани  

Сергіївни, 
вважати 
втраченим.
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Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С. О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/10632/17 стосовно 
Майбороди Олександра Олександровича, 23.04.1971 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Майборода О. О. зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, с. Олександрівськ, пров. 
Кооперативний, буд. 1-а.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Майбороду О. О. в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 25 січня 2019 року о 12 год. 00 хв. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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 розглядатиметься колегією суддів у складі: 
головуючого судді Юрченко С. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Половинки В. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С. О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/4983/16-к стосов-
но Русакова Олексія Анатолійовича, 27.08.1971 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Русаков О. А. зареєстрований за 
адресою: м. Луганськ, вул. Інтернаціональна, буд. 
132, кв. 165.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Русакова О. А. у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 23 січня 2019 року о 12 год. 30 хв. у залі 
Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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 розглядатиметься колегією суддів у складі: 
головуючого судді Юрченко С. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Половинки В. О.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-

ганської області 21 червня 2016 року постановлено 
ухвалу про здійснення спеціального судового про-
вадження відносно Литвина Сергія Анатолійови-
ча, 02.07.1973 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1, ст. 109, ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України за кримінальним 
провадженням № 426/351/16-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викли-
кає обвинуваченого Литвина Сергія Анатолійовича, 
02.07.1973 року народження, який зареєстрований 
та проживає за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Осипенка, буд. 5, кв. 214, у судове за-
сідання, яке буде проводитися в порядку спеціаль-
ного судового провадження та відбудеться 25 січня 
2019 року о 09.30 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого Литвина Сергія Ана-
толійовича в судове засідання, судовий розгляд буде 
проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді: головуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпен-
ко Л. М., Юрченко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С .О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/9462/17 стосовно 
Лянцева Андрія Вікторовича, 24.05.1970 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Лянцев А. В. зареєстрований за 
адресою: м. Луганськ, вул. Революційна, 23.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Лянцева А. В. у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 24 січня 2019 року о 12 год. 00 хв. у залі 
Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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 розглядатиметься колегією суддів у складі: 
головуючого судді Юрченко С. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Половинки В. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С .О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/9479/17 стосовно 
Подоброго Віталія Віталійовича, 31.01.1978 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Подобрий В. В. зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, кв-л Волкова, буд. 20-а,  
кв. 105.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Подоброго В. В. у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 23 січня 2019 року о 12 год. 00 хв. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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 розглядатиметься колегією суддів у складі: 
головуючого судді Юрченко С. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Половинки В. О.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області перебуває кримінальне прова-
дження № 1-кп/243/828/2018; справа № 243/9868/18 
за обвинуваченням Нікуліна Олександра Олексан-
дровича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає обвинуваченого Нікуліна Олексан-
дра Олександровича, 14.07.1991 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня: Донецька область, Бахмутський район, м. Вугле-
дарськ, пров. Партизанський, буд. 36, у судове засі-
дання з розгляду кримінального провадження за йо-
го обвинуваченням у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, яке відбудеться 22 січня 2019 року о 09 год. 30 
хв. у приміщенні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинува-
чений повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Дубового Геннадія Васильовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дубовой Геннадій Васильович ви-
кликається на 24 січня 2019 року о 12.45 годині до 
Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі в розгляді кримі-
нального провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О. О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне проваджен-
ня № 233/6164/17 за обвинуваченням Федоренка С. М. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обвинуваче-
ного (in absentia) у порядку спеціального судового про-
вадження. Обвинувачений Федоренко Сергій Миколайо-
вич, 12.09.1959 р.н., останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, м. Макіївка, вул. Рєпіна, 2-й проїзд,  
б. 17-А, кв. 6, м. Макіївка, вул. Єрмака, б. 18, викликаєть-
ся до суду на 10.00 год. 23 січня 2019 року (корп. № 2, 
каб. №18) для участі в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по 
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний ре-
єстр досудових розслідувань за № 22014000000000496 
від 28 жовтня 2014 року відносно Устінова Федора Вікто-
ровича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікто-
ровича в судове засідання на 24 січня 2019 року о 15 го-
дині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 221/1689/18) за обвинуваченням Ткачука Василя Анатолі-
йовича, 14 лютого 1981 року народження, у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ст.ст. 110 ч. 2, 258-3 
ч. 1 КК України.

Обвинувачений Ткачук Василь Анатолійович, 14 лютого 
1981 року народження, мешкає за останньою відомою су-
ду адресою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Челюскін-
ців, 53, викликається на 23 січня 2019 року об 11 год. 00 хв. 
до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, 
кабінет № 14, для участі в підготовчому судовому засіданні 
по зазначеному кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Любчик В. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Пілавова Арісто-
теля Юрійовича (Луганська область, м. Луганськ, вул. Декабристів, 82) як обвину-
ваченого в судове засідання по кримінальній справі № 426/7657/17 за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Пілавова Арістотеля Юрійови-
ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 24 січня 2019 року об 11.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Акімова Оле-
га Костянтиновича (який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, квартал Степовий, 4/21) як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/11527/17-к за обвинувальним актом у кримінальному про-
вадженні стосовно Акімова Олега Костянтиновича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
24 січня 2019 року об 11.00 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Юрова Юрія Пав-
ловича (Луганська область, м. Луганськ, вул. 1-ша Беломорська, 11) як обвинува-
ченого в судове засідання по кримінальній справі № 426/1592/17 за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Юрова Юрія Павловича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 24 січня 2019 року об 11.20 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Сидорова Дмитра Сергійови-
ча (зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, квартал Центральний (ко-
лишній Ленінського Комсомолу), 19, кв. 20) як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/18451/18 за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Сидорова Дмитра Сергійовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України на 23 січня 2019 року об 11.00 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинувачено-
го в порядку спеціального судового провадження.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Половинки В. О. 
знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/10812/18 стосовно Сулицько-
го Дмитра Еріковича, 28.03.1967 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Сулицький Д.Е. 
зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Анрі Барбюса, 22/50.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Сулицького Дмитра Еріковича у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 24 січня 2019 року о 14.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. 
О., суддів Осіпенко Л. М., Скрипника С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Тіщенко Олену 
Сергіївну (яка зареєстрована: Луганська область, м. Луганськ, вул. Металургійна, 
17) як обвинувачену в судове засідання по кримінальній справі № 426/11855/17-к 
за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Тіщенко Олени 
Сергіївни за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 437 КК України на 24 січ-
ня 2019 року об 11.30 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченої в порядку спеціального судового провадження.

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

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Няньчура Сер-
гія Миколайовича для розгляду кримінального провадження з дозволом на здійснення 
спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000061 від-
носно Няньчура Сергія Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 
23.01.2019 р. о 17 год. 30 хв. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань № 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Бубнова Олексія Петровича, який мешкає 
за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Миру, 20, кв. 3, як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальному провадженню ЄУН № 431/1948/18, провадження № 1-кп/431/181/18 за обвинуваченням 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 23 січня 2019 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Старобільського районного суду Луганської області за 

адресою: м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А (головуючий суддя Олійник С. В., судді: Во-
ронкін О. А., Логвіненко Т. Г.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Втрачене свідоцтво 
на право на спадщину 

за законом серія та номер: 
2-49, видане 07.02.2017 р.  

державним нотаріусом 
Другої державної нотаріальної 

контори м. Харкова 
О. В. Пилипенко на ім’я 
Канунникової Світлани 

Андріївни, 
вважати недійсним.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34, викликає Потелещенка Олексія Олександровича (зареє-
стрований за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, кв-л 
50 років Перемоги, 51/15) як обвинуваченого в судове засідання 
по кримінальній справі № 426/11834/16-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Потелещенка Олек-
сія Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 23 січня 2019 
року об 11.20 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34, викликає Мельника Олексія Миколайовича (зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, м. Луганськ, квартал Ватуті-
на, 3-а/25) як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/12307/18 за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Мельника Олексія Миколайовича за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України на 23 січня 2019 року о 10.50 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Мельника Олексія Миколайовича (зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Луганськ, квартал Ва-
тутіна, 3-а/25) як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/18444/18 за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Мельника Олексія Миколайо-
вича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України на 23 січня 2019 ро-
ку о 10.40 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

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

Краматорський міський суд Донецької 
області (84000, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) розглядає обвинуваль-
ний акт відносно Мороза Юрія Юрійови-
ча, 01.12.1991 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12015050000001020 від 22.10.2015 ро-
ку, місце проживання обвинуваченого: вул. 
Щербакова, 4, кв. 103, м. Макіївка Донецької 
області, викликається на 21 січня 2019 року о 
13 годині 20 хвилин до суду, каб. №23/3, для 
участі в розгляді кримінального проваджен-
ня (№234/7170/18, 1-кп/234/688/18).

Головуючий суддя Л. І. Переверзева 
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Повідомлення про виникнення особливої  
інформації (інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ 
IНШУРАНС»

2. Ідентифікаційний  
код юридичної особи

34981210

3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 160-Б, 
4-й пов., оф. 40

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 222-69-39 д/н

5. Електронна поштова адреса info@gli.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується  
емітентом для розкриття інформації

https://gli.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шля-
хом злиття, приєднання, поділу, перетво-
рення або банкрутства за рішенням ви-
щого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення
1. Загальнi вiдомостi:
1.1. Повне найменування емiтента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС»
2. Код за ЄДРПОУ: 34981210
3. Мiсцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 160-Б, 4-й пов., оф. 40
4. Мiжмiський код, телефон та факс: (044) 222-69-39
5. Електронна поштова адреса: info@gli.com.ua
6. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується 

емiтентом для розкриття iнформацiї: https://gli.com.ua/
7. Вид особливої iнформацiї вiдповiдно до вимог глави 1 роздiлу III 

або iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, сертифiкати фонду операцiй 
з нерухомiстю вiдповiдно до вимог глави 2 роздiлу III цього Положення: 
Вiдомостi про припинення емiтента шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетво-
рення або банкрутства за рiшенням вищого органу емiтента або суду

II. Текст повiдомлення:
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв (вищим органом управлiння) 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД 
ЛАЙФ IНШУРАНС», якi вiдбулися 10 сiчня 2019 року (Протокол №23 вiд 
«10» сiчня 2019 року), було прийнято рiшення щодо припинення ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД 
ЛАЙФ IНШУРАНС» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС». 
Результати голосування: «За» — 11 000 (одинадцять тисяч) голосiв, що 
складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй акцiонерiв, якi мають право брати участь у голосуваннi; «Проти» —  
0 голосiв; «Утримався» — 0 голосiв.

Причини прийняття рiшення про припинення шляхом перетворення: економiчна 
недоцiльнiсть подальшого функцiонування у формi акцiонерного товариства. 
При перетвореннi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС» всi його майновi i немайновi пра-
ва, грошовi кошти, зобов’язання та iншi права та обов’язки переходять до йо-
го правонаступника — ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС» вiдповiдно до переда-
вального акта, що буде складений пiсля спливу строку з’явлення вимог кре-
диторами Товариства. Статутний капiтал ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС» 
дорiвнюватиме розмiру статутного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС», розмiр яко-
го становить 11 000 000,00 грн. (одинадцять мiльйонiв гривень нуль копiйок). 
У випадках, передбачених законодавством, розмiр статутного капiталу може 
зменшуватися на загальну номiнальну вартiсть акцiй, що не пiдлягають обмiну.  
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ 
IНШУРАНС» здiйснює обмiн акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС» на частки у статут-
ному капiталi ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС», що створюється внаслiдок перетво-
рення. Акцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС» конвертуються у частки ТОВАРИСТВА З ДОДАТКО-
ВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС», 
що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС», та розподiляються 
серед його учасникiв. Кожен з акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС» має право отримати 
частку у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС», що створюється шля-
хом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС». Розподiл часток ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ 
IНШУРАНС» вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що бу-
ло мiж акцiонерами у статутному капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС», що перетворюється. 
Акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-право-
наступника та розподiляються серед його учасникiв з коефiцiєнтом 1:1, а саме: 
1 акцiя номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень нуль копiйок) 
дорiвнює вартостi частки в розмiрi 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень нуль 
копiйок)., тобто розмiр частки, яким буде володiти учасник в статутному капiталi 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС» дорiвнюватиме сумарнiй номiнальнiй вартостi акцiй, 
якими володiв акцiонер в статутному капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС» на дату складан-
ня перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах, на яких 
буде затверджено передавальний акт. Не пiдлягають конвертацiї акцiї, власника-
ми яких є акцiонери, якi звернулися до акцiонерного товариства з вимогою про 
обов’язковий викуп належних їм акцiй.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із зако-
нодавством.     

2. Найменування посади         Бобан Борiслав

Голова Комiсiї з припинення  (підпис)      (ініціали та прізвище керівника)

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС»

2. Ідентифікаційний код юридич-
ної особи

34981210

3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 160-
Б, 4-й пов., оф. 40

4. Міжміський код, телефон та факс(044) 222-69-39 д/н
5. Електронна поштова адреса info@gli.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

https://gli.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Позачерговими Загаль-

ними зборами акцiонерiв 10.01.2019 р. Припинення повноважень поса-
дової особи виконано на пiдставi рiшення Позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення емiтента шляхом 
його перетворення та обранням Комiсiї з припинення. Бобан Борiслав (пас-
порт: серiя, номер, виданий, р. ), який займав посаду Голова правлiння, при-
пинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 110 000 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 2 роки 3 мiс. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Позачерговими Загаль-
ними зборами акцiонерiв 10.01.2019 р. Припинення повноважень поса-
дової особи виконано на пiдставi рiшення Позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення емiтента шляхом 
його перетворення та обранням Комiсiї з припинення. Бурмак Андрiй Воло-
димирович (паспорт: серiя, номер, виданий, р.), який займав посаду Член 
правлiння, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 1%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 110 000,00 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 10 мiс. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Позачерговими Загаль-
ними зборами акцiонерiв 10.01.2019 р. Припинення повноважень поса-
дової особи виконано на пiдставi рiшення Позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення емiтента шля-
хом його перетворення та обранням Комiсiї з припинення. Скрипник Василь 
Михайлович (паспорт: серiя, номер, виданий, р.), який займав посаду Член 
правлiння, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 2%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 220 000 грн. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: 2 роки 3 мiс. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання Головою Комiсiї з припинення прийнято Позачерго-
вими Загальними зборами акцiонерiв 10.01.2019 р. Обрання посадової осо-
би виконано на пiдставi рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 
Бобан Борiслав (Паспорт: серiя, номер, виданий) обраний на посаду Голо-
ва Комiсiї з припинення. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на 
який обрано особу: до моменту внесення до Єдиного державного реєстру 
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань за-
пису про припинення товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: ПРАТ «СК «ГЛI», Голова правлiння; ПРАТ «СК «ГЛI», за-
ступник Голови правлiння. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi: 110 акцiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання Членом Комiсiї з припинення прийнято Позачерго-
вими Загальними зборами акцiонерiв 10.01.2019 р. Обрання посадової осо-
би виконано на пiдставi рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 
Скрипник Василь Михайлович (Паспорт: серiя, номер, виданий) обраний на 
посаду Член Комiсiї з припинення. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 2%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, на який обрано особу: до моменту внесення до Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських 
формувань запису про припинення товариства. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПРАТ «СК «ГЛI», Член правлiння; СК 
«Класiк страхування життя», заступник директора. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 220 акцiй. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

Рiшення про обрання Членом Комiсiї з припинення прийнято Позачерго-
вими Загальними зборами акцiонерiв 10.01.2019 р. Обрання посадової особи 
виконано на пiдставi рiшення Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. Ле-
ута Анастасiя Анатолiївна (Паспорт: серiя, номер, виданий) обрана на посаду 
Член Комiсiї з припинення. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,951%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який обрано особу: до моменту внесення до Єдиного державно-
го реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських фор-
мувань запису про припинення товариства. Iншi посади, якi обiймала осо-
ба протягом останнiх п’яти рокiв: ПРАТ «СК «ГЛI», Член Ревiзiйної комiсiї; 
ПАТ «СК «ГЛI», керiвник вiддiлу маркетингу; СК «Класiк страхування жит-
тя», менеджер вiддiлу по роботi з страховими посередниками, заступник ди-
ректора з департаменту продажу. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать 
цiй особi: 105 акцiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством.     

2. Найменування посади         Бобан Борiслав

Голова Комiсiї з припинення  (підпис)      (ініціали та прізвище керівника)

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» повідомляє про внесення до 
— до Правил (договірних умов) розміщення вкладів фізичних осіб АТ «УКР-

СИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України» №58 (4808) від 01.04.2010 (з 
усіма наступними змінами), шляхом викладення пункту 5.12. в наступній редакції:

«Своїм підписом у Договорі Вкладник засвідчує, що до укладання цього Дого-
вору він  ознайомлений із змістом Довідки про систему гарантування вкладів фі-
зичних осіб, що засвідчується його підписом в Договорі, із вимогами статті 26 За-
кону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та інформацією, 
розміщеною на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів в мережі Інтернет 
за посиланням http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia. Вкладник 
також підтверджує, що вимоги законодавства України та випадки, в яких Фонд га-
рантування вкладів не відшкодовує кошти вкладникам, йому цілком зрозумілі.»

— до Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунково-ка-
сового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК», 
опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р., з усіма наступ-
ними змінами та доповненнями, шляхом викладення  тексту пунктів 10.9., 10.10.    
у редакції пункту 10.9. (при цьому пункт 10.11. вважати пунктом 10.10.)

— до Правил (договірних умов)  відкриття, використання і обслуговування по-
точних рахунків фізичних осіб у національній і іноземній валютах АТ «УКРСИБ-
БАНК», опублікованих в газеті «Голос України» №116 (4366) від 20.06.2008 (з усі-
ма наступними змінами),  шляхом викладення пункту 12.4. 

— до Правил (договірних умов) обслуговування суб’єктів господарювання,  
відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв — 
клієнтів АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України» №116 (4366) 
від 20.06.2008 (з усіма наступними змінами) — шляхом викладення абзацу дру-
гого пункту 13.3. 

— до Правил (договірних умов) відкриття та обслуговування банківського ра-
хунку та емісії корпоративних платіжних карток клієнтам АТ  «УКРСИББАНК», опу-
блікованих в газеті «Урядовий кур’єр» № 133 від 27.07.2012 р. (з усіма наступни-
ми змінами),  шляхом викладення пункту 10.6.

в наступній редакції:
«Своїм підписом у Договорі Клієнт засвідчує, що до укладання цього Догово-

ру він  ознайомлений із змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізич-
них осіб, що засвідчується його підписом в Договорі, із вимогами статті 26 Зако-
ну України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та інформацією, 
розміщеною на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів в мережі Інтернет 
за посиланням http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia. Клієнт та-
кож підтверджує, що вимоги законодавства України та випадки, в яких Фонд га-
рантування вкладів не відшкодовує кошти вкладникам, йому цілком зрозумілі.»

— до Правил (договірних умов) споживчого кредитування позичальників АТ 
«УКРСИББАНК» з можливістю відкриття та розрахунково-касового обслугову-
вання карткових (поточних) рахунків», опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр»,  
№ 105 від 08.06.2017 р. (з усіма наступними змінами та доповненнями),  шляхом 
викладення пунктів 7.2.13, 7.2.14. у редакції пункту 7.2.13. в наступній редакції: 

«Своїм підписом у Договорі Позичальник засвідчує, що до укладання цього 
Договору він  ознайомлений із змістом Довідки про систему гарантування вкла-
дів фізичних осіб, що засвідчується його підписом в Договорі, із вимогами статті  
26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та інфор-
мацією, розміщеною на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів в мережі 
Інтернет за посиланням http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia. 
Позичальник  також підтверджує, що вимоги законодавства України, та випад-
ки, в яких Фонд гарантування вкладів не відшкодовує кошти вкладникам, йому 
цілком зрозумілі.»

Датою публікації змін до Правил (договірних умов) є публікація цього повідо-
млення в офіційному друкованому виданні, а саме: 16.01.2019 р.

Датою початку дії змін до Правил є 16.01.2019 р.

Заступник Голови Правління — 
Начальник Юридичного департаменту               С. М. Панов

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом», ст. 248, 249 Ци-
вільного кодексу України  та наказу «Про скасування довіреностей» 
№3 від 27 листопада 2018 р., виданого ліквідатором Публічного акціо-
нерного товариства «ТОМАК» Носенко Тетяною Сергіївною, скасовано 
з 27.11.2018 р. всі довіреності на представництво інтересів Публічного 
акціонерного товариства «Томак» (ідентифікаційний код — 14307305), 
крім довіреностей виданих Ліквідатором Публічного акціонерного то-
вариства «Томак» Носенко Тетяною Сергіївною, призначеною поста-
новою Господарського суду міста Києва від 17.10.2018 року у справі  
№ 910/12092/18.

Уповноваженим представникам, яких стосується даний наказ — по-
вернути довіреності до Публічного акціонерного товариства «Томак» — 
ліквідатору Носенко Тетяні Сергіївні.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Васильєва Олександра Модестовича для розгляду кримінально-
го провадження з дозволом на здійснення спеціального судового про-
вадження, внесеного до ЄРДР за № 42016010000000247 відносно Ва-
сильєва Олександра Модестовича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготов-
че судове засідання відбудеться 23.01.2019 р. о 17 год. 00 хв. у примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ,  
вул. Жилянська, 142, зал судових засідань № 1. 

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

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Антонєнкова Олександра Сергійовича для розгляду кримінально-
го провадження з дозволом на здійснення спеціального судового про-
вадження, внесеного до ЄРДР за № 22017011000000012 відносно Ан-
тонєнкова Олександра Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче 
судове засідання відбудеться 23.01.2019 р. о 16 год. 30 хв. у приміщен-
ні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Жилянська, 142, зал судових засідань № 1.

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

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Півня Артема Миколайовича для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціального судового проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42016200350000049 відносно Півня Арте-
ма Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України та повідомляє, що підготовче судове 
засідання відбудеться 23.01.2019 р. о 09 год. 00 хв. у приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 142, зал судових засідань № 1.

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

Суддя Новик В. П.
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ФОТОФАКТ

ДИВА ЗБУВАЮТЬСЯ. У новорічні свята в дива вірять навіть 
дорослі. Що вже казати про дітей, особливо тих, на дитинство 
яких припали тяжкі випробування. Саме вони найбільше потре-
бують нашої уваги і віри у все добре і прекрасне. Гарним при-
водом скористалися офіцери цивільно-військового співробітни-
цтва зі складу операції Об’єднаних сил і завітали до Лугансько-
го обласного будинку дитини в місті Сєверодонецьку. «Діди Мо-
рози» у військовій формі принесли вихованцям солодощі й пода-

рунки. А найбільшу радість у дітлахів викликала коробка з іграш-
ками, яку надіслав один із колективів Збройних сил України. 

Як стверджує прес-група підрозділу з роботи з цивільним на-
селенням, хлопчики, розуміючи свою роль захисників батьків-
щини в майбутньому, одразу зацікавилися іграшковою зброєю, 
а дівчат привабили м’які звірятка. Кожній дитині дісталася но-
ва забавка. Усі — і діти, й дорослі — отримали задоволення та 
море щастя і радісних емоцій.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 СІЧНЯ
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напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

У фольклорному 
дійстві взяли участь 
26 колективів 
із міст, сіл та 
об’єднаних громад 
Донеччини, 
а також сюди 
приїхали виконавці 
з Харківщини 
та Львівщини. 
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Oбласть Нiч День

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

Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Тому що з нами Бог...
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

МИСТЕЦТВО. В іспан-
ській столиці Мадриді у ме-
жах мистецького фестивалю 
відкрилася виставка картин 
уманської художниці Одар-
ки Дьоми-Пісної. Назва екс-
позиції «…Тому що з нами 
Бог». 

Одарка Дьома-Пісна недав-
но увійшла до 50 найкращих 
митців світу. Добір проводи-
ли експерти італійського ка-
талогу сучасного мистецтва 
Woman’s essence. 

Торік у жовтні Одарка Дьо-
ма-Пісна презентувала свої 
твори в Італії — під час ви-
ставки в межах презентації 
проекту «Сучасник». У про-
ект, зокрема, входило видан-
ня четвертого щорічного ка-
талогу сучасного мистецтва. 
До нього потрапили творчі до-
робки більш як 100 митців з 38 
країн світу, зокрема й Одарки 

Дьоми-Піс-
ної. Органі-
затором ви-
ставки тво-
рів мисте-
цтва, дібра-
них до ка-
талогу, то-
ді виступило 
об’єднання 
The Asso-
ciation Muse 
International 
Art Space.

Художни-
ця пише кар-
тини масте-
хіном у сти-
лі арт-наїв. 
Має близь-
ко 400 ро-
біт. Показує 
їх в Україні, 
Іспанії, Італії, 
Грузії, Франції, Австрії та Ве-
ликій Британії. Її картини є в 
багатьох приватних колекці-
ях, музеях.

Одарку ще часом назива-
ють різдвяним художником, 
бо багато виставок відбува-
ється напередодні цього свя-

та. Різдво для її родини — це 
особливі дні. Разом допома-
гають дитячим будинкам та 
людям, які цього потребують.
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На Донеччині 
став традиційним 
фестиваль вертепів 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

НАРОДНІ ЗАБАВИ. Напередодні старого Нового року в селі 
Званівка Бахмутського району відбувся ІІІ відкритий обласний 
фестиваль вертепів і колядок «Різдвяний передзвін». Участь 
у фольклорному дійстві взяли 26 колективів із міст, сіл та 
об’єднаних громад Донеччини, а також сюди приїхали виконав-
ці з Харківської та Львівської областей. Саме виступи фоль-
клорних колективів із міста Жовква (Львівщина) стали однією 
з принад святкового дійства, оскільки у Званівці живуть лемки 
і бойки — нащадки тих, кого у 1950-х роках радянська влада 
примусово переселила сюди 
з Карпат. За всі минулі роки, 
попри заборону, люди збере-
гли й передали молодшим по-
колінням власні народні тра-
диції святкування Різдва.

А нині, крім традиційних і 
спільних для Донеччини та 
Львівщини колядок, учасники 
виконували й нові — особливі. 
«Ми вирішили підготувати для 
донеччан щось новеньке: при-
везли й заспівали колядку-мо-
литву українському воїнові. А 
обмінюватися досвідом і при-
їжджати до прифронтового 
краю почали, коли чотири ро-
ки тому почули, як місцеві ма-
ленькі діти у Святогірську зво-
рушливо співали нам колядки. 
Це вразило настільки, що відтоді щороку їдемо сюди на фести-
валь вертепів», — розповіла учасниця фольклорного колективу 
«Джерело Розточчя» із Львівської області Мирослава Мандрик. 

Під час фестивалю «Різдвяний передзвін» відбулися різдвя-
на хода учасників, виконання колядок, театралізоване дійство 
про народження Христа, конкурс на кращий дідух. Працювали 
локації з різдвяним віншуванням та ворожінням. А ще гостинні 
господарі — представники Званівської сільської об’єднаної те-
риторіальної громади приготували різдвяну кутю, якою безко-
штовно пригощали учасників і гостей фестивалю.

Поділися своєю радістю
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

СВЯТО КОЛЯДИ. П’ятий 
обласний фестиваль народ-
ної творчості «Різдвяне диво» 
зібрав найкращі фольклорно-
етнографічні та співочі колек-
тиви з колядками і щедрівка-
ми подільського краю, народ-
них майстрів та господинь із 
виробами, обрядовими хліба-
ми та кутею з районів Віннич-
чини. Цього року його при-
ймав не обласний центр, як 
раніше, а райцентр — місто 

Іллінці. Тож фестиваль став 
мандрівним і щороку прохо-
дитиме в іншому місці.

У святі взяли участь фоль-
клорні колективи Іллінецько-
го, Оратівського, Липовець-
кого, Немирівського, Гайсин-
ського, Теплицького та Погре-
бищенського районів, а та-
кож артисти академічного об-
ласного театру ляльок «Золо-
тий ключик», обласного укра-
їнського академічного музич-
но-драматичного театру іме-
ні Миколи Садовського та об-
ласної філармонії імені Мико-

ли Леонтовича. Щоб побачи-
ти українське «Різдвяне ди-
во», до Іллінців завітало ба-
гато гостей, навіть дипломати 
та іноземні гості. 

Розпочався фестиваль зі 
спільного виконання учасни-
ками колядок «Добрий ве-
чір тобі…» та «Нова радість 
стала». І завирувало свя-
то концертом «Засіємо до-
бром». Присутні мали мож-
ливість поспілкуватися з на-
родними майстрами, милува-
тися їхніми виробами і різдвя-
ними композиціями з природ-

них матеріалів, а ще, звісно, 
спробувати традиційних різд-
вяних страв з кожного району 
в розгорнутих світлицях. За-
хопливим дійством стали ви-
стави за творами Миколи Го-
голя «Вечори на хуторі біля 
Диканьки» і «Майська ніч» у 
виконанні обласного акаде-
мічного театру, а також видо-
вищна програма «Новий рік в 
Іллінцях», яку представив об-
ласний театр ляльок. Завер-
шився фестиваль концертом 
відомих співаків Вінниччини.

Радість різдвяного свята художниця передає й дітям, і дорослим

Офіцери ЦВС спільно з представниками громадської організації «Волонтерський рух «Батальйон Сітка» 
відвідали Луганський обласний будинок дитини №2, який нині в Сєверодонецьку 


