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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОСТАП СЕМЕРАК:
«Більшість країн уже 

давно зменшують 
використання 

озоноруйнівних речовин, 
і за останні 30 років це 
позитивно вплинуло на 
стан озонового шару».

На Укроборонпром очікує 
значне реформування 

РЕАКЦІЯ. Розслідувати оприлюднені у ЗМІ факти щодо обо-
рудок в оборонній галузі закликав НАБУ й САП Президент Пе-
тро Порошенко. Зробив він це вперше й публічно, а саме на за-
сіданні ради регіонального розвитку Миколаївської області: «Як-
що хто винен — до відповідальності. Хто сумлінно працює над 
зміцненням обороноздатності, тим дати змогу захистити своє 
чесне ім’я».

Президент заявив про підписання ним указу про звільнення 
Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря 
РНБО, повідомляє УНІАН. Його звільнено з посади глави міжві-
домчої комісії військово-технічного співробітництва та експорт-
ного контролю. А попередньо на середу 6 березня глава дер-
жави доручив Секретареві РНБО Олександрові Турчинову скли-
кати відповідне засідання, присвячене реформуванню концерну 
«Укроборонпром». «Ми вже давно планували засідання РНБО з 
порядком денним щодо реформування Укроборонпрому й поси-
лення прозорості його діяльності», — заявив він, запевнивши, 
що за діяльністю оборонного сектору слід розширити урядовий, 
парламентський та суспільний контроль. 

247 млн дол.
становив дефіцит балансу зовнішньої 

торгівлі товарами й послугами в січні. 
Це в 2,3 раза нижче від аналогічного 

торішнього показника
АКТУАЛЬНО. На Миколаївщині чорні лісоруби  
масово знищують лісопосадки

Чому захисні смуги 
потрапляють під сокиру?

Міністр екології та природних ресурсів про схвалення  
в першому читанні закону «Про озоноруйнівні речовини 
та фторовані парникові гази»
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 ПОСЛУГИ 

Про перспективи євроінтеграції 
України в ексклюзивному інтерв’ю 
«УК» розповідає заступник 
директора аналітичного центру 
Мартенса Роланд Фройденштайн 

ГЕОПОЛІТИКА

Переваги нової моделі 
енергоринку  реформатори 
вбачають у тому, що вона зруйнує 
монополію обленерго, через яку 
потерпали пересічні споживачі
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Більшість українців  
вважають децентралізацію ефективною
САМОВРЯДУВАННЯ. У її необхідності переконані понад 60% населення

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Верховна Рада може перед 
парламентськими виборами 

цього року внести до Конститу-
ції  пункт про незворотність ре-
форми з децентралізації. Та-
ку впевненість висловив віце-
прем’єр-міністр — міністр ре-

гіонального розвитку, будівни-
цтва та ЖКГ Геннадій Зубко на 
спільній прес-конференції з го-
ловою Офісу Ради Європи Ен-
бергом Мортеном. 

«Єдність політичної влади 
дає змогу з перспективою ди-
витися в майбутнє, щоб іще 
цьогоріч, після завершення 
президентських виборів, ухва-

лити зміни до Конституції. Ду-
маю, що вікно можливостей бу-
де відкрито перед парла-
ментськими виборами», — 
сказав він. 2
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оголошення

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

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

Лот №335254  Квартира №16 за адресою: Сумська область, м. Суми,  вул. Ко-
оперативна,  буд.7, заг. пл. 76,27 кв м.

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

Лот №335255  Квартира №15 за адресою: Сумська область, м. Суми, вулиця Ко-
оперативна, буд. 7, заг.пл. 68,6 кв.м.

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

Лот №335256  Квартира №13 за адресою: Сумська область, м. Суми, вулиця Ко-
оперативна, буд. 7, заг.пл. 75,99 кв.м.

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

Лот №335288  Квартира №26 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропив-
ницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, заг.пл. 144,51 кв.м.

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

Лот №335289  Квартира № 28 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропив-
ницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, заг.пл. 94,56 кв.м.

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

Лот №335257  Квартира № 50 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропив-
ницький, вул. Зінченка, буд. 3, заг.пл. 33,55 кв.м.

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

Лот №335258  Квартира № 30 за адресою: Харківська область, Харківський ра-
йон, смт Васищеве, вул. Орєшкова, буд. 83Б, заг.пл. 79,8 кв.м.

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

Лот №335291 Квартира № 26 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 18, заг.
пл. 55,10 кв.м.

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

Лот №335292 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0003) за адресою:  
Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

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

Лот №335293 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0004) за адресою:  
Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

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

Лот №335294 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0005) за адресою:  
Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

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

Лот №335295 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0006) за адресою:  
Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

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

Лот №335296 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0008) за адресою:  
Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

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

Лот №335297 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0009) за адресою:  
Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

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

Лот №335299 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0010) за адресою: Ки-
ївська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

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

Лот №335300 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0011) за адресою:  
Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

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

Лот №335301 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:001:0016) за адресою:   
Київська область, Васильківський район, Рославичівська сільська рада,  
заг.пл. 14,00 га.

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

Лот №335302 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:022:0013) за адре-
сою: Київська область, Васильківський район, Рославичівська сільська рада,  
заг.пл. 20,0002 га.

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

Лот №335303 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:023:0015) за адресою:  
Київська область, Васильківський район, Рославичівська сільська рада,  
заг.пл. 32,00 га.

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

Лот №335260 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0087) за адресою: 
Полтавська область, Полтавський район, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.

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

Лот №335261 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0090) за адресою: 
Полтавська область, Полтавський район, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.

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

Лот №335263 Земельна ділянка (к.н. 5322485103:03:001:0016) за адресою: 
Полтавська область, Кременчуцький район, с. П’ятихатки, вул. Центральна, 3,  
заг.пл. 0,198 га.

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

Лот №335265 Земельна ділянка (к.н. 6123081500:02:001:0033) за адресою: Тер-
нопільська область, Козівський район, с. Вікторівка, вул. Львівська, заг.пл. 0,25 га.

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

Лот №335266 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0088) за адресою: 
Полтавська область, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.

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

Лот №335268 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0089) за адресою: 
Полтавська область, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.

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

Лот №335269 Земельна ділянка (к.н. 6325183501:00:003:0027) за адресою: Хар-
ківська область, Харківський район, с. Руські Тишки, вул. Сонячна, 7, заг.пл. 0,20 га.

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

Лот №335304 Земельна ділянка (к.н. 3222486600:04:004:0032) за адресою:  
Київська область, Києво-Святошинський район, Тарасівська с.р, заг.пл. 1,413 га.

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

Лот №335277  Житловий будинок, заг.пл. 126,1 кв.м.,  та земельна ділянка (к.н. 
7110136700:04:019:0061), заг.пл.0,0531 га, за адресою: Черкаська область, м. Чер-
каси, вул. Смілянська, 50.

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

Лот №335278 Нежитлові приміщення за адресою: Харківська область,  
м. Харків, вул. Коцарська (Кацарська), 2/4, заг.пл. 2343,5 кв.м.

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

Лот №335279 Нежитлові будівлі за адресою: Чернігівська область, Корюків-
ський район, м. Корюківка, вул. Садова, 4, заг.пл. 3470,4 кв.м.

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

Лот №335270 Вбудоване в житловий будинок нежитлове приміщення за 
адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Васнецова, буд. 8,  
заг.пл. 101,1 кв.м.

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

Лот №335280 Нежитлове напівпідвальне приміщення за адресою: Волинська 
обл. м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, буд.16, заг.пл. 106,8 кв.м.

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

Лот №335272 Вбудоване нежитлове приміщення за адресою: Дніпропетровська 
обл., м. Нікополь, вул. Патріотів України, 99, заг.пл. 92,5 кв.м.

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

Лот №335273 Нежитлова будівля за адресою: Харківська область, місто Лозо-
ва, вулиця Дикого, будинок 10а (десять «А»), заг.пл. 391,2 кв.м.

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

Лот №335281 Нежитлові будівлі за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, 
вул. Смілянська, 52, заг.пл. 141,1 кв.м.

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

Лот №335282 Нежитлові приміщення (сервісний центр та магазин непродо-
вольчих товарів) за адресою: м.Полтава, вул. Сковороди, 2а, заг.пл. 386,0 кв.м.

Початкова ціна продажу 4 091 030,83 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 409 103,08 грн. без ПДВ.

Лот №335283 Незавершене будівництво житлового будинку, заг.пл. 532,6 кв.м., 
та земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:045:0057), заг.пл. 0,12 га за адресою:  
м. Рівне, вул. Гостинна, 19.

Початкова ціна продажу 3 066 965,86 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 306 696,57 грн. без ПДВ.

Лот №335284 Адмінприміщення. Виробнича база (столярний цех, сушар-
ня, складські приміщення) заг.пл 363,9/530,3 кв.м та земельна ділянка (к.н. 
5625085600:01:004:0948) за адресою: Рівненська область, Рокитнівський район, с. 
Рокитне, вул. Ювілейна, буд. 15, заг. пл. 0,5489 га.

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

Лот №335276 Житловий будинок заг. пл. 242,5 кв.м. та земельна ділянка (к.н. 
5910200000:22:008:0015), заг. пл. 0,1 га, за адресою: Сумська область, м. Охтир-
ка, вул. Л. Українки, 101. 

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

Лот №335285 Будівлі та споруди за адресою: Дніпропетровська область,  
Дніпропетровський район, смт Обухівка, вул. Вознесенська, буд. 62а, заг. пл.  
937,7 кв.м.

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

Лот №335286 Нежитлова будівля заг. пл. 1418,2 кв.м та земельна ділянка (к.н. 
5910700000:05:010:0018), заг. пл. 0,1422 га, за адресою: Сумська область, м. Ром-
ни, вул. Свободи (вул. Жовтневої Революції), буд. 28.

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

Лот №335287 Нежитлове приміщення №68, центр побутових послуг (кафе,  
перукарня) за адресою: м. Харків, вул. Грищенко, буд. 8,  заг. пл. 270,7 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 057 958,53 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ).  
Розмір гарантійного внеску 105 795,85 грн. без ПДВ.

Аукціон відбудеться 04.04.2019 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua. 
Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: 
Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту опри-
люднення інформації до 9:00 01.04.2019 року. Гарантійний внесок сплачується 
не пізніше 9:00 01.04.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄД-
РПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк Украї-
ни», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною ін-
формацією звертатись за тел. 044-331-17-21.

Ухвалою колегії суддів Луганського апеляцій-
ного суду від 20 лютого 2019 року розгляд апе-
ляційної скарги захисника Бєлікової Є.Я. в інтер-
есах обвинуваченої Барсукової О. І. на вирок Ди-
митровського міського суду Донецької області 
від 24.09.2018 року в кримінальному проваджен-
ні за обвинуваченням Барсукової Ольги Іванівни 
у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відкладе-
но на 19 березня 2019 року о 10 годині.

Луганський апеляційний суд викликає обвину-
вачену Барсукову Ольгу Іванівну, 25.04.1964 ро-
ку народження, до Луганського апеляційного су-
ду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 16, для участі в 
судовому засіданні за апеляційною скаргою за-
хисника Бєлікової Є.Я. в інтересах обвинуваченої 
Барсукової О.І. на вирок Димитровського місь-
кого суду Донецької області від 24.09.2018 року 
в кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Барсукової Ольги Іванівни у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
судове провадження буде здійснюватися за від-
сутності обвинуваченої.

Суддя Ю. М. Луганський

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 00204607
3. Місцезнаходження: 50055, м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 4047020, (056) 4042702
5. Електронна поштова адреса: info@ksz.dp.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ksz.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата  
вчинення дії

Зміни (призначе-
но, звільнено, об-
рано або припи-

нено  
повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по 
батькові або повне 

найменування  
юридичної особи

Ідентифікацій-
ний код  

юридичної особи

Розмір частки  
в статутному капі-

талі емітента (у від-
сотках)

1 2 3 4 5 6

27.02.2019 Продовжено Генеральний дирек-
тор ПрАТ «КСЗ»

Васильков Олександр 
Михайлович 00204607 0

Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «Криворізький суріковий завод» від 27.02.2019 за №13 продовжено по-
вноваження генерального директора ПрАТ «КСЗ» Василькова Олександра Михайловича на період до 01.03.2020. 

Васильков О. М.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПрАТ «КСЗ» не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років Васильков О. М.: вико-
навчим директором у ТОВ «ВО «Агросвіт», обіймав посаду технічного директора ПАТ «КСЗ».

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона не-

се відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор ПрАТ «Криворізький суріковий завод»

О. М. Васильков
28.02.2019

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адре-
сою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Тіщенка Сергія Володимировича, 07.04.1978 
року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Тіщенко С.В. (зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Артема, 108а/110) викликається на 
12.03.2019 року о 14.00 год. до суду, каб. № 7, для участі в розгляді спра-
ви по суті, головуючий суддя Мигалевич В. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за 
відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів 
слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спе-
ціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або між-
народний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області знаходиться кримінальне провадження № 233/1930/17 за об-
винуваченням Морозова Василя Володимировича, 7 жовтня 1966 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України та Новікова Мак-
сима Вікторовича, 7 травня 1984 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15,  
ч. 5 ст. 191 КК України.

Суд викликає обвинувачених Морозова Василя Володимировича, 
Новікова Максима Вікторовича в судове засідання на 12 березня 2019 
року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянти-
нівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, кабі-
нет № 18.

Суддя А. І. Міросєді

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Ци-
бульник Ірини Олександрівни, 02.01.1957 року народження, 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Цибульник І. О. 
(зареєстрована за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. 
Качури, 19) викликається на 12.03.2019 року о 15.00 год. до 
суду, каб. № 7, для участі в розгляді справи по суті, головую-
чий суддя Мигалевич В. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченої (in absentia), яка 
переховується від органів слідства та суду з метою ухилен-
ня від кримінальної відповідальності (спеціальне судове про-
вадження) та оголошена в міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук.

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

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85110, Донецька обл., м. Костянти-
нівка, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримі-
нальне провадження № 233/261/18 за обвинува-
ченням Красовського Сергія Сергійовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Красовський Сергій 
Сергійович, 29 січня 1977 р.н., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шев-
ченка, буд. 233, кв. 19, викликається до суду на 13.30 
год. 13 березня 2019 року, для участі в судовому засі-
данні, яке відбудеться в приміщенні суду (корп. № 1, каб. 
№ 9).

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та 
оголошення його в міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.

Суддя B. C. Мартиненко

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 233/5869/17 за обвинуваченням Семенової Тетяни Вікто-
рівни, 22.10.1983 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області від 10 квітня 2018 року розгляд кри-
мінального провадження за обвинуваченням Семенової Те-
тяни Вікторівни здійснюється в порядку спеціального судо-
вого провадження (in absentia) за відсутності обвинуваченої.

Суд викликає обвинувачену Семенову Тетяну Вікторівну в 
судове засідання на 11 березня 2019 року о 10 годині 00 хви-
лин, 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

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: F11GL40806,  
F11GL40728-F11GL40831

Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціо-
ну) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

17.04.2019

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/ 
41777-asset-sell-id-191953, 
41746-asset-sell-id-191875

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебуває обвинувальний акт по криміналь-
ному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22017050000000124 від 27.03.2017 року від-
носно Федяніна Максима Сергійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сергійовича в судове засідання на 18 березня 2019 року о 13 годині 30 
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

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 296/7349/17 за обвинуваченням Панька Романа Григоровича, 07.04.1974 року народження, Байрачного Андрія Микола-
йовича, 04.07.1963 року народження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григоровича, Байрачного Андрія Миколайовича в підготовче судове засі-
дання на 12 березня 2019 року о 12 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко
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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 педагогічних наук 
України про використання коштів Державного бюджету 

України за 2018 рік

Метою діяльності Національної академії педагогічних наук України є 
здійснення прогностичної наукової діяльності та участь у розробленні 
наукової політики в галузі освіти, педагогіки та психології, всебічне на-
укове супроводження всіх освітніх рівнів. Завдання, спрямовані на до-
сягнення мети: 

– здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень 
у галузі освіти, педагогіки і психології, упровадження в освітню та ін-
ші види соціальної практики продукції, підготовленої за результатами 
НДР;

 – підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації;

– зберігання педагогічних та освітніх пам’яток, які складають націо-
нальне надбання; 

– організація планування та моніторинг діяльності установ НАПН 
України;

– підготовка фахівців вищої освіти, підвищення кваліфікації та пере-
підготовка кадрів (післядипломна освіта).

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» На-
ціональній академії педагогічних наук України затверджено бюджетні 
призначення за загальним фондом у сумі 188587,1 тис. грн., за спеці-
альним фондом (власні надходження бюджетних установ)  кошторис з 
урахуванням внесених змін — 26443,6 тис. грн. Касові видатки за за-
гальним фондом становили 188587,0 тис. грн, за спеціальним фондом 
— 24906,8 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551020 «Наукова і організаційна діяль-
ність Президії НАПН України» на 2018 р. затверджено видатки за за-
гальним фондом у сумі 19725,1 тис. грн, за спеціальним фондом 
— 1519,8 тис. грн, касові видатки за загальним фондом становили 
19725,0 тис. грн, за спеціальним фондом — 1497,1 тис. грн. За рахунок 
коштів зазначеної бюджетної програми здійснювалася виплата дові-
чної плати за звання дійсним членам (академікам) та членам-кореспон-
дентам (6526,0 тис. грн), утримувався апарат Президії НАПН України.

За бюджетною програмою 6551030 «Фундаментальні дослідження, 
прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за дер-
жавними цільовими програмами і державним замовленням у сфері пе-
дагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка роз-
витку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне 
надбання» на 2018 р. затверджено видатки за загальним фондом у су-
мі 144530,6 тис. грн, за спеціальним фондом — 6946,7 тис. грн, касо-
ві видатки за загальним фондом становили 144530,6 тис. грн, за спеці-
альним  фондом — 6287,5 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551030 у 2018 р. кошти загального фон-
ду використовувалися за наступними напрямами: проведення фунда-
ментальних досліджень — 82648,9 тис. грн; прикладних досліджень — 
53615,3 тис. грн; підготовку наукових кадрів — 6037,8 тис. грн; фінан-
сову підтримку наукового об’єкту, що становить національне надбан-
ня — 59,2 тис. грн, випуск наукової, виробничо-практичної, навчаль-
ної та довідкової продукції — 2169,4 тис. грн (видано та розповсюдже-
но 15350 од. продукції).

Виконання наукових досліджень у 2018 р. здійснювалося в 12 нау-
кових установах НАПН України. Забезпечено виконання 61 фундамен-
тальних та 36 прикладних досліджень у сфері педагогічних, психоло-
гічних та філософських наук. 

У 2018 р. випуск аспірантів з відривом від виробництва становив 20 
осіб, у тому числі за загальним фондом — 12, за спеціальним фондом 
— 8; випуск аспірантів без відриву від виробництва становив — 41 осо-
бу, у тому числі за загальним фондом — 19, за спеціальним фондом 
— 22; випуск докторантів становив 18 осіб, у тому числі за загальним 
фондом — 12, за спеціальним фондом — 6. 

У 2018 р. прийом аспірантів з відривом від виробництва становив 22 
особи, у тому числі за загальним фондом — 12, за спеціальним фон-
дом — 10; прийом аспірантів без відриву від виробництва становив 44 
особи за спеціальним фондом; прийом докторантів становив 20 осіб, у 
тому числі за загальним фондом — 10, за спеціальним фондом — 10.

За бюджетною програмою 6551060 «Підготовка кадрів та підвищен-
ня кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти вищими на-
вчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» у 2018 р. затвердже-
но видатки за загальним фондом у сумі 24331,4 тис. грн, за спеціаль-
ним фондом — 17977,1 тис. грн, касові видатки за загальним фондом 
становили 24331,4 тис. грн, за спеціальним фондом — 17122,2 тис. 
грн. Видатки загального фонду становили: на підвищення кваліфіка-
ції — 23852,3 тис. грн; на підготовку науково-педагогічних кадрів — 
479,1 тис. грн. 

У 2018 р. за бюджетною програмою 6551060 здійснено випуск: слу-
хачів курсів підвищення кваліфікації чисельністю 5908 осіб, у тому чис-
лі за загальним фондом – 4995, за спеціальним фондом — 913; сту-
дентів заочної форми навчання за спеціальним фондом — 284 осіб; 
студентів денної форми навчання за спеціальним фондом — 26 осіб; 
аспірантів без відриву від виробництва  4 особи, у тому числі за загаль-
ним фондом — 3, за спеціальним фондом — 1; аспірантів з відривом 
від виробництва 1 особу за загальним фондом; докторантів — 2 особи 
за загальним фондом.

Публічне представлення Інформації Національної академії педагогіч-
них наук України про використання коштів Державного бюджету Украї-
ни за 2018 р. відбудеться 13 березня 2019 р. у приміщенні конференц-
залу НАПН України (вул. Січових Стрільців, 52 А, початок о 15 год.).

Інформація Національної академії педагогічних наук України про ви-
користання коштів Державного бюджету України за 2018 р. розміщена 
на web-сайті НАПН України:  www.naps.gov.ua. 

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді 
Юрченко С. О. знаходиться кримінальне провадження № 426/7277/16-к 
стосовно Чумаченка Олександра Сергійовича, 04.10.1949 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Чумаченко О. С. зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. 30 років Перемоги, буд. 1, кв. 4.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Чумаченка О. С. у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 15 березня 2019 року о 12 год. 00 хв. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого 
судді Юрченко С. О., суддів Осіпенко Л. М., Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області зна-
ходиться кримінальне провадження № 426/8742/2016-к стосовно Бо-
жича Дмитра Вікторовича, 05.02.1980 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1,  
ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове 
розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обви-
нувачений Божич Дмитро Вікторович, зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, кв-л Молодіжний, б. 18, кв. 314.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Божича Дмитра Вікторовича в підго-
товче судове засідання, яке розглядається в порядку спеціального су-
дового провадження та відбудеться 14 березня 2019 року о 09.30 го-
дині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді 
Юрченко С. О. знаходиться кримінальне провадження № 426/9462/17 
стосовно Лянцева Андрія Вікторовича, 24.05.1970 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Лянцев А. В. зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Революційна, 23.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Лянцева А.В. у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 14 березня 2019 року о 12 год. 00 хв. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
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 Луганської облас-
ті – судді Юрченко С.О. знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/4983/16-к стосовно Русакова Олексія Анатолійовича, 27.08.1971 
року 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. Лу-
ганськ, вул. Інтернаціональна, буд. 132, кв. 165.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Русакова О. А. в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 13 березня 2019 року о 12 год. 00 хв. у залі 
Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді 
Юрченко С. О. знаходиться кримінальне провадження № 426/4992/16-к 
стосовно Дубровського Віталія Анатолійовича, 14.11.1970 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дубровський В. А. зареєстрований за адресою:  
м. Луганськ, вул. Краснознаменна, буд. 49, кв. 8.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Дубровського В.А. в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 11 березня 2019 року о 12 год. 00 хв. у 
залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді 
Юрченко С. О. знаходиться кримінальне провадження № 426/9479/17 
стосовно Подоброго Віталія Віталійовича, 31.01.1978 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

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

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Подоброго В. В. у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 12 березня 2019 року о 12 год. 00 хв. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

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

Повістка про виклик обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Половинки В. О. знаходиться 
спеціальне кримінальне провадження № 426/7886/18 
стосовно Задираки Неллі Акопівни, 24.08.1949 року 
народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачена Задирака Н. А., зареєстрова-
на за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, про-
спект Переможців (Кірова), 23/10.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, 
Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Задираку Неллю Акопівну в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 15 березня 2019 року о 
14.00 год. у залі Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської облас-

ті, розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підста-
ві ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України викликає Та-
ранського Олександра Анатолійовича (зареєстрова-
ний: Луганська область, м. Луганськ, вул. К.Санюка, 
4/43) як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/344/16-к за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосов-
но Таранського Олександра Анатолійовича за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України на 13 березня 2019 року об 
11.10 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 Половинка В. О., Юр-
ченко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської облас-

ті, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі 
ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України викликає При-
ня Віталія Михайловича (зареєстрований за адре-
сою: Луганська обл., м. Сватове, кв-л Луначар-
ського, 13/33) як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/11950/16-к 
за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Приня Віталія Михайловича за  
ч. 2 ст. 110 КК України на 13 березня 2019 року 
об 11.00 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Справа розглядається одноособово  
суддею Поповою О. М.

Оголошення № 286/5/1281-НЕР
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах пайової 

участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх кількість: 

лот 1 — м. Житомир, до 30 квартир; лот 2 — м. Одеса, до 40 квартир.
3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про 

конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — Конкурсна комісія 
з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;

3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу, опу-
блікованого в засобах масової інформації: № 286/5/638-НЕР у газеті «Урядовий 
кур’єр» від 05.02.2019 № 23 (6386).

4. Результат проведення конкурсу: конкурс відмінено, оскільки за лотами по-
дано для участі у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій.

Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна ком-
панія «Будівельник» Хмельницької міської ради, код ЄДРПОУ 
21337100, повідомляє про припинення шляхом ліквідації.

Голова Ліквідаційної комісії — Нестерук Анатолій Макарович 
(заступник міського голови Хмельницької міської ради).

З моменту призначення комісії до неї переходять усі повнова-
ження щодо управління справами (рішення Хмельницької міської 
ради від 13.02.2019 № 32).

Вимоги кредиторів до КП «УМК «Будівельник» приймаються 
протягом 2 місяців з дати публікації цього оголошення. Порядок 
пред’явлення — надсилання довільної форми письмової вимоги 
за адресою: вул. Проскурівська, 1, м. Хмельницький.

Повістка про виклик до суду 
Ірпінський міський суд Київської області викликає обви-

нуваченого Булаха Олександра Валерійовича для участі в су-

довому засіданні по обвинуваченню Булаха Олександра Ва-

лерійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258- 

3 КК України, яке відбудеться 11.03.2019 року о 09.20 год. 

у приміщенні Ірпінського міського суду Київської області за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.
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оголошення
Повне найменування: Міністерство внутрішніх справ України
Період: 2018 рік
Головна мета діяльності та завдання: МВС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпе-

чує формування державної політики у сферах: 
- забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, проти-
дії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських 
послуг; 
- захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (мор-
ській) економічній зоні; 
-  цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запо-
бігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння по-
жеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також 
гідрометеорологічної діяльності; 
- міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, 
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством 
категорій мігрантів. 

Аналітична інформація про бюджет 
(тис.грн.)

Код програм-
ної класифі-
кації видат-
ків та креди-
тування бю-

джету

Код функ-
ціональної 
класифіка-
ції видатків 
та кредиту-
вання бю-

джету

Найменування згідно з програмною  
класифікацією видатків  

та кредитування бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

план на 2018 
рік  з ураху-

ванням внесе-
них змін

касове  
виконання  
за 2018 рік

план на 2018 
рік з ураху-

ванням внесе-
них змін

касове  
виконання  
за 2018 рік

план на 2018 
рік  з ураху-

ванням внесе-
них змін

касове  
виконання  
за 2018 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки всього за головним розпорядником  
коштів державного бюджету: 60 306 791,6 60 228 980,8 15 672 811,2 11 699 994,0 75 979 602,8 71 928 974,8

в т.ч. за бюджетними програмами
1000000 Міністерство внутрішніх справ України
1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України

1001010 0310
Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України

347 051,6 346 991,0 1 963,0 19,4 349 014,6 347 010,4

1001050 0310
Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань та функцій органів, установ та закладів 
Міністерства внутрішніх справ

3 437 566,5 3 437 413,0 1 207 267,5 1 163 228,7 4 644 834,0 4 600 641,7

1001080 0942
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання

1 189 491,3 1 189 480,7 483 265,2 441 665,1 1 672 756,5 1 631 145,8

1001170 0370
Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

4 696,1 4 693,7 0,0 0,0 4 696,1 4 693,7

1001200 0810
Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України на організацію та проведення роботи  
з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

21 661,4 21 661,4 0,0 0,0 21 661,4 21 661,4

1001220 0310
Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту

560 000,0 504 219,5 3 899 572,5 667 772,4 4 459 572,5 1 171 991,9
1002000 Адміністрація Державної прикордонної служби України 

1002010 0310
Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

171 551,3 171 551,3 0,0 0,0 171 551,3 171 551,3

1002030 0310
Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

7 977 615,8 7 976 866,7 312 879,4 311 186,8 8 290 495,2 8 288 053,5

1002060 0942
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

342 399,1 342 362,7 11 009,0 9 983,2 353 408,1 352 345,9

1002070 1060
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

200 000,0 199 999,6 2 065,3 2 065,3 202 065,3 202 064,9

1002110 0310
Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

118 987,9 118 987,8 0,0 0,0 118 987,9 118 987,8

1002120 0310
Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

200 000,0 199 999,7 300 000,0 300 000,0 500 000,0 499 999,7

1002600 0310
Реалізація проекту з модернізації автоматизованих систем прикордонного контролю

0,0 0,0 4 846,8 0,0 4 846,8 0,0
1003000 Національна гвардія України

1003010 0310
Керiвництво та управлiння Національною гвардією України

235 471,0 235 471,0 0,0 0,0 235 471,0 235 471,0

1003020 0310
 Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

8 939 781,5 8 939 779,7 1 347 472,6 1 319 758,2 10 287 254,1 10 259 537,9

1003070 0942
Пiдготовка кадрiв для Національної гвардії України вищими навчальними закладами 

474 750,8 474 750,8 8 769,8 8 271,6 483 520,6 483 022,4

1003080 0731
Стацiонарне лiкування вiйськовослужбовцiв Національної гвардії України у власних медичних закладах

62 993,7 62 993,7 13 295,9 9 358,7 76 289,6 72 352,4

1003090 1060
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

200 000,0 200 000,0 59 367,4 56 530,8 259 367,4 256 530,8

1003100 0210
Видатки для Національної гвардії України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

0,0 0,0 250 000,0 0,0 250 000,0 0,0
1004000 Державна міграційна служба України

1004010 0380
Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

93 736,4 79 398,3 179 599,9 51 190,2 273 336,3 130 588,5

1004020 0380
Забезнечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

1 341 639,2 1 339 842,7 2 153 129,3 2 132 942,1 3 494 768,5 3 472 784,8

1004070 0113
Внески до Міжнародної організації з міграції

1 549,4 1 506,4 0,0 0,0 1 549,4 1 506,4
1006000 Державна служба України з надзвичайних ситуацій

1006010 0320
Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

134 246,6 134 246,3 385,0 385,0 134 631,6 134 631,3

1006060 0511
Гідрометеорологічна діяльність

323 921,3 323 919,8 50 586,2 41 492,7 374 507,5 365 412,5

1006070 0530
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням 
у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

24 029,4 24 029,4 3 071,4 1 835,0 27 100,8 25 864,4

1006080 0370
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням 
у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів

35 074,7 35 074,7 4 183,8 3 581,4 39 258,5 38 656,1

1006090 0320
Придбання  пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва

600 835,7 600 835,7 0,0 0,0 600 835,7 600 835,7

1006110 1060
Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

90 000,0 89 989,2 12 254,6 12 254,6 102 254,6 102 243,8

1006280 0320
Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

8 181 789,6 8 181 390,2 1 391 069,4 1 326 442,1 9 572 859,0 9 507 832,3

1006360 0942
Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

514 775,6 514 749,3 130 633,0 80 576,0 645 408,6 595 325,3

1006700 0320
Здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій

136 000,0 136 000,0 0,0 0,0 136 000,0 136 000,0

1006710 0320
Здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави

40 000,0 39 949,7 0,0 0,0 40 000,0 39 949,7

1006720 0320
Здійснення заходів, пов’язаних з очищенням від вибухонебезпечних предметів території м. Ічні та прилеглих населених пунктів  
Чернігівської області

25 000,0 21 679,9 0,0 0,0 25 000,0 21 679,9
1007000 Національна поліція України

1007010 0310
Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України

591 684,1 591 683,8 0,0 0,0 591 684,1 591 683,8

1007020 0310
Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України

23 688 491,6 23 687 463,1 3 719 944,2 3 700 390,0 27 408 435,8 27 387 853,1

1007040 0210
Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

0,0 0,0 126 180,0 59 064,7 126 180,0 59 064,7

Примітка:   інформація  про  бюджет  за  бюджетними програмами з деталізацією  за  кодами  економічної  класифікації  видатків  бюджету,  або класифікації 
кредитування бюджету, розміщена на офіційному веб-сайті МВС України  

Директор ДФОП МВС України С. М. Шевнін

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

Повідомлення про проведення загальних зборів 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «В.І П.»
місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська,  

буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс 201, 
ідентифікаційний код 31088546 (надалі — Товариство),

повідомляє про те, що 19 квітня 2019 року об 11.00 год. у приміщен-
ні Товариства 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 проводити-
ся 19 квітня 2019 року з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем проведен-
ня загальних зборів. 

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися відповідно до переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено-
му в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систе-
му України, станом на 24 годину 15 квітня 2019 року (за три робочих дні 
до дня проведення загальних зборів). 

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

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

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

подарської діяльності Товариства в 2018 році та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту правління.

4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за резуль-
татами розгляду звіту наглядової ради.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження 
заходів за результатами їх розгляду.

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

році.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства, надан-
ня повноважень на його підписання та проведення державної реєстрації.

9. Затвердження змін до Кодексу корпоративного управління, поло-
жень про загальні збори, про наглядову раду, про правління Товари-
ства шляхом викладення їх у новій редакції.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів: http://vip-ig.com.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, а саме на 27 лютого 2019 р.: 
загальна кількість акцій — 16 100 штук; загальна кількість голосуючих 
акцій — 16 100 штук.

Для участі у загальних зборах акціонер (представник акціонера) по-
винен надати документ, що посвідчує його особу, а представник акці-
онера додатково довіреність або інший документ (документи), що під-
тверджують його повноваження, оформлені відповідно до вимог чин-
ного законодавства.       

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів, а також в день їх проведення, акці-
онери Товариства мають право ознайомитися з матеріалами (докумен-
тами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за-
гальних зборів, у приміщенні Товариства за адресою місцезнаходжен-
ня: 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, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) — голо-
ва правління Ткачук Марина Леонідівна. 

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право звер-
нутися з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних збо-
рів, письмові відповіді на які будуть надані Товариством протягом 2 ро-
бочих днів, але не пізніше початку загальних зборів. Відповіді за підпи-
сом голови правління Товариства надсилаються рекомендованим лис-
том або вручаються акціонеру під розпис в залежності від способу та 
терміну надходження запитання.

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

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

Рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денно-
го та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проек-
ту порядку денного приймаються наглядовою радою Товариства. Про-
позиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про 
відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних 
зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів 
з моменту його прийняття. Рішення про відмову у включенні пропози-
ції до проекту порядку денного загальних зборів може бути оскарже-
не акціонером до суду.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів 
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних 
зборів повідомить акціонерів про такі зміни та направить рекомендо-
ваним листом або вручить під розпис порядок денний загальних збо-
рів, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій ак-
ціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана акціонером — фізичною особою, повинна бути посвідчена нотарі-
усом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а 
також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку, вста-
новленому Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку. Довіреність від імені акціонера — юридичної особи видається її ор-
ганом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими доку-
ментами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 
загальних зборах Товариства. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах мо-
же містити завдання щодо голосування, а саме перелік питань поряд-
ку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти яко-
го) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання що-
до голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах на свій розсуд. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних 
зборах Товариства не виключає право участі на загальних зборах акці-
онера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: (044) 254-40-02, 254-40-07.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

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

Інформація про використання коштів державного бюджету  
Донецькою облдержадміністрацією за 2018 рік по загальному та спеціальному фондах

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет Украї-
ни на 2018 рік» Донецька обласна державна адміністрація визна-
чена головним розпорядником коштів державного бюджету по 
видатках, пов’язаних із здійсненням виконавчої влади на терито-
рії Донецької області за КПКВК 7751010 «Здійснення виконавчої 
влади у Донецькій області».

Згідно з діючим законодавством діяльність облдержадміні-
страції спрямована на виконання Конституції України, законів 
України, Указів Президента України, нормативних актів Кабінету 
Міністрів України, державних і регіональних програм соціально-
економічного та культурного розвитку.

Згідно з Законом України «Про військово-цивільні адміні-
страції», Указом Президента України від 05 березня 2015 року 
№ 123/2015 «Про утворення військово-цивільних адміністрацій» 
утворено Донецьку обласну військово-цивільну адміністрацію. У 
зв’язку з її утворенням, Донецька обласна державна адміністра-
ція набула статусу Донецької обласної військово-цивільної адмі-
ністрації, а її голова — статусу керівника цієї військово-цивіль-
ної адміністрації.

За 2018 рік касове виконання по загальному та спеціальному 
фондах за вищевказаним кодом програмної класифікації видат-
ків склало 684 451,6 тис. грн., що дорівнює 92,6% планових при-
значень.

Враховуючи положення Порядку складання бюджетної звіт-
ності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звіт-
ності фондами загальнообов’язкового державного соціального і 
пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фі-
нансів України від 24.01.2012 № 44 (із змінами), до зведеного річ-
ного звіту включені показники фінансової та бюджетної звітності 
розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, які на звітну дату 
не надали фінансову, бюджетну звітності та знаходяться на тери-

торії, непідконтрольній українській владі, у обсягах, що були по-
дані ними у квартальній звітності 2014 року.

По загальному фонду касові видатки на утримання апара-
ту та 19 структурних підрозділів облдержадміністрації і 13 рай-
держадміністрацій склали 455 761,8 тис. грн., що дорівнює 99% 
планових призначень. Видатки на утримання 4 райдержадміні-
страцій, які знаходяться на непідконтрольній території, не пла-
нувалися та не здійснювалися. Основну питому вагу 443 745,2 
тис. грн., або 97,6% загального обсягу видатків, складають ко-
шти за захищеними видатками. У структурі видатків облдержад-
міністрації витрати на придбання предметів постачання і матері-
алів, оплату послуг та інших видатків склали 10 995,3 тис. грн. 
(2,4 %).

За спеціальним фондом на рахунки надійшло коштів у су-
мі 260 283,8 тис. грн., касові видатки склали 229 711,1 тис. грн.

 Зазначені надходження сформовані за рахунок:
- плати за послуги 11 807,7 тис. грн., надходження за оренду 

майна бюджетних установ — 6,7 тис. грн., надходження від ре-
алізації майна — 17,2 тис. грн.;

- інших джерел 317,3 тис. грн.;
-  коштів субвенцій з місцевих бюджетів державному бюдже-

ту на виконання програм соціально-економічного та культурно-
го розвитку регіону у сумі 248 134,9 тис. грн. 

Ефективність витрачання бюджетних коштів характеризуєть-
ся виконанням наступних показників, визначених у бюджетній 
програмі діяльності облдержадміністрації:

-  кількість виконаних доручень — 152058;
-  підготовлено та  прийнято розпоряджень, рішень, наказів 

— 38169;
- кількість опрацьованих звернень, заяв та скарг в середньому 

на одного працівника — 36,6.

Судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження по кримінальному провадженню від-
носно Полторацької І.І., яка обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, відбудеться о 14.00 год. 9 квітня 2019 р., о 14.00 
год. 16 квітня 2019 р. у приміщенні суду за адресою: 
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 
64, зал 204.

До суду як обвинувачена на 9 квітня 2019 року о 
14.00 год. та 16 квітня 2019 року о 14.00 год. викли-
кається Полторацька Ірина Іванівна.

Суддя Троценко Т. А.

У провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні відносно Гаран-
жі Романа Володимировича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Гаранжа Роман 
Володимирович у підготовче судове засідання, яке 
призначено на 11.00 год. 18 березня 2019 року та 
відбудеться в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду Запорізької області за адресою: вул. Кон-
сульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Білоусова О. М.

Миколаївський апеляційний суд повідомляє, що 
розгляд кримінального провадження за апеляцій-
ною скаргою прокурора відділу нагляду за додер-
жанням законів органами СБУ та державної прикор-
донної служби управління нагляду в кримінально-
му провадженні прокуратури Миколаївської області 
Іщука А. О. на вирок Центрального районного суду  
м. Миколаєва від 16 січня 2018 року, за обвинувачен-
ням Стельмаха С. О. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
відкладено на 2 квітня 2019 року о 10.20 год.

Суддя О. В. Куценко

Згідно з Рішенням Єдиного Учасника  
№ 22-02/2019 ТОВ «Асінг Центрум» від 22.02.2019 р. 
прийнято рішення щодо припинення Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Асінг Центрум» 
(08154, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 
м. Боярка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 71, код 
ЄДРПОУ 39851429) шляхом його ліквідації у добро-
вільному порядку. Ліквідатором призначено Лаврін-
чук Юлію Володимирівну. Заяви кредиторів прийма-
ються протягом двох місяців від дня публікації дано-
го оголошення.

Оригінал «СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ» 

ПРЕДСТАВНИЦТВА фірми «GREENLIFE BIOSCIENCES 

PRIVATE LIMITED» («ГРІНЛАЙФ БІОСАЙНСІС 

ПРАЙВЕТ ЛІМІТЕД»), ГОНКОНГ, КИТАЙ, 

Представництва під назвою «ПРЕДСТАВНИЦТВО 

«ГРІНЛАЙФ БІОСАЙНСІС ПРАЙВЕТ ЛІМІТЕД», 

за реєстраційним №: ПІ-4723, 

яке видане в м. Києві 27 березня 2012 року, 

вважати втраченим та недійсним.

Кремінський районний суд Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Чуба Сергія Ми-
хайловича як обвинуваченого в судове засідання в 
кримінальному провадженні № 420/963/17, прова-
дження № 1-кп/414/12/2019, стосовно Чуба Сергія 
Михайловича, обвинуваченого за ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 12 березня 2019 року о 14 го-
дині 00 хвилин. Згідно з ухвалою від 04.08.2017 ро-
ку здійснюється спеціальне судове провадження в 
справі.

Суддя Є. М. Акулов

Інформація щодо рішення адмінколегії Херсонського обласного 
територіального відділення Антимонопольного комітету України

До уваги 
ТОВ «ТРАСТ-ІМПОРТ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 39003763)
У зв’язку з тим, що Херсонське обласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України (далі — Відділення) не має мож-
ливості вручити ТОВ «ТРАСТ-ІМПОРТ» рішення адміністративної ко-
легії Відділення від 23.01.2019 № 71/2-р/к (справа № 13/2-18), пові-
домляємо, що повний текст цього рішення розміщено на офіційному 
веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) 
у розділі «Територіальні відділення/Херсонська область/Рішення і ре-
комендації/Архів рішень/2019/» (http://www.amc.gov.ua/amku/control/
khe/uk/publish/category/88855).

Шевченківський районний суд міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викли-
кає на 15.03.2019 року о 13 год. 30 хв. відповідачку 
Моховікову Наталію Василівну в справі за позовом 
Турсеніної Наталії Миколаївни до Моховікової Ната-
лії Василівни, третя особа: Приватний нотаріус Київ-
ського міського нотаріального округу Деделюк Світ-
лана Юріївна, про визнання недійсним договору ку-
півлі-продажу квартири та виключення з державного 
реєстру запису про право власності.

Відповідачка викликається в судове засідання, у 
разі неявки справа розглядатиметься в її відсутність.

Суддя І. О. Макаренко

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації  
видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

КВК 775 «ДОНЕЦЬКА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ» 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік                                                                                                       
(тис. грн.)

Код програмної класи-
фікації видатків та кре-
дитування бюджету / 
код економічної кла-

сифікації видатків бю-
джету або код креди-

тування бюджету 

Код функ-
ціональної 
класифіка-
ції видат-

ків та креди-
тування бю-

джету 

Найменуван-
ня згідно з про-
грамною класи-
фікацією видат-
ків та кредиту-
вання бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

план на 
2018 рік з 
урахуван-
ням внесе-

них змін 

касове ви-
конання за 

2018 рік 

план на 
2018 рік з 
урахуван-
ням внесе-

них змін 

касове  
виконан-

ня за 2018 
рік 

план на 
2018 рік з 
урахуван-
ням внесе-

них змін 

касове ви-
конання за 

2018 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      7751010 «Здійснення виконавчої влади  

у Донецькій області» 455761,8 454740,5 283674,5 229711,1 739436,3 684451,6
2110   360821,9 360799,4 200396,7 166609,2 561218,6 527408,6
2120   76530,7 76244,9 41808,1 33677,8 118338,8 109922,7
2210   4302,2 4237,5 7093,3 5970,3 11395,5 10207,8
2230
2240 4343,5 4323,5 19491,4 12397,0 23834,9 16720,5
2250 971,5 856,2 107,9 95,5 1079,4 951,7
2271 2817,7 2575,5 123,4 96,5 2941,1 2672,0
2272   248,1 220,0 9,8 7,0 257,9 227,0
2273   3761,3 3575,0 71,2 36,8 3832,5 3611,8
2274 331,3 326,7 331,3 326,7
2275 3,7 3,7 3,7 3,7
2281 461,9 461,9 461,9 461,9
2282 20,5 19,2 22,5 19,8 43,0 39,0
2730 55,9 55,9 55,9 55,9
2800 259,4 213,7 324,5 265,1 583,9 478,8
3110 1350,0 1345,2 10664,7 9675,4 12014,7 11020,6
3132 3043,2 342,9 3043,2 342,9

Перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Є. С. Вілінський
Начальник відділу фінансового забезпечення —  головний бухгалтер Донецької облдержадміністрації С. П. Зеленська

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРІ УКРАїНА» (07400, Київська обл., 
місто Бровари, вул. Об’їзна дорога, буд. 60, код за ЄДРПОУ 31032954), повідомляє ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЙБУД АЛЬЯНС» (01015, м. Київ, вул. Лейп-
цизька, буд. 16А, код за ЄДРПОУ 39325651) та Вишнякова Деніса Ігоровича (08205, Київ-
ська обл., м. Ірпінь, вул. Українська, буд. 14А, реєстраційний номер облікової картки плат-
ника податків 3528404414), який виступає майновим поручителем ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЙБУД АЛЬЯНС» щодо того, що у разі непогашення в по-
вному обсязі заборгованості в строки, передбачені Угодою про реструктуризацію заборго-
ваності за договорами оперативної оренди від 26.10.2016 року та Додатковою угодою №1 
від 15.03.2017 року до угоди про реструктуризацію заборгованості за договорами опера-
тивної оренди обладнання від 26.10.2016 року, яка станом на 27.02.2019 року становить  
3 868 482,25 (три мільйони вісімсот шістдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят дві грн 25 
коп.), ТОВ «ПЕРІ УКРАїНА» буде прийнято рішення про звернення стягнення на предмети іпо-
теки, а саме: відповідно до Договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Ірпінсько-
го міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О. В. 17.03.2017 року за 
реєстровим номером 120: нежитлове приміщення за номером 48 (сорок вісім) загальною 
площею 78,7 кв.м, що знаходиться в будинку за номером 2-Д (два «Д»), корпус 3 (три) по ву-
лиці Лермонтова в місті Ірпінь, Київська область, Україна, за реєстраційним номером об’єкта 
нерухомого майна 1078342432109, № запису про право власності 17324512, дата держав-
ної реєстрації: 07.11.2016 року, нежитлове приміщення за номером 49 (сорок дев’ять) за-
гальною площею 111,2 кв.м, що знаходиться в будинку за номером 2-Д (два «Д»), корпус 3 
(три), по вулиці Лермонтова в місті Ірпінь, Київська область, Україна, за реєстраційним номе-
ром об’єкта нерухомого майна 1078306832109, № запису про право власності 17324059, да-
та державної реєстрації: 07.11.2016 року, якими забезпечується дане зобов’язання, в позасу-
довому порядку, шляхом набуття його у власність, відповідно до статей 35-37 Закону Украї-
ни «Про Іпотеку» та Договору іпотеки.

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

ласті судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кримінальне 
провадження № 426/10812/18 стосовно Сулицького Дмитра Ері-
ковича, 28.03.1967 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чений Сулицький Д. Е. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, 
вул. Анрі Барбюса, 22/50.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Сулицького Дмитра Ері-
ковича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 13 бе-
резня 2019 року о 15.00 год. у залі Сватівського районного су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 433/5961/18 сто-
совно Призенка Дмитра Олексійовича, обвинуваченого у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський ра-
йонний суд Луганської області викликає Призенка Дмитра Олек-
сійовича в судове засідання, яке відбудеться 15 березня 2019 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського 
районного суду Луганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 
31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі: головуючого 
судді Чернік А. П., суддів Рукас О. В., Дідоренко А. Є.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області 

знаходиться кримінальне провадження № 433/1164/2017 стосовно 
Басова Олександра Васильовича, 16.10.1971 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Украї-
ни, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Басов 
Олександр Васильович зареєстрований за адресою: м. Київ, Харків-
ське шосе, 19А, кв. 196.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Басова Олександра Васильови-
ча, 16.10.1971 року народження, у судове засідання, яке відбудеться 
13 березня 2019 року о 16.00 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні спеціаль-
ного судового провадження на підставі ухвали суду від 08.08.2017 року 
викликає як обвинуваченого Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального провадження  
№ 425/2550/16-к, 1-кп/425/18/19, на підставі обвинувального акта віднос-
но Цибенка Р. Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч.ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до судового засідан-
ня, яке відбудеться 13 березня 2019 року о 09 год. 00 хв. у приміщен-
ні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обви-
нуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Вважати недійсним диплом 
кваліфікованого робітника 

КВ № 18186355, виданий 29.06.2002 року 
Вищим професійним училищем № 40 
м. Києва на ім’я Шевченко Валентини 

Володимирівни 
у зв’язку з втратою оригіналу.

Посвідчення учасника ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС серії А категорії 2 № 132550, 

видане 28.07.1993 року Київською 
облдержадміністрацією на ім’я Волосюк 
Павлини Василівни, вважати недійсним.

Розшукуються спадкоємці Самойлен-
ко Марії Семенівни, 1934 р.н., померлої 9 
липня 2018 року. Звертатися в місячний 
термін з дня опублікування оголошен-
ня за адресою: 63202, Харківська обл.,  
смт Нова Водолага, вул. Горького, 1-А, 
тел. (05740) 45801, нотаріус Крючкова Л. А.

Розшукуються спадкоємці Пікус Олек-
сандри Євдокимівни, 1937 р.н., помер-
лої 6 вересня 2018 року. Звертатися в мі-
сячний термін з дня опублікування оголо-
шення за адресою: 63202, Харківська обл.,  
смт Нова Водолага, вул. Горького, 1-А,  
тел. (05740) 45801, нотаріус Крючкова Л. А.

Втрачені документи на судно «ЕТРЕКС» 
(«Four Winns278»), 

видані 27.11.2013 року №002607 
на ім’я судновласника Бурау 

Ірини Володимирівни, 
вважати недійсними.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (головуючий  
суддя Ковальов В. М.) знаходиться кримінальне провадження №1-кп/414/98/2018  
(ЄУН 423/1163/18) за обвинуваченням Григоренка Ігоря Вікторовича, 8 червня 1967 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Григоренко Ігор Вікторович викликається Кремінським районним 
судом Луганської області в підготовче судове засідання в зазначеному кримінальному 
провадженні, яке відбудеться 12 березня 2019 року о 09 годині 00 хвилин у залі судо-
вих засідань Кремінського районного суду Луганської області за адресою: пл. Красна, 5, 
м. Кремінна Луганської області.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи належним чином. У разі неявки обвинувачено-
го кримінальне провадження буде розглядатися за його відсутності в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (головуючий  
суддя Безкровний І. Г.) знаходиться кримінальне провадження № 1-кп/414/211/2017 
(ЄУН 433/605/17) за обвинуваченням Грєбєнщікова Андрія Анатолійовича, 01.06.1976 
р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, по якому здійснюється спеціальне судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викликається Кремінським район-
ним судом Луганської області в судове засідання в зазначеному кримінальному прова-
дженні, яке відбудеться 14 березня 2019 року об 11.00 годині в залі судових засідань 
Кремінського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Кре-
мінна, площа Красна, 5.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи належним чином. У разі неявки обвинуваченого 
кримінальне провадження буде розглядатися за його відсутності в порядку спеціально-
го судового провадження на підставі ст.ст. 297-1, 323 КПК України.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3  
КК України, Рибіна Юрія Володимировича, 08.12.1983 року народження, який заре-
єстрований за адресою: смт Білогорівка, вулиця Миру, 2, кв. 8 Попаснянського ра-
йону Луганської області, у судове засідання, яке відбудеться 5 квітня 2019 року о 09 
год. 45 хв. у залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Рибіна Ю. В. у судове засідання, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Т. Багрій
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 БЕРЕзНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 +4 +9 Черкаська -2 +3 +5 +10
Житомирська -2 +3 +4 +9 Кіровоградська -2 +3 +5 +10
Чернігівська +1 -4 +2 +7 Полтавська +2 -3 +4 +9
Сумська 0 -5 +1 +6 Дніпропетровська -1 +4 +7 +12
Закарпатська -1 +4 +6 +11 Одеська 0 +5 +8 +13
Рівненська -2 +3 +4 +9 Миколаївська -1 +4 +8 +13
Львівська -1 +4 +6 +11 Херсонська 0 +5 +7 +12
Івано-Франківська -1 +4 +5 +10 Запорізька -1..4 +7 +12
Волинська -1 +4 +5 +10 Харківська -2 +3 +5 +10
Хмельницька -2 +3 +4 +9 Донецька -1 +4 +5 +10
Чернівецька -1 +4 +6 +11 Луганська +2 -3 +4 +9
Тернопільська -2 +3 +5 +10 Крим 0 +5 +6 +11
Вінницька -2 +3 +5 +10 Київ 0  +2 +6  +8

Укргiдрометцентр

Вивчай  
рідну мову

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. з ініціативи сумської міської влади в облас-
ному центрі почали працювати безплатні курси з вивчення 
української мови.   Їх слухачами стали майже 80 дорослих, 
які виявили бажання поглибити знання з рідної мови. занят-
тя проходитимуть щосереди впродовж трьох місяців, їх на 
волонтерських засадах вестимуть семеро викладачів шкіл 
міста. У програмі — вивчення граматики, фразеології, лек-
сики, орфоепії. 

Програму коригуватимуть відповідно до запитів і поба-
жань слухачів. Тривалість кожного уроку — півтори години.

за словами сумчан, які виявили бажання глибше опану-
вати українську, справа честі кожного знати рідну мову, 
вільно спілкуватися нею, адже вона основа нації, її гене-
тичний код. 

Голос України  
знову чути

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

РОБОТУ ВІДНОВЛЕНО. Через борги за електрику ТОВ 
«Луганське енергетичне об’єднання» знеструмило п’ять 
об’єктів Луганської філії концерну РРТ, які транслюють 
українські радіо- і телеканали на Луганщині. Але вже за 
добу досягнуто домовленості про реструктуризацію бор-
гу, і вдалося підключити до електропостачання передава-
чі в Лисичанську, Біловодську, зоринівці, Марківці та Кре-
мінній. 

«Перемовини були непростими, однак порозуміння зна-
йдено. На Луганщині тривають бойові дії, тож жителям об-
ласті, особливо у прифронтових районах, необхідні правди-
ві новини на українських телебаченні та радіо. У цій ситуації 
ми не залишимо жителів області без українськомовного те-
лебачення і радіо. Це наша послідовна позиція», — заявив 
в.о. голови Луганської облдержадміністрації Сергій Філь.

ФОТОФАКТ

НА ЛІНІЇ ЖИТТЯ. Волонте-
ри Червоного Хреста із Сєве-
родонецька провели міні-тре-
нінг «На лінії життя», під час 
якого підлітки змогли порину-
ти в атмосферу тепла і затиш-
ку, своє добро вкласти в пре-
красну ляльку ангела й поліп-
шити емоційний стан за допо-
могою арт-терапевтичної техні-
ки. Як кажуть волонтери, акцію 
проведено для надання психо-
соціальної підтримки і допомоги 
онкохворим дітям, які перебува-
ють на лікуванні в Національно-
му інституті раку.

У Маріуполі висадять два лісові масиви 
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ПЕНЬ-
КИ. У Маріуполі беруться ви-
садити хвойні дерева на площі 
25 гектарів, компенсувавши чи-
малу кількість знищених у міс-
ті зелених насаджень. за сло-

вами начальника департамен-
ту розвитку житлово-комуналь-
ної інфраструктури міської ради 
Вадима Ісакова, вже визначе-
но ділянки міської території, де 
влітку висадять дерева. Один із 
лісових масивів зеленітиме на 
площі 20 гектарів поблизу річ-
ки Кальчик, інший — на межі 

Кальміуського і Центрального 
міських районів. А фінансуван-
ня проекту взяла на себе об-
ласна влада: восени голова До-
нецької обласної державної ад-
міністрації Олександр Куць по-
відомив про надання для виса-
дження лісу в Маріуполі 2 міль-
йонів 400 тисяч гривень. 

заплановане озеленення 
— необхідна і важлива спра-
ва. Адже на недавній сесії Ма-
ріупольської міської ради акти-
вісти оприлюднили сумну «зе-
лену» статистику: за період із 
2016-го по 2018 рік у місті виру-
бали 7747 дерев, а висадили — 
2400. 
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Відкриття, що заощаджують земні ресурси
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

НОУ-ХАУ. Використовува-
ти відходи й отримувати про-
дукти для подальшого вжи-
вання, зокрема їжу. заміни-
ти дорогоцінні метали у ви-
готовленні каталізаторів для 
автомобілів. Із вуглекисло-
го газу отримувати органіку. 
Такі й ще ширші можливос-
ті відкриваються, якщо вико-
ристати теоретичні розробки 
доктора хімічних наук профе-
сора Ужгородського націо-
нального університету Васи-
ля Гомоная. 

за понад півстоліття дослі-
джень науковець зробив від-
криття, які дають змогу зао-
щаджувати земні ресурси, що, 
як відомо, скінченні. за остан-
ні кілька років, співпрацюючи із 
французами, ужгородський хі-
мік значно просунувся в мож-

ливостях практичного застосу-
вання своїх наукових розробок.

— Ми спільно по-новому об-
рахували всі дані й зробили на-
укове відкриття, яке дає змогу 
виготовляти з відходів продук-

ти, оминаючи дуже багато ста-
дій, — розповів Василь Івано-
вич на прес-конференції, яку 
дав з нагоди свого 86-річчя. — 
Серед іншого є і змога вугле-
кислий газ перетворювати на 

їжу. Це ноу-хау здатне стати 
у пригоді навіть під час подо-
рожей на Марс чи міжпланет-
них перельотів, коли харчів 
бракує. Можна отримувати по-
живні речовини (цукор, глюко-
зу) з відходів продуктів життє-
діяльності. 

Дотепер отримані ужгород-
ським професором важливі для 
науки дані були маловідомі за 
межами України. Нині ж завдя-
ки співпраці із французькими 
колегами, які перевірили і під-
твердили його висновки, вони 
стали загальновідомими. Його 
наукову статтю, яка вийшла у 
світ торік у вересні, замовлено в 
350 примірниках у різні країни.

86-річний професор Василь 
Гомонай не припиняє науко-
во-дослідницької й педагогіч-
ної діяльності. Він автор кіль-
кох десятків підручників, яки-
ми користується студентство у 
всій Україні.
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86-річний професор Василь Гомонай не припиняє 
науково-дослідницької й педагогічної діяльності
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