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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 18 лютого 2019 року
USD 2724.7894 EUR 3068.1129 RUB 4.0849 / AU 359127.24 AG 4245.22 PT 213078.53 PD 382287.95

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АРСЕН АВАКОВ:
«Особливі ризики маємо 

щодо скуповування 
голосів виборців. 

Надходить інформація 
про спроби розгортання 

систем 
масштабного 

підкупу».

Вакцини й життєво 
важливі ліки 
відправлено в регіони

НАРЕШТІ! Завдяки розблокуванню роботи Міністерства охоро
ни здоров’я підписано накази про розподіл вакцин проти поліомі
єліту (954 тисячі доз), кору, паротиту й краснухи (390 тисяч доз). 
Останні використають для вакцинації військовослужбовців, спец
операції на Львівщині, де пропущені щеплення отримають школя
рі. Надійдуть і ліки за більш ніж 10 програмами держзакупівель, 
зокрема препарати для онкохворих дітей і дорослих, хворих на 
гепатити, мукополісахаридоз, гемофілію, серцевосудинні недуги.

Хворі на рак щитоподібної залози вчасно отримають радіофар
мацевтичні препарати, адже строк використання цих ліків дуже 
стислий. Максимальний термін придатності становить 21 день. Лі
ки прибули в Україну ще минулого тижня і були готові для розве
зення у лікарні. Ліки для хворих на туберкульоз, вірусний гепатит 
і орфанні захворювання (мукополісахаридоз) вже поставлено в 
Україну й нарешті їх нададуть пацієнтам. Найближчим часом пре
парати надійдуть до медзакладів, повідомляє пресслужба МОЗ. 

10,309 млрд м3

становлять запаси природного газу  
в підземних сховищах. З початку сезону 

відбору вони скоротилися на 40%

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ. Саме такий шлях розвитку нашої 
країни захищали герої, які п’ять років тому віддали  
за це життя під час Революції гідності

Інтегруючись до ЄС, 
інтегруємося  
у глобальний світ

Міністр внутрішніх справ про миттєву реакцію 
правоохоронців на скоєння таких злочинів  
під час президентських перегонів 
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ДОКУМЕНТИ

Нова сучасна  система  валютного 
нагляду за фінустановами, попри 
її революційність, не вирішує 
важливих питань для їхніх 
клієнтів

ФІНАНСИ

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку 
формування ціни на продукцію, роботи, послуги 
оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців 
з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг 
здійснюється без застосування конкурентних процедур»
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Рік у рік планета не стає безпечнішою
ГЕОПОЛІТИКА. Munich Security Conference залишила більше запитань, аніж відповідей  
про розвиток світу і його майбутнє

Наталя ПИСАНА 
для «Урядового кур’єра»    

Затверджено пакет «азов-
ських санкцій» щодо Росії 

за її агресію проти українських 
військовослужбовців та захо-

плення в полон українських мо-
ряків і кількох кораблів. Про це 
повідомив Президент Петро По-
рошенко, підбиваючи підсум-
ки візиту до Мюнхена, де брав 
участь у щорічній безпековій 
конференції (Munich Security 

Conference), інформує департа-
мент прес-служби АП. «І немає 
жодного сумніву, що найближ-
чими днями в Брюсселі в коор-
динації з Україною санкції ухва-
лять», — підкреслив глава дер-
жави. 

Петро Порошенко зазна-
чив, що питання запроваджен-
ня санкцій обговорювали під час 
його зустрічі з Генеральним се-
кретарем НАТО Єнсом Стол-
тенбергом у контексті звільнен-
ня українських моряків. «Ми 

скоординували наші зусилля 
в цьому питанні. 24 наші моря-
ки мають повернутися додому, 
в Керченській протоці й Азов-
ському морі має бути за-
безпечено свободу судно-
плавства. 3
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оголошення

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

Інформація Національної академії аграрних наук України  
про виконання Державного бюджету України за 2018 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» Національній академії аграр-
них наук України затверджено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 441635,6 тис. грн. Касо-
ві видатки за загальним фондом становили 441572,6 тис. грн. За спеціальним фондом затверджено план 
власних надходжень на 2018 рік з урахуванням внесених змін  у сумі 827946,2 тис. грн (в тому числі фінан-
сування – залишок на початок року – 72573,9 тис. грн.), фактичні надходження – 756700,8 тис. грн. З них за 
джерелами надходжень: за послуги, що надаються установами згідно з їх основною діяльністю – 187643,1 
тис. грн; від додаткової (господарської) діяльності – 455917,4 тис. грн; від оренди майна бюджетних уста-
нов – 44536,1 тис. грн; від реалізації в установленому порядку майна – 910,8 тис. грн; від отриманих благо-
дійних внесків, грантів та дарунків – 67207,0 тис. грн; інші надходження – 486,4 тис. грн. Касові видатки ста-
новили  767932,8 тис. грн (з урахуванням використання залишку на початок року).

За бюджетною програмою КПКВК 6591020 «Наукова і організаційна діяльність Президії Національної 
академії аграрних наук України» затверджено обсяги асигнувань на 2018 рік за загальним фондом у сумі 
28454,5 тис. грн, касові видатки становили 28454,4 тис. грн. Кошти загального фонду використовувалися 
за наступними напрямами: наукова і організаційна діяльність Президії НААН – 19108,2 тис. грн; виплати дій-
сним членам (академікам) НААН та член – кореспондентам НААН – 9346,2 тис. грн. За спеціальним фондом 
затверджено план власних надходжень на 2018 рік з урахуванням внесених змін 1171,9 тис. грн, фактичні 
надходження – 807,0 тис. грн, касові видатки – 730,3 тис. грн.

За бюджетною програмою КПКВК 6591060 «Фундаментальні дослідження,  прикладні наукові і науко-
во-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у 
сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпе-
чення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбан-
ня», затверджено обсяги асигнувань на 2018 рік за загальним фондом у сумі 393286,5 тис. грн, касові ви-
датки становили 393223,6 тис. грн. Кошти загального фонду використовувалися за наступними напрямами: 
фундаментальні наукові дослідження – 255036,2 тис. грн, прикладні наукові та науково-технічні розробки 
– 107525,5 тис. грн, підготовка наукових кадрів – 27647,4 тис. грн, розвиток наукової інфраструктури НААН 
(витрати на утримання гуртожитку аспірантів) – 54,3 тис. грн, підготовка до друку та випуск наукових видань 
– 2700,3 тис. грн, збереження та розвиток об’єктів, що становлять національне надбання – 259,9 тис. грн.

Середньорічна чисельність аспірантів становила 595 осіб з 57 спеціальностей, докторантів – 35 осіб із 
15 спеціальностей. У 2018 році прийом аспірантів за очною формою навчання становив 151 особу, прийом 
докторантів 15 осіб, завершили навчання 187 осіб, з них 102 –  з відривом від виробництва, випуск докто-
рантів становив 22 особи. Крім того, забезпечується постійна співпраця наукових установ Академії з вищи-
ми навчальними закладами з питань підготовки фахівців шляхом створення спільних кафедр або їхніх фі-
лій.

За КПКВК 6591060 середньорічна кількість штатних одиниць, які отримували заробітну плату за рахунок 
коштів загального фонду державного бюджету, становила 5133 осіб. Середньомісячна заробітна плата од-
ного працівника наукової установи за рахунок коштів загального фонду – 4823 грн.

За спеціальним фондом затверджено план власних надходжень за КПКВК 6591060 на 2018 рік з ураху-
ванням внесених змін у сумі 816615,8 тис. грн, фактичні надходження – 746089,4 тис. грн, касові видатки – 
757637,2 тис. грн. ( з урахуванням залишку на початок року).

За бюджетною програмою КПКВК 6591080 «Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних гос-
подарств» за загальним фондом затверджено обсяги асигнувань на 2018 рік у сумі 1527,5 тис. грн. Касо-
ві видатки становили 1527,5 тис. грн за напрямом «Селекція сільськогосподарських культур у ланках пер-
винного рослинництва».

За бюджетною програмою КПКВК 6591100 «Збереження природно-заповідного фонду в біосферному 
заповіднику «Асканія – Нова» затверджено видатки за загальним  фондом у сумі 18367,1 тис. грн, касові 
видатки – 18367,1 тис. грн. За спеціальним фондом затверджений план власних надходжень на 2018 рік з 
урахуванням внесених змін становив 10158,5 тис. грн, фактичні надходження – 9804,4 тис. грн, касові ви-
датки – 9565,3 тис. грн.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету Національної академії аграрних наук Украї-
ни за 2018 рік відбудеться 13 березня 2019 року в приміщенні НААН (вул. Михайла Омеляновича – Павлен-
ка, 9, початок о 10 год.)

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Чумеля Дмитра Анатолійовича, 21.01.1985 р.н., 
як обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 296/6198/18, 1-кп/296/569/18 у вчиненні кримі-
нальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Шимон Л. С. у су-
дові засідання, що відбудуться 26 лютого 2019 року 
о 09.30 год., 1 березня 2019 р. о 09.15 год., 25 берез-
ня 2019 року о 09.30 хв. та 9 квітня 2019 р. о 09.30 
год. у приміщенні Корольовського районного суду м. 
Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Державне підприємство «Дослідне господарство 
«Дмитрівка» Інституту садівництва Національної ака-
демії аграрних наук України» (ДП «ДГ «Дмитрівка» ІС 
НААН») оголошує про намір передати нерухоме дер-
жавне майно в оренду, а саме:
• Складське приміщення в будівлі автогаража (бу-

дівля літера «З») площею 640,4 м2;
• Виробничі металеві навіси автогаража площею 

122,6 м2;
• Виробничі металеві навіси механічної майстер-

ні площею 515,7 м2;
• Облаштований майданчик з піщано-гравійним 

покриттям площею 2000,0 м2;
• Виробниче приміщення в будівлі механічної 

майстерні (будівля літера «І») площею 452,9 м2, за 
адресою: 08112, Київська обл., Києво-Святошин-
ський р-н, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, 1.
• Частина майданчика без твердого покриття пло-

щею 25,0 м2, за адресою: 08520, Київська обл., Фас-
тівський р-н, м. Фастів, вул. Якубовського, 113.

За отриманням додаткової інформації прохання 
звертатися за адресою: 08112, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, 1, 
тел./факс: (045)98-79-255.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Васильєва Миколу Олександровича, 09.04.1985 
р.н., як обвинуваченого в кримінальному прова-
дженні № 296/2803/16-к, 1-кп/296/41/18 по обвину-
ваченню у вчиненні кримінальних правопорушень за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуван-
ням судді Аксьонова B. Є. в судове засідання, що від-
будеться 27 лютого 2019 р. о 16 год. 00 хв. у примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
2-К (к. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

У зв’язку з втратою 
печатки 

Державного 
підприємства 
МВС України 

«Інформ-Ресурси», 
код за ЄДРПОУ 

32248749, 
з 10 січня 2019 року, 

вважати вказану 
печатку недійсною.

Приватний нотаріус Сумського міського нотарі-
ального округу Сумської області Ващенко Л. B. по-
відомляє, що після смерті Дяченка Олександра Гри-
горовича, 23.07.1959 року народження, який помер 
02.11.2018 р., останнім місцем реєстрації якого бу-
ло: Україна, місто Суми, вулиця Супруна, будинок 3, 
квартира 32, була заведена спадкова справа. Прохан-
ня до спадкоємців померлого (у т.ч. Дяченко Надії 
Олександрівни, 17.11.1981 року народження) у строк 
до 02.05.2019 р. звернутися до нотаріуса за адресою: 
місто Суми, вулиця Покровська, будинок 34 або за 
телефонами: (0542) 22-37-32, 066-733-50-16.

Свідоцтво про право власності на нерухоме май-
но, а саме: квартира від 09.03.1994 р., №114, яка 
знаходиться за адресою: м. Донецьк, вулиця Що-
рса, буд. 71, кв. 26, видане Органом приватизації 
Тресту «Донецькжилстрой» №1, на підставі наказу 
від 02.03.1994 р., № 114, видано керівником відділу  
В. Д. Русін, на ім’я — Приседський Євген Вікторо-
вич, Приседська Ірина Вадимівна, Приседська Вікто-
рія Євгенівна, Волк Людмила Амросіївна, вважати 
недійсним, у зв’язку з втратою.

Приватний нотаріус Сумського міського нотарі-
ального округу Сумської області Ващенко Л. В. пові-
домляє, що після смерті Недатька Анатолія Івановича, 
16.09.1939 року народження, який помер 27.10.2018 р., 
останнім місцем реєстрації якого було: Україна, міс-
то Суми, вулиця Героїв Небесної Сотні, будинок 70, 
квартира 3,5, була заведена спадкова справа. Прохан-
ня до спадкоємців померлого (у т.ч. Недатько Тетяни 
Анатоліївни, 30.01.1961 року народження) у строк до 
27.04.2019 р. звернутися до нотаріуса за адресою: міс-
то Суми, вулиця Покровська, будинок 34 або за теле-
фонами: (0542) 22-37-32, 066-733-50-16.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 
135 КПК України викликає Будаг’янца Юрія Георгійови-
ча (який зареєстрований за адресою: Луганська область, 
смт Ювілейне, вул. К.Маркса, 4), як обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальній справі № 409/1654/16-к 
за обвинувальним актом у кримінальному провадженні 
стосовно Будаг’янца Юрія Георгійовича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України на 28 лютого 2019 року о 10.20 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого 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, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 
135 КПК України викликає Плахотнюка Костянтина Во-
лодимировича (який зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Олександрівськ, вул. Центральна, 
120-а), як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/19004/17 за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Плахотнюка 
Костянтина Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 28 лютого 2019 року о 10.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., Половинка В. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 
135 КПК України викликає Кісельова Віталія Вікторови-
ча (який зареєстрований за адресою: Луганська обл.,  
м. Луганськ, вул. Зелений Гай, 10), як обвинуваченого в 
судове засідання по кримінальній справі № 426/337/16-к 
за обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Кісельова Віталія Вікторовича, обвинуваче-
ного за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 28 лютого 2019 ро-
ку о 10.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

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

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 зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України перене-
сено на 5 березня 2019 року о 14 годині 00 хвилин 
у приміщенні Київського апеляційного суду за адре-
сою: вул. Солом’янська, 2а.

Головуючий суддя Свінціцька О. П.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розташова-

ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України 
викликає Шубіна Олександра Васильовича (який зареєстро-
ваний за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, кв-л Комаро-
ва, 28/34), як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/15/16-к за обвинувальним актом у кри-
мінальному провадженні стосовно Шубіна Олександра Васи-
льовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України 
28 лютого 2019 року о 10.00 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розташова-

ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України 
викликає Цемкала Сергія Олександровича (який зареєстро-
ваний за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Сече-
нова, 30-А), як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 433/297/18 за обвинувальним актом у кри-
мінальному провадженні стосовно Цемкала Сергія Олексан-
дровича за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбу-
деться 27 лютого 2019 року о 10.30 год.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розташова-

ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України ви-
кликає Михайлова Олега Віталійовича (який зареєстрований 
за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Мостова, 11), 
як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/7654/17 за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Михайлова Олега Віталійовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 27 лютого 2019 року о 10.20 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

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

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: F11GL41051, F11GL40369
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:

15.03.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення 
відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
41581-asset-sell-id-190808, 
41610-asset-sell-id-190906

Слідчий відділ Соборного відділення поліції Дні-
провського відділу поліції Головного управління На-
ціональної поліції в Дніпропетровській області викли-
кає підозрювану Дрокіну Аліну Юріївну, 02.01.1984 
року народження, уродженку м. Дніпро, вул. Слави, 
57, у відповідності до ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК 
України, якій необхідно з’явитись 22.02.2019 р. о 14 
год. 00 хв. до кабінету № 315 слідчого відділу Собор-
ного відділення поліції Дніпровського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в Дніпро-
петровській області, до слідчого Афанасьєва К. О. за 
адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 7, для проведен-
ня процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 12017040650001825 від 23.05.2017 за підозрою 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Миколаївським обласним територіальним відділен-
ням Антимонопольного комітету України, на офіційно-
му веб-сайті Миколаївського обласного територіального 
відділення (http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/uk/
index) розміщено вимоги про надання інформації:

від 15.01.2019 року № 64-02/50 до ТОВ «Будівельна 
Фірма «УКРІНБУД» (код ЄДРПОУ 40092605);

від 15.01.2019 року № 64-02/40 до Колективного на-
уково-виробничого підприємства «Тріботехніка» (код  
ЄДРПОУ 23082976);

від 15.01.2019 року № 64-02/41 до ТОВ «СПІК МК» 
(код ЄДРПОУ 41161234); 

від 29.12.2018 №64-02/1374 до Державного малого 
підприємства інженерно-технологічний центр «Миколаїв-
буд» (код ЄДРПОУ 13850438);

від 15.01.2019 року № 64-02/44 до ТОВ «НІКПРОМ-
БУД» (код ЄДРПОУ 39838481); 

від 15.01.2019 року № 64-02/47 до ТОВ «Голден-Буд» 
(код ЄДРПОУ 40856624).

Ліквідаційна комісія Пайового закритого неди-
версифікованого венчурного інвестиційного фон-
ду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» (далі — «Фонд») (код за 
ЄДРІСІ 2331300) Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код 
за ЄДРПОУ 35575477), повідомляє, що 13 лютого 
2019 року Загальними зборами учасників Компа-
нії прийнято рішення про ліквідацію Фонду (прото-
кол № 13/02/2019 від 13.02.2019 р.), у зв’язку з тим, 
що 12.02.2019 р. закінчився строк діяльності пайо-
вого фонду.

Порядок та строки пред’явлення кредиторами  
Фонду своїх вимог:

1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог 
кредиторів починається з дня опублікування та три-
ває протягом двох місяців.

2. Кредитори подають заяви про задоволення сво-
їх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходжен-
ням Компанії із додаванням документів, які підтвер-
джують наявність у кредитора таких вимог, належно 
оформлених відповідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява по задоволенню вимог кредитора 
підлягає затвердженню або обґрунтованому відхи-
ленню Ліквідаційною комісією з оформленням від-
повідного рішення протягом 5 робочих днів з дати 
її отримання.

4. На наступний робочий день після прийняття 
Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження 
або відхилення вимог кредитора Ліквідаційна комісія 
повідомляє такого кредитора особисто за адресою, 
вказаною в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквіда-
ційної комісії: 08130, Україна, Київська область, Киє-
во-Святошинський район, село Чайки, вул. В. Лоба-
новського, будинок 21, корпус 2.

Телефон для довідок: (044) 593-59-85
Ліквідаційна комісія Фонду
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Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обвину-
ваченого Япринцева Миколу Захаровича (останнє відоме місце реєстрації: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, с. Борівське, вул. Леніна, буд. 60) 
у судове засідання з розгляду кримінальної справи №428/9549/16-к за 
обвинуваченням Япринцева Миколи Захаровича за ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни, яке відбудеться 26.02.2019 року о 10 годині 00 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Друж-
би Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбаче-
ні ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. У разі відсутності 
можливості прибути до суду у встановлений день та час обвинувачений 
зобов’язаний повідомити про неможливість з’явлення до суду шляхом 
подання заяви на адресу суду, у тому числі на офіційну електронну адре-
су суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс суду: (06452) 70-25-80.

Суддя Н.В. Бойко
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Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 +3 +8
Житомирська -2 +3 +3 +8
Чернігівська -1 -6 +1 +6
Сумська -3 -8 0 +5
Закарпатська -2 +3 +5 +10
Рівненська -1 +4 +4 +9
Львівська -1 +4 +6 +11
Івано-Франківська +2 -3 +6 +11
Волинська -1 +4 +4 +9
Хмельницька -2 +3 +4 +9
Чернівецька +2 -3 +5 +10
Тернопільська -2 +3 +4 +9
Вінницька -2 +3 +4 +9

Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Уманські туристські принади
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ТУРИЗМ. Умань давно ста-
ла містом туристів. Щоро-
ку тільки дендропарк «Софі-
ївка» відвідує кілька сотень 
тисяч гостей. Сюди регуляр-
но приїздить майже 30 тисяч 
прочан-хасидів. Щоб підви-
щити туристську привабли-
вість, тут планують провести 
фестивалі, а також заверши-
ти реконструкцію центральної 
частини міста. 

Як повідомили у міській ра-
ді, на реалізацію заходів про-
грами розвитку туризму Ума-
ні в міському бюджеті на ни-
нішній рік передбачено 220 
тисяч гривень і ще 7 мільйо-
нів гривень — на розвиток ту-
ристської інфраструктури. 

Туристський рік у місті роз-
почнеться 2—3 березня з 
фестивалю «Уманська масля-
на-2019». Його проводять для 
популяризації традицій укра-
їнського народу та розвитку 
фестивального туризму. 

11—12 травня — фестиваль 
сиру й вина, адже на Уманщині 
є і сировари, і винороби. Упро-
довж року відбудуться вже 
традиційні фестивалі фарб 
та повітряних куль Holi Dance 
Uman та «Монгольф’єрія. Кві-
туча країна». 

Після річної перерви відро-
джено етнофестиваль «Шіді 
Ріді», який раніше був попу-
лярним. Планують і нові, зо-
крема у серпні — фестиваль 
документального кіно просто 
неба Lampa.doc, а наприкін-

ці вересня — початку жовтня 
уманців і гостей міста покли-
че міжнародний українсько-іс-
панський кінематографічний 
фестиваль.

Умань наполегливо готуєть-
ся до відвідин гостей. Тут пла-
нують розбудовувати набе-
режну Осташівського ставу бі-
ля комплексу фонтанів «Пер-
лина кохання», а також завер-
шити реконструкцію централь-
ної Соборної площі, яка має 
стати ще одним привабливим 
туристським місцем Умані. 

На Донеччині школярів 
навчали безпеки 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПІЗНАВАЛЬНА ГРА. У Слов’янську фахівці міського під-
розділу Державної служби з надзвичайних ситуацій України 
в Донецькій області презентували нову методику навчання 
дітей правил поведінки під час виникнення небезпечних си-
туацій. У тутешній ЗОШ №8 уже відбувся перший урок, на 
якому учні ознайомилися з пізнавальною грою міжнародно-
го зразка «Риск ленд», що поширюється багатьма мовами 
світу, а нещодавно її переклали українською й адаптували 
до вітчизняних реалій. 

Подібні настільні ігри дітям знайомі. Головна мета «Риск-
ленду» — якомога швидше пройти «смугу перешкод», кида-
ючи кубик і рухаючись на певну кількість позицій. А її осо-
бливість — те, що учасникам доводиться відповідати на спе-
цифічні запитання. Приміром, школярі мають знати свої пра-
вильні дії, якщо розіб’ється термометр. Також мають розпо-
вісти про головні причини виникнення лісових пожеж і зна-
ти, як запобігти цьому лиху. І ще, звичайно, з огляду на при-
фронтові реалії, не можна залишити без правильних відпо-
відей запитання про виявлення вибухонебезпечних предме-
тів. Щоб претендувати на перемогу у грі, учням не завадить 
повторити вивчене на уроках «Безпека життєдіяльності» та 
«Основи здоров’я». 

Перший урок у вигляді пізнавальної гри підтвердив ко-
ристь і перспективність таких занять, а тому співробітники 
ДСНС тепер планують завітати з цією самою метою до всіх 
інших міських шкіл. 

Аби брати менші 
не голодували

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Хоч на кален-
дарі зима, лісових мешкан-
ців Конотопського лісгоспу 
Сумської області холоди і 
хуртовини не лякають. Упро-
довж багатьох останніх ро-
ків тут напрацювали добро-
тну й ефективну схему до-
гляду та підгодівлі тварин: 
розчищають лісові шляхи 
та стежки від снігу, на кор-
мових майданчиках зали-
шають удосталь сіна, сило-
су, соломи, ячменю, кукуру-
дзи, гіллячкового корму то-
що. Також лісівники прово-
дять профілактичні рейди, 
активно борються із брако-
ньєрством.

Як наголошує начальник 
Сумського обласного управ-
ління лісового та мислив-
ського господарства Віктор 
Чигринець, угіддя Коно-
топського лісгоспу особли-
ві, бо тут мешкають 49 зу-
брів, вписаних до Червоної 

книги. Це єдине на Сумщи-
ні й одне з небагатьох місць 
в Україні, де живуть ці лісо-
ві велети.

Лісівники так само турбу-
ються і про інших звірів, яких 
доволі багато. За торішні-
ми підрахунками, тут 34 ло-
сі, 89 оленів, 15 кабанів, 315 
косуль. Що вже казати про 
зайців, лисиць, інших пред-
ставників місцевої фауни! 
За словами директора Ко-
нотопського лісгоспу Віталія 
Баранова, на цьогорічну зи-
му заготовили кормів більш 
як на 380 тисяч гривень, з 
яких 330 тисяч — бюджетні 
кошти.

Із лісового шуму пробива-
ються голоси звірів. То пе-
регукуються між собою, то 
просто сигналізують про се-
бе, то закликають родичів 
до годівниці, де вдосталь 
різної поживи. Адже вони 
звикли, що харчі доставля-
ють чітко за графіком і у ви-
значений час можна виру-
шати до їдальні.
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Яскраві костюми для перемог на сцені
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ. 
Костюми для народного ан-
самблю бандуристів і гру-
пи барабанщиць при Біло-
водському районному будин-
ку культури, а також нові му-
зичні інструменти, центр до-
звілля на базі Парневського 
сільського клубу — усе завдя-
ки коштам грантів на проекти 
місцевого розвитку, які вибо-
рола тутешня об’єднана тери-
торіальна громада.

«Обмеженість власного 
бюджету громади не дає змо-
ги втілювати в життя всі пла-
ни, тому головним завданням 
стало залучення інвестицій-
них коштів», — зауважила на-
чальник управління економіч-
ного розвитку і торгівлі викон-
кому Біловодської селищної 
ради Олена Шилобрид.

За її словами, торік на тери-
торії Біловодської об’єднаної 
територіальної громади реа-
лізовано 38 проектів, на їх ре-
алізацію було залучено 40,7 
мільйона гривень. Проекти 
профінансовано й за раху-

нок Державного фонду регіо-
нального розвитку, і субвенції 
з держбюджету на формуван-
ня інфраструктури ОТГ, ко-
штів обласного та місцевого 

бюджетів та міжнародних ор-
ганізацій. 

Та особливу увагу у Біло-
водській ОТГ приділяють під-
тримці громадської активнос-

ті, адже саме громадські ор-
ганізації найчастіше виступа-
ють ініціаторами проектів, які 
реалізують у межах різнома-
нітних конкурсів. 

Сценічні костюми та інструменти для народного 
ансамблю бандуристів придбано за рахунок 
проектів місцевого розвитку

Раціон для звірів розмаїтий

Зубри — гордість Конотопського лісгоспу
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