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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СТЕПАН КУБІВ:
 «Ми повинні змінити 

застарілу систему 
державних закупівель 
озброєння і військової 

техніки, провести 
корпоратизацію 

стратегічних 
підприємств оборонної 

промисловості».

У нас також є ракети 
ПОПОВНЕННЯ. Державне підприємство «Шепетівський ре-

монтний завод», що входить до ДК «Укроборонпром», розпо-
чинає серійне виробництво передових високоточних реактив-
них систем залпового вогню «Верба» й пускової установки 
для комплексу «Вільха». Як повідомляє прес-служба концерну, 
перші штатні підрозділи Збройних сил, оснащені новими систе-
мами, буде сформовано вже цього року. Боєкомплект «Верби» 
— 40 122 мм реактивних снарядів, здатних знищувати цілі на 
відстані до 40 км, перезаряджання повного пакета займає ли-
ше 10 хвилин. Екіпаж може здійснювати перезаряджання в ав-
томатичному режимі з кабіни. 

«Вільха» має спецсистему наведення з можливістю кори-
гування траєкторії в польоті. Є змога під час залпу наводити 
всі 12 ракет калібром 300 мм на різні цілі. Це абсолютно но-
вий рівень бойової ефективності — ураження об’єктів у широ-
кому секторі обстрілу та глибині оборони супротивника за мі-
німальний час. Завдяки роботі заводу армія має самохідні 122 
мм «Акації», 122 мм «Гради», 152 мм «Гвоздики», 203 мм «Піо-
ни», 220 мм «Урагани», 300 мм «Смерчі».

90,7 млн грн
надійшло торік до держбюджету від 

туристичного збору. Це на 29,2%  
більше, ніж позаторік 

СКОРБОТНА ДАТА. 20 лютого закарбовано в пам’яті українців  
і в нашій новітній історії подвійним смутком.  
Це день найбільших людських втрат на Майдані,  
коли з’явився термін «Небесна Сотня», і початок тимчасової 
окупації Криму   

П’ять років від курорту 
до військової бази

Перший віце-прем’єр — міністр економічного розвитку 
і торгівлі про виконання державного оборонного 
замовлення 
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 ДОКУМЕНТИ

Чи справді сьогодні у Брюсселі 
спостерігається втома від проблем 
України і як вітчизняним експертам 
вдається тримати їх у полі зору 
європейських партнерів? 

ЕКСКЛЮЗИВ

Закон України «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо стратегічного курсу держави 
на набуття повноправного членства України 
в Європейському Союзі та в Організації 
Північноатлантичного договору)»
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Пам’ятаємо заради майбутнього
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. У відповідь на виклики змінимо країну на краще,  
зробимо її лідером і дамо громадянам нову якість життя 

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Збереження історичної пам’яті, 
спогадів про непрості й страш-

ні для нашої країни часи — це 
справа життя для кожного з нас. 

На цьому наголосив Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман, 
відкриваючи засідання уряду. 
Тож розпочалося воно хвили-
ною мовчання на вшанування 
пам’яті подвигу Героїв Небес-
ної Сотні.

«Ми згадуємо та шануємо лю-
дей, які віддали найцінніше — 
власні життя за те, щоб Україна 
відбулася, а українці отримали 
право на розбудову своєї держа-
ви. Важко втрачати людей. І сьо-
годні хотів би розділити з роди-

нами загиблих біль втрати, який 
вони проносять крізь роки», — 
зазначив глава уряду.

Володимир Гройсман наголо-
сив, що боротьба за Україну три-
ває й досі: «Нас намагаються зни-
щити, заволодіти нашими терито-

ріями, але неможливо перемогти 
правду й дух, які мають україн-
ці — об’єднані та згуртовані. На-
ша відповідь на агресію має бути 
чіткою: змінити країну, зро-
бити її лідером, дати нову 
якість життя громадянам». 2
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ОГОЛОШЕННЯ

Повідомлення про проведення загальних зборів 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛТА»

місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2,  
ідентифікаційний код 21559409,

(надалі — Товариство),

повідомляє про те, що 03 квітня 2019 року об 11.00 год. у приміщенні То-
вариства за адресою: м.Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, 
офіс 201, відбудуться загальні збори Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитися 03 
квітня 2019 року з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем проведення загальних 
зборів. 

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися відповідно до переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному в поряд-
ку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом 
на 24 годину 28 березня 2019 року (за три робочих дні до дня проведення за-
гальних зборів). 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та при-

йняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів Товариства та уповнова-

ження їх на підписання протоколу загальних зборів.
3. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-госпо-

дарської діяльності Товариства в 2018 році та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту правління.

4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами роз-
гляду звіту наглядової ради.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження захо-
дів за результатами їх розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2018 ро-

ці.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій 

редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повнова-
жень на його підписання та проведення державної реєстрації.

9. Затвердження змін до Кодексу корпоративного управління, положень про 
загальні збори, про наглядову раду, про правління Товариства шляхом викла-
дення їх у новій редакції.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів: http://velta.kiev.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення 
про проведення загальних зборів, а саме, на 08 лютого 2019 р.: загальна кіль-
кість акцій – 370 000 штук; загальна кількість голосуючих акцій — 277 500 штук.

Для участі у загальних зборах акціонер (представник акціонера) повинен на-
дати документ, що посвідчує його особу, а представник акціонера додатково 
довіреність або інший документ (документи), що підтверджують його повнова-
ження, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.       

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів, а також в день їх проведення акціонери Товари-
ства мають право ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у приміщенні 
Товариства за адресою місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, 
секція 4, поверх 10, офіс 201, у робочі дні: понеділок — четвер з 09.00 до 18.00, 
п’ятниця з 9.00 до 16.45, перерва з 13.00 до 13.45. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), — голо-
ва правління Мельник Микола Павлович. 

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право звернутися з 
письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го загальних зборів та порядку денного загальних зборів, письмові відповіді на 
які будуть надані Товариством протягом 2 робочих днів, але не пізніше початку 
загальних зборів. Відповіді за підписом голови правління Товариства надсила-
ються рекомендованим листом або вручаються акціонеру під розпис в залеж-
ності від способу та терміну надходження запитання.

Акціонери Товариства мають право не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів.

Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту про-
позиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань.  

Рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або 
нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денно-

го приймаються наглядовою радою Товариства. Пропозиції акціонерів (акціо-
нера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, під-
лягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних збо-
рів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту поряд-
ку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру про-
тягом трьох днів з моменту його прийняття. Рішення про відмову у включенні 
пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів може бути оскарже-
не акціонером до суду.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товари-
ство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомить 
акціонерів про такі зміни та направить рекомендованим листом або вручить під 
розпис порядок денний загальних зборів, а також проекти рішень, що додають-
ся на підставі пропозицій акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана ак-
ціонером — фізичною особою, повинна бути посвідчена нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою в порядку, встановленому Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність від імені акціонера — 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на 
це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-
який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах То-
вариства. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може місти-
ти завдання щодо голосування, а саме: перелік питань порядку денного загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен го-
лосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах То-
вариства не виключає право участі на загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: (044) 254-48-50, 254-40-05.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління             (підпис)                        М. П. Мельник

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

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) ви-
кликає УЛЬЯНЕНКА СЕРГІЯ ДМИТРОВИЧА (зареєстрований 
за адресою: Донецька область, Бахмутський район, смт Ми-
ронівський, вул. Б.Хмельницького, 11/25) по кримінальному 
провадженню № 225/2733/17 як обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в судо-
ве засідання, яке відбудеться 04.03.2019 року о 10.00 годині. 
Явка обвинуваченого обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 

здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Волноваський районний суд Донецької області 
(85700, м. Волноваха, вул. Ювілейна, 29) розглядає кри-
мінальне провадження № 242/1217/18 (провадження 
№1-кп/221/455/2019) відносно Звягінцевої Рузанни Іго-
рівни у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Звягінцева Рузанна Ігорівна, 30.01.1983 
року народження, зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Донецьк, вул. Артилерійська, буд. № 13, фак-
тично мешкає: Донецька область, м. Донецьк, вул. Уні-
верситетська, буд. № 120-в, кв. 15, викликається на 28 
лютого 2019 року о 13.00 годині до Волноваського ра-
йонного суду Донецької області для проведення підго-
товчого судового засідання по кримінальному прова-
дженню. У разі неявки обвинуваченої Звягінцевої Р. І. у 
судове засідання на вказаний день та час розгляд підго-
товчого судового засідання буде проведено в її відсут-
ність.

Суддя Т. В. Чальцева

Стрийський міськрайонний суд Львівської області 
повідомляє, що в провадженні суду перебуває обви-
нувальний акт у кримінальному провадженні, внесе-
ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
реєстраційним №12013150010000889 від 06.12.2013 
стосовно Коструби Ігоря Миколайовича, який об-
винувачується у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених частиною 5 ст. 191, частиною  
1 ст. 366 КК України.

Підготовче судове засідання призначено на 09.30 
год. 06.03.2019 р. (у приміщенні Стрийського міськ-
районного суду Львівської області за адресою: Львів-
ська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

Судом надіслано судову повістку обвинувачено-
му Кострубі Ігорю Миколайовичу на останню відо-
му адресу місця проживання: вул. Шевченка, 338/16, 
м. Львів.

Головуючий суддя В. М. Бораковський

У провадженні судді Київського районного су-
ду м. Харкова Бородіної Н. М. перебуває криміналь-
не провадження №640/19897/16-к за обвинувачен-
ням Гур’янова Антона Борисовича, 09.09.1973 р.н., у 
скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 1, ч. 2  
ст. 110 КК України, по якому здійснюється спеціаль-
не судове провадження в порядку, передбаченому  
ч. 3 ст. 323 КК України. Обвинувачений Гур’янов А.Б., 
зареєстрований за адресою: м. Харків, пр-т Петра 
Григоренка (Маршала Жукова), б. 13, кв. 79, меш-
кав за адресою: м. Харків, пров. Верхівський, б. 23А, 
кв. 27. На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Ки-
ївський районний суд м. Харкова викликає Гур’янова 
Антона Борисовича, 09.09.1973 р.н., у судові засідан-
ня, які відбудуться 1 березня 2019 року о 14.15 год., 
20 березня 2019 року об 11.00 год. у залі судових 
засідань №38 Київського районного суду м. Харко-
ва за адресою: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 
б. 7-Б.

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: F11GL41231- F11GL41241
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

15.03.2019, 09.04.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
41616-asset-sell-id-190912

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає кримінальне провадження за обви-
нуваченням Сулейманова Рауфа Варисовича за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Сулейманов Рауф Варисо-
вич, 05.07.1982 року народження, викликаєть-
ся на 6 березня 2019 року о 08.30 годині до су-
ду, каб. №8, для участі в підготовчому судово-
му засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений пови-
нен повідомити суд про поважність причини не-
явки.

Суддя Пікалова Н. М.

У провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Дени-
сової Вікторії Валеріївни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України, яка викликається для участі в 
розгляді кримінального провадження, що відбу-
деться 05.03.2019 року о 16.30 год. у приміщен-
ні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металур-
гів, 31, каб. 10, 28.

Суддя Д. В. Киян

З 01.03.2019 р. ПрАТ «Датагруп» впроваджує 
на території України нові тарифні плани на по-
слуги з доступу до мережі Інтернет за техноло-
гією xPON для юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, а також для абонентів-фізичних 
осіб за наявності технічної можливості надання 
послуги на відповідній території.

Детальніше про нові тарифні плани — на сай-
ті: www.datagroup.ua та за номером телефону 
контакт-центру: 0 800 211 000 — для абонентів-
юридичних осіб та ФОП, та 0 800 21 00 00 — для 
абонентів-фізичних осіб.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обвинувачених:
1) Цимбала Олексія Володимировича (останнє відоме місце реєстрації: вул. Жовтнева, буд. 304, 

кв. 123, м. Лисичанськ, Луганська область) за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України;

2) Дибтана Аліка Анатолійовича (останнє відоме місце реєстрації: вул. Жовтнева, буд. 294, м. Ли-
сичанськ, Луганська область) за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;

3) Сухорукова Івана Аркадійовича (останнє відоме місце реєстрації: вул. Спортивна, буд. 30/2,  
м. Лисичанськ, Луганська область) за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;

4) Хамчича Андрія Вікторовича (останнє відоме місце реєстрації: вул. Севастопольська, буд. 6/65,  
м. Лисичанськ, Луганська область) за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;

5) Перепьолкіна Єгора Павловича (останнє відоме місце реєстрації: кв-л Дружби народів, буд. 
24/97, м. Лисичанськ, Луганська область) за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України, у судове засідання з розгляду кримінальної справи №428/682/18, яке відбудеться 5 берез-
ня 2019 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Головуючий по справі: суддя Олійник В. М., склад колегії суддів: Комплєктова Т. О., Кордюкова Ж. І.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (права вимоги)  
АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: 1. F91GL41126; 2. F91GL41127; 3. F91GL41128

Короткий опис активів 
(майна) в лоті

1. Право вимоги за кредитним договором №77.2/ 
СЖ-317.07.2 від 30.08.2007 р., укладеним з фізичною  
особою. Забезпечення: квартира в м. Київ; договір поруки.
2. Право вимоги за кредитним договором №77.2/ 
ІЖ-078.08.1 від 20.03.2008 р., укладеним з фізичною  
особою. Забезпечення: квартира в м. Київ; договір поруки.
3. Право вимоги за кредитним договором №54.1/ 
СЖ-001.07.1 від 07.09.2007 р., укладеним з фізичною 
особою. Забезпечення: квартира в м.Полтава;  
договір поруки

Електронна адреса  
для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 

11.03.2019

Час проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

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

Детальна інформація  
щодо лота

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/41600-asset-sell-id-190862

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя До-
нецької області (87505, Донецька область, м. Маріуполь, 
пр. Перемоги, 6) розглядає справу в рамках спеціально-
го судового провадження за кримінальним провадженням за  
№ 22015050000000469, за обвинуваченням Комісаренка Сергія 
Володимировича у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3  
ч. 1 КК України.

Обвинувачений Комісаренко Сергій Володимирович, який за-
реєстрований за адресою: Донецька область, місто Торез, вули-
ця Котляревського, будинок 73, викликається на 5 березня 2019 
року о 12.45 год. до суду для участі в розгляді справи по суті.

Головуючий суддя Шиян В. В.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному про-
вадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за  
№ 22018050000000012 від 17 січня 2018 року за обвинуваченням 
Лезкано Ярослава Леопольдовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Лезкано Ярослава Леопольдови-
ча в підготовче судове засідання на 6 березня 2019 року о 09 годи-
ні 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського місь-
крайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, 
вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження № 242/3056/15-к (1-кп/227/86/2018) 
за обвинуваченням Дузенка Олександра Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 березня 1981 року народження, останнє відо-
ме місце мешкання якого: вул. Генерала Антонова, 5/104, м. Донецьк Донецької області, виклика-
ється на 15.00 годину 5 березня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 10, 
для участі в підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В., судді Левченко A .M., Мацишин Л. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області,  
вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа № 221/1689/18) за обвинуваченням 
Ткачука Василя Анатолійовича, 14 лютого 1981 року народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ст.ст. 110 ч. 2, 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений Ткачук Василь Анатолійович, 14 лютого 1981 року народження, який мешкає за остан-
ньою відомою суду адресою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Челюскінців, 53, викликається на 4 бе-
резня 2019 року о 15 год. 00 хв. до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет № 14, 
для участі в підготовчому судовому засіданні по зазначеному кримінальному провадженню.

Головуюча суддя Любчик В. М., судді Хандурін В. В., Здоровиця О.В.

Втрачене свідоцтво про право власності на 
житло за адресою: м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 
1-а, кв. 150, яке належить на праві спільної су-
місної власності гр. Меліхову Петру Івановичу 
та Меліховій Катерині Петрівні (в рівних част-
ках). Свідоцтво № 965 від 13.11.1997 р., видане 
органом приватизації держжитлофонду Мін-
ського р-ну, вважати недійсним.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному 
провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22017020000000138 від 1 листопада 2017 року за обви-
нуваченням Гречишкіна Дмитра Сергійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Гречишкіна Дмитра Сергійовича в підготовче судове засідання на 4 березня 2019 року о 10 годи-
ні 20 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглядає кримінальне провадження № 242/480/17 (1-кп/227/222/2018) за обвинуваченням Іщенка Яросла-
ва Ігоровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 438 КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 1 січня 1991 року народження, який мешкає за останньою відомою адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, пров. Малояровий, 8, викликається на 13.30 годину 5 березня 2019 року до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 10, для участі в підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В., судді Левченко A. M., Мацишин Л. С.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
Повідомляємо, що з 01.03.2019 абонентна плата 

за користування основною радіоточкою для абонен-
тів (фізичних осіб)  ПАТ «Укртелеком» складатиме 
35 грн з ПДВ. 

Через відсутність попиту на послугу користуван-
ня основною радіоточкою відомчого радіотрансля-
ційного вузла проводового радіомовлення для або-
нентів (фізичних осіб), відповідно до вимог ст. 35 За-
кону України «Про телекомунікації», ПАТ «Укртеле-
ком» прийняв рішення припинити надання цієї по-
слуги для фізичних осіб з 01.06.2019.

Також з 01.03.2019 для абонентів (фізичних осіб) 
ПАТ «Укртелеком» та абонентів операторів телеко-
мунікацій, які мають право на надання послуг міс-
цевого телефонного зв’язку, що отримують послу-
ги міжнародного телефонного зв’язку ПАТ «Укрте-
леком», змінюються деякі тарифи на послуги міжна-
родного телефонного зв’язку.

Деталі на сайті www.ukrtelecom.ua або за номером 
0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні в межах України 
з номерів українських операторів).

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядає кримінальне провадження  
№ 22016050000000152 (номер справи 236/581/18, 
номер провадження 1-кп/243/245/2019) за обвину-
ваченням Кассай Людмили Олександрівни у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по справі Кассай Людмила Олек-
сандрівна, 30.06.1975 року народження, яка зареє-
стрована за адресою: Донецька область, с. Старий 
Крим, вул. Кірова, 2, викликається на судове засідан-
ня, яке відбудеться 4 березня 2019 року о 13.30 год. 
до суду, для участі в розгляді справи.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не при-
була за викликом у судове засідання, суд відкладає 
судовий розгляд, призначає дату нового засідання і 
вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду. 
Суд також має право постановити ухвалу про привід 
обвинуваченої та/або ухвалу про накладення на неї 
грошового стягнення в порядку, передбаченому гла-
вами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне 
судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження 
№ 426/18914/17 стосовно Єременка Андрія Микола-
йовича, 08.11.1980 року народження, місце реєстра-
ції: Луганська область, Новоайдарський р-н, с. Дми-
трівка, вул. Леніна, 70, обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеці-
альне досудове розслідування в порядку, передбаче-
ному ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Єременка Андрія Миколайовича, 08.11.1980 року на-
родження, місце реєстрації: Луганська область, Но-
воайдарський р-н, с. Дмитрівка, вул. Леніна, 70, у су-
дове засідання, яке відбудеться 4 березня 2019 року 
о 12.30 годині в залі судових засідань Сватівського 
районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 
34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді: головуючого судді Половинки В. О., суддів  
Осіпенко Л. М., Попової О. М.

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 засі-
дання, яке буде проводитися в порядку спеціально-
го судового провадження та відбудеться 1 березня 
2019 року о 10.00 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 
складі: головуючого судді Половинки В. О., суддів  
Осіпенко 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 № 426/10693/16-к сто-
совно Толмачова Олександра Олександровича, 
15.12.1982 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Обвинувачений Толмачов О. О. зареєстрований за 
адресою: м. Луганськ, вул. Челюскінців, буд. 143, кв. 91.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Толмачова О. О. в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 6 березня 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 скла-
ді: головуючого судді Юрченко С. О., суддів Половин-
ки В. О., Осіпенко Л. М.

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

ду Донецької області перебуває кримінальне прова-
дження № 1-кп/243/102/2019; справа № 127/7005/17 
за обвинуваченням Мельника Романа Володимиро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає обвинуваченого Мельника Рома-
на Володимировича, 1 серпня 1974 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживання: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Європей-
ська, буд. 65, кв. 58, у судове засідання з розгляду 
кримінального провадження за його обвинувачен-
ням у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 6 березня 2019 року о 13 год. 30 хв. у приміщен-
ні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті 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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області перебуває кримінальне провадження за обви-
нуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олексан-
дрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якім-
чука Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2  
ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області ви-
кликає обвинуваченого Якімчука Олександра Володими-
ровича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме заре-
єстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлів-
ський, 79, у судове засідання з розгляду кримінального про-
вадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2  
ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку 
спеціального судового провадження, яке відбудеться 6 бе-
резня 2019 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий 
розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за 
його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

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

ду Донецької області перебуває кримінальне прова-
дження № 1-кп/243/73/2019; справа № 243/731/17 за 
обвинуваченням Толстих Артема Євгенійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті викликає обвинуваченого Толстих Артема Євгені-
йовича, 18.04.1985 року народження, останнє відоме 
зареєстроване місце проживання: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 13, кв. 3, у судове 
засідання з розгляду кримінального провадження за 
його обвинуваченням у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, яке відбудеться 6 березня 2019 року об 11 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

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8735/16-к стосовно Малахової Світ-
лани Анатоліївни, 27.08.1964 року народження, об-
винуваченої у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Укра-
їни. Обвинувачена Малахова Світлана Анатоліївна за-
реєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Ширшова, б. 13а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Малахову Світлану Анатоліївну в підготовче судове 
засідання, яке розглядається в порядку спеціально-
го судового провадження та відбудеться 6 березня 
2019 року о 15.00 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді: головуючого судді Половинки В. О., суддів Попо-
вої О. М., Скрипника С. М.

Повістка про виклик у суд обвинувачених 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/11506/16-к відносно Ляміна Дмитра Лео-
нідовича, 04.10.1972 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: м. Луганськ, с. Ювілейне, кв-л Ворошилова, 
буд. 7, кв. 37, Сливи Вадима Ігоровича, 09.03.1968 
р.н., зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, вул. 
Московська, буд. 1, кв. 380, Дмитрова Геннадія Ми-
колайовича, 09.02.1967 р.н., зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Кадіївка, вул. Юних 
Ленінців, буд. 27, кв. 17, обвинувачених у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191 КК 
України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Ля-
міна Дмитра Леонідовича, Сливу Вадима Ігорови-
ча, Дмитрова Геннадія Миколайовича в судове засі-
дання, яке відбудеться 5 березня 2019 року о 12.00 
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: 
головуючий суддя Скрипник С. М., судді Юрченко С. О., 
Половинка В. О.

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районного суду Лу-

ганської області (Луганська область, смт Новоайдар, 
вул. Миру, буд. 38) знаходиться кримінальне прова-
дження, внесене до ЄРДР за № 22018130000000197 від 
21.05.2018 року за обвинуваченням Шматова Олексан-
дра Миколайовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Ухвалою від 07.02.2019 року суддя Новоайдарсько-
го районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. 
ухвалив здійснення спеціального судового проваджен-
ня у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської 
області Мартинюк В.Б. викликає обвинуваченого Шмато-
ва Олександра Миколайовича, 11.03.1967 р.н., який за-
реєстрований за адресою: Луганська область, м. Попас-
на, пров. Лікарняний, буд. 3, у відкрите судове засідан-
ня, яке відбудеться 06.03.2019 року об 11.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Ново-
айдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового судового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд 
також має право постановити ухвалу про привід обви-
нуваченого та/або ухвалу про накладення на нього гро-
шового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 
та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове про-
вадження.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С. О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/10565/17 стосов-
но Гизай Світлани Федорівни, 24.01.1965 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Гизай С. Ф. зареєстрована за адре-
сою: м. Луганськ, вул. Героїв Брестської Крепості, 
буд. 15, кв. 23.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Гизай С.Ф. у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 5 березня 2019 року о 12 год. 00 хв. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го 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 № 426/348/16-к стосовно 
Карпака Андрія Миколайовича, 29.12.1981 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Карпак A. M. зареєстрова-
ний за адресою: Станично-Луганський район, с. Ма-
карове, вул. Артема, 50-г.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Карпака A. M. у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 4 березня 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 скла-
ді: головуючого судді Юрченко С. О., суддів Половин-
ки В. О., Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8739/2017 стосовно Петрозаводсько-
го Іллі Юрійовича, 02.08.1985 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 260 ч. 2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 
КПК України. Обвинувачений Петрозаводський Ілля 
Юрійович зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, кв-л Гагаріна, 14б/46.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Петрозаводського Іллю Юрійовича в судове засідан-
ня, яке відбудеться 4 березня 2019 року о 15.30 го-
дині в залі судових засідань Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядається колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Ociпенко Л. М., 
Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 
297-5, 135 КПК України викликає Кравцова Олек-
сандра Володимировича (який зареєстрований за 
адресою: Луганська область, Краснодонський ра-
йон, с. Новоганнівка, вул. Радянська, 2), як обвину-
ваченого в судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/343/16-к за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Кравцова Олексан-
дра Володимировича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 4 березня 2019 року о 14.10 
годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головую-
чий суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Осіпен-
ко Л. М.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (права вимоги)  
АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: 1. F91GL41453; 2. F91GL41454;  
3. F91GL41455

Короткий опис активів  
(майна) в лоті

1. Кредитний портфель, що скла-
дається з прав вимоги та інших 
майнових прав за 480 кредитними 
договорами, забезпеченими тран-
спортними засобами.
2. Кредитний портфель, що скла-
дається з прав вимоги та інших 
майнових прав за 472 кредитними 
договорами, забезпеченими тран-
спортними засобами.
3. Кредитний портфель, що скла-
дається з прав вимоги та інших 
майнових прав за 370 беззастав-
ними кредитними договорами  
та кредитними договорами,  
забезпеченими  
транспортними засобами

Електронна адреса  
для доступу до відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 

13.03.2019

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/160-at-rodovid-bank/ 
41635-asset-sell-id-191053
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ЛЮТОГО
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ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

Київська -6 -11 -2 -7
Житомирська -4 -9 0 -5
Чернігівська -6 -11 -3 -8
Сумська -8 -13 -4 -9
Закарпатська 0 -5 -1 +4
Рівненська -3 -8 0 -5
Львівська -1 -6 +2 -3
Івано-Франківська 0 -5 -1 +4
Волинська -3 -8 +1 -4
Хмельницька -2 -7 +2 -3
Чернівецька -3 -8 -1 +4
Тернопільська -1 -6 +1 -4
Вінницька -4 -9 -1 -6

Oбласть Нiч День

Черкаська -6 -11 -2 -7
Кіровоградська -5 -10 -2 -7
Полтавська -6 -11 -4 -9
Дніпропетровська -5 -10 -1 -6
Одеська +2 -3 -1 +4
Миколаївська 0 -5 +2 -3
Херсонська 0 -5 +2 -3
Запорізька -2 -7 +2 -3
Харківська -6 -11 -2 -7
Донецька -5 -10 -1 -6
Луганська -5 -10 -2 -7
Крим 0 +5 +2 +7
Київ -7 -9 -3 -5
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Вареники по-шосткинськи
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

СМАЧНОГО! У Шостці на 
Сумщині підбили підсумки і 
нагородили переможців тре-
тього відкритого регіонально-
го фестивалю, присвяченого 
традиційній українській стра-
ві. Започаткований місцевим 
вищим професійним учили-
щем три роки тому, цього ра-
зу кулінарний патріотично-га-

строномічний фестиваль зі-
брав майже 100 учасників не 
тільки із Шостки і району, а й 
інших міст Сумської та Черні-
гівської областей і Києва. Та й 
вікова категорія приємно вра-
жала: наймолодшому учасни-
кові 14, найстаршому — 80 
років. 

Змагання проходили в кіль-
ка турів у номінаціях «Юні 
аматори», «Аматори-студен-
ти», «Майбутні професіона-

ли», «Фанати вареників» та 
«Метри кулінарії». За слова-
ми голови журі інженера-тех-
нолога харчової промисло-
вості приватного підприєм-
ця з виготовлення борошня-
них кулінарних виробів Вікто-
ра Тукала, учасники фести-
валю продемонстрували не-
абияку майстерність і кулі-
нарні фантазії. Були варени-
ки з карамеллю-грушею, го-
ріхами та медом; м’ясом, ка-

пустою і додаванням соусу із 
сої, імбиру, меду й крохма-
лю; із маком, рецепт якого пе-
реходить із покоління в поко-
ління; навіть по-флотськи — 
із тушонкою та сиром і багато 
інших. Усі переможці разом із 
подяками і дипломами отри-
мали подарунки, а учасники і 
глядачі — незабутні емоції та 
чудову нагоду запозичити ре-
цепти неперевершеної укра-
їнської страви.

Нова фішка шахраїв: ремонт комп’ютерів
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ПИЛЬНУЙТЕ! Дедалі біль-
ше харків’ян скаржаться, що 
їх обманюють так звані май-
стри з ремонту комп’ютерної 
техніки. Десятки таких звер-
нень надійшло до Головного 
управління Державної служ-
би України з питань безпеч-
ності харчових продуктів та 
захисту споживачів у Харків-
ській області у зв’язку з по-
рушенням їхніх прав під час 
ремонту комп’ютерів. За да-
ними Держпродспоживслуж-

би, деякі суб’єкти підприєм-
ницької діяльності, скористав-
шись довірою людей, особли-
во літніх, ведуть недобросо-
вісну підприємницьку діяль-
ність. Шахраї майже нічого не 
роблять, а оцінюють свою ро-
боту так, що простіше купити 
новий комп’ютер.

Зазвичай вони використо-
вують оголошення на дверях 
під’їздів, зупинках громад-
ського транспорту, заманю-
ючи жертв безкоштовною діа-
гностикою і виїздом майстра. 
Мета шахраїв — провести де-
шевий ремонт, але вимага-

ти до оплати якомога більше. 
Наприклад, якщо ноутбук пе-
регрівається і завершує ро-
боту після кількох хвилин ро-
боти, ймовірно, необхідно по-
чистити його від пилу. А шах-
раї переконують, що вини-
кли проблеми із процесором 
і відеокартою, потрібно поста-
вити нову материнську пла-
ту, ціна якої — півціни нового 
ноут бука.

Шахраї намагаються нав’я-
за ти додаткові послуги: нала-
штувати BIOS, очистити жор-
сткий диск від непотрібних 
файлів, оптимізувати опера-

ційну систему, встановити 
програмне оновлення. Навіть 
якщо комп’ютер і відремонту-
вали, то там установлять ста-
рі запчастини, а нові прода-
дуть або використають у ре-
монті інших ошуканих спожи-
вачів.

Фахівці радять користу-
ватися послугами сервісних 
центрів, дослухатися до ре-
комендацій друзів, а вже ко-
ли викликали майстра за 
оголошенням, передаючи 
комп’ютер у ремонт, вимага-
ти повернення всіх замінених 
деталей.

У музеї Новоайдара на подіумі 
показали народні костюми 

«Сніжинка» 
у виконанні Саші 
підкорила всіх 

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ЮНЕ ОБДАРОВАННЯ. Дев’я ти річна Олександра Басис-
та з Черкас стала абсолютним володарем гран-прі Всеукраїн-
ської музичної олімпіади як юний композитор, а також отрима-
ла гран-прі в мистецтві фортепіанної гри обласного конкурсу 
«Піаніст-віртуоз».

У комплексних музичних змаганнях, які проводять за під-
тримки Міністерства культури, Національної спілки композито-
рів та під патронатом українського композитора Євгена Стан-
ковича, взяли участь 
270 виконавців, 156 ви-
кладачів та 91 музич-
ний заклад. Змаган-
ня проходили у три ту-
ри, і до завершально-
го було допущено ли-
ше п’ять найсильніших, 
незалежно від віку. Се-
ред них була й Олек-
сандра Басиста. 

Під час конкурсного 
виконання авторсько-
го твору «Сніжинка» 
дівчинка вразила всіх 
членів журі, які одно-
стайно виставили най-
вищі 10 балів в усіх ту-
рах конкурсу. За висо-
кі досягнення в музич-
ному мистецтві Олександру вже другий рік поспіль нагороджу-
ють сертифікатом на отримання стипендії Черкаського місько-
го голови.

Як розповіла вчителька Олександри у класі фортепіано в ди-
тячій школі мистецтв Олена Талан, дівчинка надзвичайно об-
дарована, має неординарне мислення. Попри юний вік, вправ-
на піаністка, неодноразовий переможець міжнародних, все-
українських, обласних та місцевих конкурсів. Найпрестижні-
ший — міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Воло-
димира Горовиця. Дівчинка — авторка творів, з якими бере 
участь у конкурсах як композитор.

Олександра Басиста мріє 
про нові музичні вершини

Глядачі були в захваті від оновленої колекції
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Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ТРАДИЦІЇ. У новоайдарсь-
кому краєзнавчому музеї на 
Луганщині відкрито вистав-
ку «Збереження для нащад-
ків колекції народного кос-
тюма Новоайдарщини». По-
над два десятки років спів-
робітники музею збирали ко-
лекцію з 28 унікальних кос-
тюмів народів і народностей, 
які жили останніми століття-

ми у краї. Є серед них і лем-
ківське вбрання, і одяг коза-
чок. Більшість костюмів по-
шила майстриня із села Ко-
лядівка Ксенія Харченко-Ли-
хачова ще на початку ХХ 
століття. Її майстерню пред-
ставлено в окремому залі. 

Загалом у районному музеї 
відтепер розміщено інтерак-
тивні планшети, завдяки яким 
можна детальніше ознайоми-
тися з історією створення одя-
гу. Особливе враження на від-

відувачів справляє зала з де-
монстраційним подіумом. 

«Після того як місцеві жи-
телі дізналися про цей про-
ект, вони поповнили колекцію 
ще на вісім костюмів», — роз-
повідає директор музею Ан-
на Божкова. Ідеться про все-
український проект «Музей 
відкрито на ремонт».

«За три роки ми побували 
в десятках музеїв. У нас було 
багато зустрічей, лекцій. Ми 
зрозуміли, що повинні пока-

зати старовинні вбрання по-
сучасному, щоб це було ці-
каво молоді. Так встановити 
зв’язок між минулим і сучас-
ністю», — підкреслює Анна 
Божкова.

Тепер глядачі мають нагоду 
ознайомитися з унікальною 
колекцією народних костю-
мів Новоайдарського району, 
створеною за участі працівни-
ків музею, архітектора Дани-
ла Галкіна і дизайнера Дани 
Брежнєвої. 


