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«Східне партнерство»
перезавантажується на перспективу.
8 травня 2009 року у Празі
започаткували цей проект як майданчик
для зближення з Євросоюзом

Донбас побив
рекорд світу
за кількістю
постраждалих
стареньких людей

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦИТАТА ДНЯ

КУРТ ВОЛКЕР:

«Українці ясно дали
зрозуміти: вони хочуть,
щоб їхній суверенітет,
їхні території
були частиною
євроатлантичних
структур. І США
їх повністю
підтримують».
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Мами завжди сильні
духом

Фото Володимира ЗАЇКИ

субота, 11 ТРАВня 2019 РОКУ		

Спецпредставник Державного департаменту США
з питань України про свідомий цивілізаційний вибір
нашого народу

Росія — порушниця
морського права
ТРИБУНАЛ. Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка представляє позицію України в Міжнародному трибуналі ООН з морського права, закликала зобов’язати Росію звільнити
українських військовополонених моряків і судна. Спір між Україною
і Російською Федерацією стосується незаконного захоплення РФ
українських військових кораблів і 24 членів екіпажів на порушення основного принципу імунітету військових кораблів, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Україна ініціювала арбітражне провадження задля отримання правового захисту й вимагає, щоб Росія негайно звільнила наші кораблі, моряків і повернула їх в Україну. Щоправда, представники РФ проігнорували участь
у слуханнях.
Юрист Джонатан Гімблет наголосив, що жоден із наведених Росією аргументів не відповідає дійсності. Адже таємно пройти через
Керченську протоку просто неможливо. Отже, події у Керченській
протоці 25 листопада 2018 року, за його висновком, — кричуще порушення міжнародного морського права.
Рішення трибуналу оголосять 25 травня, повідомляє Укрінформ.

ЦИФРА ДНЯ
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101,0%

становив, за даними Держстату, індекс
споживчих цін (індекс інфляції) у квітні
2019 року щодо березня

експонують виставку, присвячену матерям загиблих
на охопленому війною Донбасі українських воїнів

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

.................................................................

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

.................

Триває
передплата
на 2019 рік.
Передплату
приймають
усі відділення
зв’язку
Укрпошти.
Також її можна
оформити
на сайті:
ДП «Преса»
www.presa.ua
УДППЗ
«Укрпошта»
www.ukrposhta.ua

ПРО НАЙДОРОЖЧЕ. У Музеї історії Києва до 20 травня

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

для інших
для ветеранів
війни, пенсіонерів, передплатників
та підприємств
чорнобильців,
і організацій
студентів

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн
на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн
Соціальний
Передплатний
передплатний
індекс
61035
індекс 40227

встановлені Національним банком України на

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2019 рік –
безкоштовна.
У Києві
газету
також можна
придбати
в кіосках
«Союздрук»

11 травня 2019 року

USD 2620.5887
EUR 2942.9211
RUB 4.0175
/ AU 336850.47 AG 3883.71
PT 223012.10 PD 333863.00
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій

11 травня 2019 року, субота, № 87

www.ukurier.gov.ua
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документи
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 7 травня 2019
року «Про заходи щодо зміцнення
обороноздатності держави»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 травня 2019 року «Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави» (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
7 травня 2019 року
№200/2019
Введено в дію
Указом Президента України
від 7 травня 2019 року
№ 200/2019
РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України
від 7 травня 2019 року
Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави
Ураховуючи складну воєнно-політичну обстановку, яка склалася внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України і тимчасової окупації нею частини території України, з метою зміцнення обороноздатності держави Рада національної
безпеки і оборони України вирішила:
1. Визнати необхідність подальшого удосконалення напрацювання концептуальних підходів зі зміцнення обороноздатності держави в умовах тривалої агресії з боку Російської Федерації.
2. Утворити відповідно до статті 14 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави (далі — міжвідомча робоча група).
Міжвідомча робоча група утворюється для напрацювання пропозицій Раді національної безпеки і оборони України за напрямами:
удосконалення системи територіальної оборони;
підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді;
підготовка військового резерву Збройних Сил України та інших військових формувань;
протидія інформаційній агресії проти України;
організація та підтримання дій руху опору.
3. Запропонувати Президентові України:
призначити КРИВОНОСА Сергія Григоровича — заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України — головою міжвідомчої робочої групи;
затвердити положення про міжвідомчу робочу групу.
4. Голові міжвідомчої робочої групи організувати роботу міжвідомчої робочої групи та внести в установленому порядку на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо:
комплексних підходів до реалізації напрямів, визначених у пункті 2 цього рішення, — у тримісячний строк;
врегулювання проблемних питань та вдосконалення актів законодавства за напрямами, визначеними у пункті 2 цього рішення, — у шестимісячний строк.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ТУРЧИНОВ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про міжвідомчу робочу групу
з підготовки пропозицій щодо зміцнення
обороноздатності держави

1. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій
щодо зміцнення обороноздатності держави (додається).
2. Призначити КРИВОНОСА Сергія Григоровича — заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України — головою міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м.Київ
7 травня 2019 року
№201/2019
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 7 травня 2019 року № 201/2019
ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо зміцнення
обороноздатності держави
1. Міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороно
здатності держави (далі — міжвідомча робоча група) є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, утвореним відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 травня 2019 року «Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави».
2. У своїй діяльності міжвідомча робоча група керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами
законодавства України, а також цим Положенням.
3. Основним завданням міжвідомчої робочої групи є підготовка Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо вирішення проблемних питань за
напрямами:
удосконалення системи територіальної оборони;
підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді;
підготовка військового резерву Збройних Сил України та інших військових формувань;

протидія інформаційній агресії проти України;
організація та підтримання дій руху опору.
4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
вивчає та аналізує стан організації та ефективність державного регулювання з питань територіальної оборони, військово-патріотичного виховання молоді, підготовки військового резерву Збройних Сил України та інших військових формувань, протидії інформаційній агресії проти України, організації та підтримання дій руху опору;
готує пропозиції Раді національної безпеки і оборони України щодо:
комплексних підходів до реалізації напрямів, визначених у пункті 3 цього Положення;
врегулювання проблемних питань та вдосконалення актів законодавства за напрямами, визначеними у пункті 3 цього Положення.
5. Міжвідомча робоча група для виконання покладених на неї завдань має право
у встановленому порядку:
одержувати від державних органів, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на міжвідомчу робочу групу завдань;
запрошувати на свої засідання посадових осіб державних органів, підприємств,
установ та організацій, представників інституцій громадянського суспільства, а також іноземних експертів.
6. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, секретаря та інших членів міжвідомчої робочої групи.
Голову міжвідомчої робочої групи призначає Президент України за поданням Ради національної безпеки і оборони України або Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Членами міжвідомчої робочої групи є: заступник Міністра оборони України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра закордонних справ України, Міністра освіти і
науки України, Міністра молоді та спорту України, Міністра у справах ветеранів України, Міністра інформаційної політики України, Голови Служби безпеки України, командувача Національної гвардії України, командувача Сухопутних військ Збройних
Сил України.
До складу міжвідомчої робочої групи можуть бути включені за згодою також
представники Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Адміністрації Президента України, Національного інституту стратегічних досліджень.
Секретарем міжвідомчої робочої групи за посадою є керівник структурного підрозділу Апарату Ради національної безпеки і оборони України, до відання якого віднесено питання підготовки військового резерву та патріотичного виховання.
Персональний склад міжвідомчої робочої групи затверджує Секретар Ради націо
нальної безпеки і оборони України за поданням голови міжвідомчої робочої групи.
7. Голова міжвідомчої робочої групи:
спрямовує діяльність міжвідомчої робочої групи і здійснює керівництво її роботою;
контролює виконання членами міжвідомчої робочої групи їх завдань;
представляє міжвідомчу робочу групу у відносинах із державними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації;
за результатами розгляду міжвідомчою робочою групою питань, віднесених до
її компетенції, подає відповідні пропозиції Секретареві Ради національної безпеки і
оборони України;
виконує за дорученням Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України інші функції.
8. Член міжвідомчої робочої групи:
подає письмові пропозиції щодо внесення на розгляд міжвідомчої робочої групи відповідних питань;
забезпечує якісну і своєчасну підготовку та надсилання на запит міжвідомчої робочої групи документів і матеріалів з питань, що належать до компетенції міжвідомчої робочої групи;
бере участь у засіданнях, в обговоренні питань порядку денного засідань міжвідомчої робочої групи та прийнятті відповідних рішень.
9. Основною формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання.
Засідання міжвідомчої робочої групи веде голова міжвідомчої робочої групи.
Питання порядку денного вносяться на розгляд міжвідомчої робочої групи її головою.
10. Хід та результати засідань міжвідомчої робочої групи оформлюються протоколом, який підписують голова та секретар міжвідомчої робочої групи.
11. Підготовка засідань міжвідомчої робочої групи, інформаційно-аналітичне, експертне, організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності міжвідомчої робочої
групи здійснюються в установленому порядку відповідними структурними підрозділами Апарату Ради національної безпеки і оборони України.
Глава Адміністрації Президента України І. РАЙНІН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 травня 2019 р. № 381
Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 травня 2019 р. № 290-р
Київ

Про внесення змін
у додаток 10 до розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 14

Внести зміни у додаток 10 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 14 «Про погодження розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я
між місцевими бюджетами у 2019 році», виклавши його у редакції, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 10
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 14
(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 290-р)
РОЗПОДІЛ
додаткової дотації на здійснення переданих
з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами
Кіровоградської області у 2019 році
Код бюджету
11100000000
11201100000
11202100000
11203100000
11204100000
11301200000
11302200000
11303200000
11304200000
11305200000
11306200000
11307200000
11308200000
11309200000
11310200000
11311200000
11312200000
11313200000
11314200000
11315200000
11316200000
11317200000
11318200000
11319200000
11320200000
11321200000
11501000000
11502000000
11503000000
11504000000

Про внесення зміни до Порядку
використання коштів, передбачених
у державному бюджеті
для здійснення заходів щодо селекції
у рибному господарстві та відтворення
водних біоресурсів
у внутрішніх водоймах
та Азово-Чорноморському басейні

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміну до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо селекції у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 206
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 765; 2017 р., № 41, ст. 1284), виключивши пункт 41.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

11505000000
11506000000
11507000000
11508000000
11509000000
11510000000
11511000000
11512000000
11513000000

Назва місцевого бюджету адміністративнотериторіальної одиниці
Обласний бюджет Кіровоградської області
Бюджет м. Кропивницького
Бюджет м. Знам’янки
Бюджет м. Олександрії
Бюджет м. Світловодська
Районний бюджет Бобринецького району
Районний бюджет Вільшанського району
Районний бюджет Гайворонського району
Районний бюджет Голованівського району
Районний бюджет Добровеличківського району
Районний бюджет Долинського району
Районний бюджет Знам’янського району
Районний бюджет Кіровоградського району
Районний бюджет Компаніївського району
Районний бюджет Маловисківського району
Районний бюджет Новгородківського району
Районний бюджет Новоархангельського району
Районний бюджет Новомиргородського району
Районний бюджет Новоукраїнського району
Районний бюджет Олександрівського району
Районний бюджет Олександрійського району
Районний бюджет Онуфріївського району
Районний бюджет Петрівського району
Районний бюджет Світловодського району
Районний бюджет Благовіщенського району
Районний бюджет Устинівського району
Бюджет Бобринецької міської об’єднаної
територіальної громади
Бюджет Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади
Бюджет Новоукраїнської міської об’єднаної
територіальної громади
Бюджет Великоандрусівської сільської об’єднаної
територіальної громади
Бюджет Соколівської сільської об’єднаної
територіальної громади
Бюджет Ганнівської сільської об’єднаної
територіальної громади
Бюджет Великосеверинівської сільської
об’єднаної територіальної громади
Бюджет Тишківської сільської об’єднаної
територіальної громади
Бюджет Катеринівської сільської об’єднаної
територіальної громади
Бюджет Первозванівської сільської об’єднаної
територіальної громади
Бюджет Компаніївської селищної об’єднаної
територіальної громади
Бюджет Смолінської селищної об’єднаної
територіальної громади
Бюджет Помічнянської міської об’єднаної
територіальної громади
Нерозподілений залишок

__________
Усього

Обсяг,
тис. гривень
153 444
19 273
2 112,4
18 447,6
6 467
9 284,2
6 979,6
21 594,4
12 185
19 287,1
17 359,4
11 605,2
12 911,6
6 510,8
23 347,1
9 329,9
13 551,8
11 525,4
11 914,6
14 541,8
18 457,9
9 197,9
5 853,2
5 436,4
13 876,6
6 147,2
3 400,5
2 870,7
6 467,8
2 252,1
1 423,9
540,2
1 158,3
1 525,1
1 270,6
592,4
2 432,4
4 080,6
3 850
7 200
499 705,7

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
У провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Кухарішена Андрія Івановича та Головещенка
Ігоря Васильовича, обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України.
У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликаються Кухарішен Андрій Іванович, 08.06.1970 р.н., та Головещенко Ігор Васильович, 24.10.1961
р.н., обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України, яке відбудеться 14 травня 2019 року
о 10.30 год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.
У разі неявки обвинувачених, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинувачених у порядку спеціального судового провадження.

У провадженні Галицького районного суду міста Львова (колегія
суддів у складі головуючого судді Радченка В. Є., суддів Юрків О. Р.,
Волоско І. Р.) знаходиться спеціальне судове провадження про обвинувачення Лоцмана Андрія Борисовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375,
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 374 КК України.
Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 14 травня 2019 року о 15 годині 30 хвилин. Попереджаємо Лоцмана Андрія Борисовича, 02.07.1986 року народження, зареєстрованого за адресою: м. Львів,
вул. Бортнянського, 50/3, кв. 12, що у випадку неявки в підготовче судове засідання на вищевказане число, справу буде розглянуто у вашу відСуддя Т. Багрій сутність на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області повідомляє про виклик обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України Баркова Сергія Миколайовича, 28.10.1973 року народження, який зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул.Владімірская, 35,
у судове засідання, які проводитиметься в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 15 травня 2019 року о 09 год. 20 хв. в 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 Баркова С. М. в судове засідання, оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100 м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 220180200000000041 (номер справи 1-кп/243/537/2019) за підозрою Кудли Артура Миколайовича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мірошниченко Л. Є. викликає:
Підозрюваного Кудлу Артура Миколайовича, 09.11.1969 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: вул. Юності, буд. 2,
кв. 77, м. Торецьк, Донецька область у підготовче судове засідання, яке відбудеться 13.05.2019 року о 13 год. 00 хв., 27.05.2019
року о 10 год. 30 хв., 10.06.2019 року о 13 год. 00 хв., 26.06.2019 року о 13 год. 30 хв. у залі судового засідання № 7.
Якщо підозрюваний, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до
суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Обвинуваченому Бєлавєнцеву О. Є.
Російська Федерація, Ставропольський край,
м. П’ятигорськ, пр. Кірова, буд. 26
Повідомляємо, що ухвалою Київського апеляційного суду від 3 травня 2019 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою захисника Хатнюк Ольги Олександрівни в інтере
сах обвинуваченого Бєлавєнцева Олега Євгеновича на вирок Святошинського районного суду
м. Києва від 18 березня 2019 року, у кримінальному провадженні № 42016000000002290 по обвинуваченню Бєлавєнцева Олега Євгеновича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (в редакції Закону до 8 квітня 2014 року), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (в
редакції Закону до 8 квітня 2014 року), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України. Цією ж ухвалою встановлено строк для подачі заперечень на апеляційну скаргу, до 14 травня 2019 року.

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

Суддя М. А. Васильєва
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оголошення
Оголошення
щодо продажу активів (майна)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК»
Номер лота
Короткий опис активів (майна) в лоті
GL33N02841 Дебіторська заборгованість та майнові права за нею.
Дебіторська заборгованість (рах. 3579 — Дебіторська заборгованість
за нарахованими доходами від оперативної оренди)
GL33N02842 Майнові права за дебіторською заборгованістю по кліринговим операціям (рах. 2924
— заборгованість за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток)
GL33N02843 Майнові права за дебіторською заборгованістю — нестачі по банкоматам (дебітори
не встановлені) (рах. 2924 — заборгованість за операціями, здійсненими
з використанням платіжних карток)
GL33N02844 Майнові права за дебіторською заборгованістю — диспутні суми по банківським платіжним карткам (дебітори не встановлені) (рах.2924 — заборгованість
за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток)
GL33N02845 Майнові права за дебіторською заборгованістю — розрахунки за допомогою
банківських платіжних карток (дебітори не встановлені) (рах. 2924 — заборгованість
за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток)
GL33N02846 Майнові права за дебіторською заборгованістю – оплата рахунків (дебітори
не встановлені) (рах. 2924 — заборгованість за операціями, здійсненими
з використанням платіжних карток)
GL33N02847 Дебіторська заборгованість ТОВ «КОМФОРТ-СЕРВІС-ГРУП» за послуги
з перевезення пасажирів (рах. 3519 - Дебіторська заборгованість за послуги)
GL33N02848 Майнові права за дебіторською заборгованістю — нестачі в відділенні №297
м. Хмельницький (дебітори не встановлені) (рах. 3552—3559 — Нестачі та інші
нарахування на працівників банку)
GL33N02849 Майнові права за дебіторською заборгованістю — нестачі в відділенні №307
м. Макіївка (дебітори не встановлені) (рах. 3552—3559 — Нестачі та інші
нарахування на працівників банку)
GL33N02850 Майнові права за дебіторською заборгованістю — нестачі в відділенні №332
м. Кривий Ріг (дебітори не встановлені) (рах.3552—3559 — Нестачі та інші
нарахування на працівників банку)
GL33N02851 Майнові права за дебіторською заборгованістю — нестачі в відділенні №88
м. Одеса (дебітори не встановлені) (рах.3552—3559 — Нестачі та інші нарахування
на працівників банку)
GL33N02852 Майнові права за дебіторською заборгованістю — нестачі в відділенні №1 філія
АТ ІМЕКСБАНК у м.Київ (дебітори не встановлені) (рах.9615 — Списана у збиток
дебіторська заборгованість)
GL33N02853 Майнові права за дебіторською заборгованістю — нестачі в відділенні №81 філія
АТ ІМЕКСБАНК у м. Одеса (дебітори не встановлені) (рах.9615 — Списана у збиток
дебіторська заборгованість)
GL33N02854 Майнові права за дебіторською заборгованістю – нестачі в відділенні № 181 філія
АТ ІМЕКСБАНК у м. Білгород-Дністровський (дебітори не встановлені)
(рах.9615 - Списана у збиток дебіторська заборгованість)
GL33N02855 Майнові права за дебіторською заборгованістю — нестачі в відділенні №8 філія
АТ ІМЕКСБАНК у м. Балта (дебітори не встановлені) (рах. 9615 — Списана у збиток
дебіторська заборгованість)
Дата проведення відкритих торгів 		
28.05.2019
(аукціону)/електронного аукціону			
Електронна адреса для доступу до відкритих
www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону		
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
Точний час початку проведення відкритих торгів
електронного аукціону			
(аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту
				вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лоту		
http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає кримінальне провадження № 42014080000000652 (номер справи
243/243/3053/15-к, номер провадження 1-кп/243/124/2019) за
обвинуваченням Ковінько Яни Василівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Обвинувачена по справі Ковінько Яна Василівна, 01.09.1983
року народження, яка проживає за адресою: Донецька область,
м. Донецьк, проспект Россіні, 6/30, викликається на судове засідання, яке відбудеться 21 травня 2019 року о 09.00 год. до суду
для участі в розгляді справи.
Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід
у вигляді тримання під вартою, не прибула 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 главами 11 та 12 КПК України
та здійснити спеціальне судове провадження.
Суддя В. І. Старовецький

Повістка про виклик обвинуваченого

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та
Якімчука 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 викликає обвинуваченого Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк,
пров. Кремлівський, 79, у судове засідання з розгляду кримінального
провадження 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 20 травня 2019 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.
У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений повинен 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 розповсюдження, обвинувачений
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номер лота:
Короткий опис активів (майна) в лоті

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів
(аукціону)/електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону
Детальна інформація щодо лота

GL3N02966- GL2N02970
Права вимоги за кредитними договорами, укладеними з фізичними
особами (із забезпеченням): 28.4/СЖ-023.07.2 від 17.04.2007,
28.4/СЖ-019.07.2 від 29.03.2007, 32.2/СЖ-002.07.1 від 04.06.2007,
15.3/СЖ-163.07.2 від 20.04.2007, 77.1/АК-553.07.2 від 20.08.2007,
77.2/ІЖ-030.08.1 від 15.02.2008
www.prozorro.sale
26.06.2019
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті
www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/
42485-asset-sell-id-196941

Оголошення
про затвердження умов реалізації 580 одиниць майна (активів) банку шляхом безпосереднього його продажу
фізичним та/або юридичним особам
Найменування банку
Назва майна

АТ «Дельта Банк»
Банківське обладнання, меблі, комп’ютерна та офісна техніка
та інші основні засоби
Відповідно до оголошень, розміщених на сайті Банку
www.deltabank.com.ua та ФГВФО http://torgi.fg.gov.ua/
Відповідно до оголошень, розміщених на сайті Банку
www.deltabank.com.ua та ФГВФО http://torgi.fg.gov.ua/
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/42469-48505

Місце проведення безпосереднього продажу юридичній
чи фізичній особі
Дати проведення безпосереднього продажу
юридичній чи фізичній особі:
Посилання на оголошення про проведення
безпосереднього продажу, розміщене на веб-сайті Фонду
Контактний телефон
(044) 500-00-18

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться цивільна справа (номер справи 2/243/185/2019) за позовом Широкоступ Лідії Іванівни до Шмирьової Анжели Анатоліївни про поділ спільної часткової власності та
визнання права власності.
Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мірошниченко Л. Є. викликає відповідачку Шмирьову Анжелу Анатоліївну, яка зареєстрована за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, пров.
Батайський, 15/1, у судове засідання, яке відбудеться 14 травня 2019 року о 08 годині 20 хвилин, у залі
судового засідання № 7.
У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутністю.
Повістка про виклик обвинувачених при здійсненні
судового засідання в порядку спеціального судового
провадження

Обвинувачені Бєлкін Юрій Леонідович, 26.09.1978
року народження, зареєстрований за адресою:
Одеська область, Комінтернівський район, с. Візирка, вул. Центральна, 1, Бабініна Олена Василівна,
23.10.1973 року народження, зареєстрована за адресою: м. Одеса, вул. 25 Чапаївської Дивізії, 20, кв. 8-а,
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України
викликаються в судове засідання, що відбудеться 20
травня 2019 року об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань № 233 Приморського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
для участі в судовому засіданні як обвинувачені.
Суддя С. М. Кічмаренко

Дніпровський районний суд міста
Києва викликає Петюшеву Нану Миколаївну як обвинувачену на 09 год.
30 хв. 17 травня 2019 року в справі за обвинуваченням Петюшевої Нани Миколаївни, 18.03.1958 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, за
адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3,
каб. 40.
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Бірса О. В.

Номер лота
Короткий опис активів (майна) в лоті
GL33N72856 Пул активів, що складається з дебіторської
заборгованості

Дата проведення відкритих
Перші відкриті торги (аукціон) —
торгів (аукціону)/електронного 28.05.2019
аукціону			
Другі відкриті торги (аукціон) —
			20.06.2019			
			
Треті відкриті торги (аукціон) —
			15.07.2019
Електронна адреса для доступу www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону		
Час проведення відкритих торгів Точний час початку проведення
(аукціону)/електронного аукціону відкритих торгів (аукціону)/
			електронного аукціону
			
по кожному лоту вказується
			на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Оголошення
щодо продажу активів (майна)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК»
Номер лота
Короткий опис активів (майна) в лоті
GL2N72857 Кредитний портфель, що складається з прав вимоги
за 44 кредитними договорами, що забезпечені
транспортними засобами

Дата проведення відкритих
Перші відкриті торги (аукціон) —
торгів (аукціону)/електронного 28.05.2019
аукціону			
Другі відкриті торги (аукціон) —
			20.06.2019			
			
Треті відкриті торги (аукціон) —
			15.07.2019
Електронна адреса для доступу www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону		
Час проведення відкритих торгів Точний час початку проведення
(аукціону)/електронного аукціону відкритих торгів (аукціону)/
			електронного аукціону
			
по кожному лоту вказується
			на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Чернораєва Віталія Борисовича, 11.06.1960 р.н.,
як обвинуваченого в кримінальному провадженні
№ 296/3193/19, 1-кп/296/508/19 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260
КК України, під головуванням судді Шимон Л. C. у судове засідання, що відбудеться 07.06.2019 року о 09
год. 20 хв. у приміщенні Корольовського районного
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан
Соборний, 1, зал № 5-к.
Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Делієва Сергія Сергійовича, 02.12.1994 р.н.,
як обвинуваченого в кримінальному провадженні № 296/8734/18 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у судові засідання, що відбудуться 29 травня
2019 року о 15.30 год., 10 червня 2019 року о 16.00
год. та 24 червня 2019 року о 09.30 год. у приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал
№ 9 (каб. 300).
Явка обвинуваченого в судові засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Михайлова Володимира Петровича, 26.03.1956 р.н.,
який проживає: м. Донецьк, вул. Краснознаменна, буд.
№125, як обвинуваченого в кримінальному провадженні
№ 296/1787/18 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Аксьонова В. Є. в судові засідання, розгляд яких призначено на 27 травня 2019 р. о
10 год. 30 хв., 3 червня 2019 р. о 16 год. 30 хв. та 21 червня 2019 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні Корольовського
районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир,
майдан Соборний, 1, зал 2-К (каб. 106).
Явка обвинуваченого в судові засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бабуцідзе Марину Георгіївну, 29.05.1987
р.н., як обвинувачену в кримінальному провадженні
№ 296/4759/18, 1-кп/296/254/19 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260
КК України, під головуванням судді Шимон Л. C. у судові засідання, що відбудуться 21.05.2019 року о 14
год. 30 хв., 19.06.2019 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал
№ 5-к.
Явка обвинуваченої в судові засідання обов’язкова.

Повістка про виклик обвинуваченого
при здійсненні судового засідання
в порядку спеціального судового
провадження

Обвинувачений Работа В’ячеслав
Анатолійович, 06.02.1962 року народження, зареєстрований за адресою:
Одеська область, м. Ізмаїл, 1-й провулок Короленка, 2, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 25 травня 2019 року о 10 годині 30 хвилин у залі судових засідань
№ 233 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33, для участі в судовому
засіданні як обвинувачений.
Суддя С. М. Кічмаренко

У провадженні Шевченківського районного суду міста Києва перебуває кримінальне провадження
№1-кп/761/978/2019 за обвинуваченням Хакімзянова Ігоря Євгеновича за ч. 1 ст. 258-5 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за №22014000000000357 від 15.08.2014 року,
розгляд якого здійснюється в порядку спеціального
судового провадження.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 21.05.2019 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 31А, каб. 511, в яке викликається
Хакімзянов Ігор Євгенович, який проживає за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Уборевича, 17,
кв. 17.
Суддя О. А. Голуб

Оголошення
щодо продажу активів (майна)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК»

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Гогохію Лалі Вальтерівну, 1988 р.н., як обвинувачену в кримінальному провадженні № 296/3196/19
по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України,
під головуванням судді Покатілова О. Б.
у підготовче судове засідання, що відбудеться 21 травня 2019 року о 09.40
год., та в судові засідання, що відбудуться 30 травня 2019 року о 09.40 год. та
13 червня 2019 року о 09.30 год. у приміщенні Корольовського районного суду
м. Житомира за адресою: м. Житомир,
майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).
Явка обвинуваченої в судові засідання
Суддя С. М. Кічмаренко обов’язкова.

Повістка про виклик обвинуваченого
при здійсненні судового засідання
в порядку спеціального судового
провадження
Обвинувачений Бабенко Олег Володимирович, 28.08.1959 року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул.
Адмірала Лазарєва, 47, кв. 20, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судові засідання, що
відбудуться 21 травня 2019 року о 15 годині 00 хвилин, 3 червня 2019 року о 15
годині 30 хвилин, 13 червня 2019 року о
15 годині 30 хвилин у залі судових засідань № 233 Приморського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судових засіданнях як обвинувачений.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Новобудова», код ЄДРПОУ 32917247, інформує співвласників багатоквартирних будинків № 54-Б,
№ 62‑А за адресою: просп. Науки, м. Київ, про дострокове припинення дії Договорів про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, договорів про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та будь-яких інших договорів про надання житлово-комунальних послуг та
інших послуг та припинення надання житлово-комунальних послуг з 1 липня 2019 року. Вважати дані
договори розірваними з 1 липня 2019 року. Детальна
інформація розміщена у вільному доступі на офіційному сайті Товариства: http://www.novobydova.com.ua та
Суддя С. М. Кічмаренко на інформаційних стендах вказаних будинків.

Повістка про виклик обвинувачених при здійсненні
судового засідання в порядку спеціального судового
провадження
Обвинувачені Дябов Володимир Анатолійович,
30.01.1970 року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, 38, кв. 66, Кравченко Андрій Сергійович, 16.07.1977 року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 22-а/1, кв. 51, Шалунов Олександр Миколайович,
13.09.1984 року народження, зареєстрований за адресою: Одеська область, Красноокнянський район, с. Дігори, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в судові засідання, що відбудуться 21 травня
2019 року о 10 годині 30 хвилин, 3 червня 2019 року о 10
годині 30 хвилин, 10 червня 2019 року о 10 годині 30 хвилин у залі судових засідань № 233 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, для участі в судових засіданнях як обвинувачені.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення першого аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:
Лот № 346182, Офісне приміщення №4 за адресою: Київська область, Вишгородський
район, м. Вишгород, проспект Мазепи Івана, буд. 12, заг.пл. 53,9 кв.м.
Початкова ціна продажу 1 110 000,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 111 000,00 грн.
Лот № 346189, Житловий будинок, загальною площею 641,4 кв.м., та земельна ділянка, кадастровий номер 3223187700:04:005:0002 за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Нові Безрадичі, вул. Піщана, буд. 1-в, заг.пл. 0,25 га
Початкова ціна продажу 7 312 800,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 731 280,00 грн.
Лот № 346193, Нежилі приміщення №1, 2, 3 (групи приміщень №153 (ЛІТЕРА А) за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 10, заг.пл. 51,6 кв.м.
Початкова ціна продажу 1 387 200,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 138 720,00 грн.
Лот № 346196, Нежилі приміщення з №1 по №5 (групи приміщень №223) ( в літ .А) —
офіс за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 9 б, заг.пл. 88,0 кв.м
Початкова ціна продажу 2 158 800,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 215 880,00 грн.
Лот № 346198, Нежилі підвальні приміщення ( в літ.Б) загальною площею — 175,9
кв.м. та нежилі приміщення (в літ.Б): №4 — І-го поверху, №,6 - ІІ-го поверху,№8 - ІІІ-го поверху загальною площею — 769,3 кв.м) за адресою: м. Київ, вул. Фролівська, буд. 3/34,
заг.пл. 175,9/769,3 кв.м.
Початкова ціна продажу 24 759 960,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 2 475 996,00 грн.
Лот № 346200, Нежилий будинок (в літ. А) за адресою: м. Київ, проспект Оболонський,
буд. 18, заг.пл. 1700 кв.м.
Початкова ціна продажу 46 724 400,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 4 672 440,00 грн.
Лот № 346211, Квартири №123 (55,9 кв.м.), квартира № 133 (55,5кв.м), № 134 (71,0
кв.м), №159 (68,5 кв.м), №166 (68,4 кв.м.), №168 (68,5 кв.м), № 169 (45,2 кв.м), № 172
(70,7 кв.м), № 196 (77 кв.м) за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вулиця Погребняка, будинок 14, заг.пл. 580,7 кв.м
Початкова ціна продажу 6 395 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
639 500,00 грн.
Лот № 346213, Квартира №4 за адресою: Київська область, Обухівський район,
смт Козин, вулиця Старокиївська, будинок 138, заг.пл. 602,9 кв.м
Початкова ціна продажу 3 930 000,00 грн.без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
393 000,00 грн.
Лот № 346214, Квартира №1 за адресою: Київська область, Обухівський район,
смт Козин, вулиця Старокиївська, будинок 138, заг.пл. 392,9 кв.м
Початкова ціна продажу 2 673 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
267 300,00 грн.
Лот № 346216, Квартира №6 за адресою: Київська область, Обухівський район,
смт Козин, вулиця Старокиївська, будинок 138, заг.пл. 392 кв.м
Початкова ціна продажу 2 667 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
267 700,00 грн.
Лот № 346217, Квартира № 3 за адресою: Київська область, Обухівський район,
смт Козин, вулиця Старокиївська, будинок 138, заг.пл. 613,5 кв.м
Початкова ціна продажу 3 999 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
399 900,00 грн.
Лот № 346218, Квартира №5 за адресою: Київська область, Обухівський район,
смт Козин, вулиця Старокиївська, будинок 138, заг.пл. 472,8 кв.м
Початкова ціна продажу 3 161 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
316 100,00 грн.
Лот № 346219, Квартира №2 за адресою: Київська область, Обухівський район,
смт Козин, вулиця Старокиївська, будинок 138, заг.пл. 471,6 кв.м
Початкова ціна продажу 3 153 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
315 300,00 грн.
Лот № 346220, Квартира №5 за адресою: Київська область, Обухівський район,
смт Козин, вулиця Старокиївська, будинок 140, заг.пл. 517,6 кв.м
Початкова ціна продажу 3 424 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
342 400,00 грн.
Лот № 346221, Квартира №4, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 40,4 кв.м
Початкова ціна продажу 300 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
30 000,00 грн.
Лот № 346223, Квартира № 6, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а , заг.пл. 47,7 кв.м
Початкова ціна продажу 346 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
34 600,00 грн.
Лот № 346225, Квартира № 7, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а , заг.пл. 46,9 кв.м
Початкова ціна продажу 358 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
35 800,00 грн.
Лот № 346226, Квартира № 9, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 40,1 кв.м
Початкова ціна продажу 314 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
31 400,00 грн.
Лот № 346227, Квартира № 10, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 40,8 кв.м
Початкова ціна продажу 317 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
31 700,00 грн.
Лот № 346228, Квартира № 11, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 75,6 кв.м
Початкова ціна продажу 620 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
62 000,00 грн.
Лот № 346229, Квартира № 12, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 47,5 кв.м
Початкова ціна продажу 363 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
36 300,00 грн.

ПОВІСТКА
про виклик в суд обвинуваченого

Лот № 346230, Квартира № 13, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 46,8 кв.м
Початкова ціна продажу 357 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
35 700,00 грн.
Лот № 346231, Квартира № 15, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 40 кв.м
Початкова ціна продажу 313 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
31 300,00 грн.
Лот № 346232, Квартира № 16, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 40,7 кв.м
Початкова ціна продажу 319 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
31 900,00 грн.
Лот № 346234, Квартира № 17, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 76 кв.м
Початкова ціна продажу 623 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
62 300,00 грн.
Лот № 346235, Квартира № 18, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 47 кв.м
Початкова ціна продажу 359 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
35 900,00 грн.
Лот № 346236, Квартира № 19, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 47,5 кв.м
Початкова ціна продажу 363 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
36 300,00 грн.
Лот № 346237, Квартира № 20, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 75,2 кв.м
Початкова ціна продажу 617 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
61 700,00 грн.
Лот № 346240, Квартира № 21, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 41,2 кв.м
Початкова ціна продажу 320 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
32 000,00 грн.
Лот № 346241, Квартира № 22, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 41 кв.м
Початкова ціна продажу 319 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
31 900,00 грн.
Лот № 346243, Квартира № 23, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 75,5 кв.м
Початкова ціна продажу 620 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
62 000,00 грн.
Лот № 346244, Квартира № 24, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 46,8 кв.м
Початкова ціна продажу 357 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
35 700,00 грн.
Лот № 346245, Квартира № 25, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 47,6 кв.м
Початкова ціна продажу 364 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
36 400,00 грн.
Лот № 346246, Квартира № 26, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 76,5 кв.м
Початкова ціна продажу 627 000,00грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
62 700,00 грн.
Лот № 346247, Квартира № 27, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 40,4 кв.м
Початкова ціна продажу 316 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
31 600,00 грн.
Лот № 346248, Квартира № 28, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 41 кв.м
Початкова ціна продажу 319 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
31 900,00 грн.
Лот № 346252, Квартира № 29, в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 76,4 кв.м
Початкова ціна продажу 626 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
62 900,00 грн.
Лот № 343253, Квартира № 30 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 47,1 кв.м
Початкова ціна продажу 360 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
36 000,00 грн.
Лот № 346255, Квартира № 31 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 47,5 кв.м
Початкова ціна продажу 363 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
36 300,00 грн.
Лот № 346256, Квартира № 32 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 75,5 кв.м
Початкова ціна продажу 620 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
62 000,00 грн.
Лот № 346258, Квартира № 33 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а заг.пл. 40,7 кв.м
Початкова ціна продажу 319 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
31 900,00 грн.
Лот № 346259, Квартира № 34 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а заг.пл. 41,4 кв.м
Початкова ціна продажу 321 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
32 100,00 грн.
Лот № 346260, Квартира № 35 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а заг.пл. 75,9 кв.м
Початкова ціна продажу 622 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
62 200,00 грн.
Лот № 346261, Квартира № 36 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а , заг.пл. 46,7 кв.м
Початкова ціна продажу 373 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
37 300,00 грн.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Лот № 346264, Квартира № 37 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а , заг.пл. 47,5 кв.м
Початкова ціна продажу 363 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
36 300,00 грн.
Лот № 346265, Квартира № 38 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 75,8 кв.м
Початкова ціна продажу 622 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
62 200,00 грн.
Лот № 346266, Квартира № 39 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 40,6 кв.м
Початкова ціна продажу 318 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
31 800,00 грн.
Лот № 346267, Квартира № 40 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 41,2 кв.м
Початкова ціна продажу 320 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
32 000,00 грн.
Лот № 346268, Квартира № 41 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 75,9 кв.м
Початкова ціна продажу 622 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
62 200,00 грн.
Лот № 346269, Квартира № 42 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 47 кв.м
Початкова ціна продажу 359 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
35 900,00 грн.
Лот № 346276, Квартира № 43 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 47,1 кв.м
Початкова ціна продажу 360 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
36 000,00 грн.
Лот № 346279, Квартира № 44 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 75,2 кв.м
Початкова ціна продажу 617 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
6170,00 грн.
Лот № 346280, Квартира № 45 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 40,8 кв.м
Початкова ціна продажу 317 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
31 700,00 грн.
Лот № 346282, Квартира № 46 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 40,8 кв.м
Початкова ціна продажу 317 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
31 700,00 грн.
Лот № 346283, Квартира № 47 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 74,6 кв.м
Початкова ціна продажу 613 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
61 300,00 грн.
Лот № 346284, Квартира № 48 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 47 кв.м
Початкова ціна продажу 359 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
35 900,00 грн.
Лот № 346286, Квартира № 49 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 47 кв.м
Початкова ціна продажу 341 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
34 100,00 грн.
Лот № 346303, Квартира № 50 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 74,9 кв.м
Початкова ціна продажу 582 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
58 200,00 грн.
Лот № 346308, Квартира № 51 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 40,9 кв.м
Початкова ціна продажу 301 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
30 100,00 грн.
Лот № 346310, Квартира № 52 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 41,1 кв.м
Початкова ціна продажу 303 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
30 300,00 грн.
Лот № 346311, Квартира № 54 в житловому будинку за адресою: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, будинок 11-а, заг.пл. 47,2 кв.м
Початкова ціна продажу 342 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
34 200,00 грн.
Лот № 346316, Земельна ділянка, кадастровий номер 3223155400:05:097:0044 за
адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, «Чистоводдя» житлово-будівельний кооператив, заг. пл. 0,1504 га
Початкова ціна продажу 3 350 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
335 000,00 грн.
Лот № 346318, Земельна ділянка, кадастровий номер 3223187700:04:005:0001, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства за адресою: Київська
область, Обухівський район, с. Cтарі Безрадичі, с/р Старобезрадичівська, заг.пл. 0,2311 га
Початкова ціна продажу 440 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
44 000,00 грн.
Лот № 346324, Квартира №25, двокімнатна за адресою: м. Київ, проспект Відрадний,
будинок 38 А, заг.пл. 44,7 кв.м
Початкова ціна продажу 562 001,77 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску
56 200,18 грн.
Аукціон відбудеться 10.06.2019 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, 9:0018:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформації до 9:00
05.06.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 05.06.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та за більш
детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

В провадженні Сватівського районного суду Луганської
області судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/15236/18 стосовно Губайдуліна
Романа Володимировича, 15.07.1981 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109,
ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Губайдулін Р. В. зареєстрований за адресою: Луганська область,
м. Луганськ, кв-л Гайового, буд. 1.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський
районний суд Луганської області викликає Губайдуліна Романа Володимировича в підготовче судове засідання, яке
відбудеться 24 травня 2019 року о 14.00 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 головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко С. О., Половинки В. О.

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого
Фірсова Івана Івановича, 26.07.1959 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. Бурбело, 15/21, за матеріалами кримінального
провадження № 425/2549/18, 1-кп/425/119/19, на підставі
обвинувального акта відносно Фірсова І. І. за ч. 1 ст. 109,
ч. 2 ст. 110 КК України.
Обвинуваченому Фірсову І. І. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 24 травня 2019
року о 09 год. 50 хв. у приміщенні Рубіжанського міського
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого Согутовського Артема Борисовича, 17.09.1986 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,
м. Свердловськ, вул. Жилова, 6/6, за матеріалами кримінального провадження № 408/2659/18-к, 1-кп/425/126/19, на
підставі обвинувального акта відносно Согутовського А. Б. за
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.
Обвинуваченому Согутовському А. Б. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 21
травня 2019 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого Лиманського Івана Сергійовича, 27.05.1992 року народження, який проживає за адресою: Луганська область,
м. Алчевськ, вул. Леніна, 58/11, за матеріалами кримінального провадження № 607/13230/18, 1-кп/425/198/19, на підставі обвинувального акта відносно Лиманського І. С. за ч. 1
ст. 258-3 КК України.
Обвинуваченому Лиманському І. С. необхідно прибути до
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 17 травня 2019 року о 09 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжанського
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне,
вул. Миру, 34.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

ПОВІСТКА
про виклик в суд обвинуваченого

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченої

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

На розгляді Лисичанського міського суду Луганської області головуючого судді Луньової Д. Ю. знаходиться кримінальне провадження № 1-кп/415/151/19 (ЄУН 423/301/18) за
обвинуваченням Крохмальова Сергія Вікторовича, 17 червня 1974 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, по якому
здійснювалося спеціальне досудове розслідування.
Обвинувачений Крохмальов Сергій Вікторович викликається Лисичанським міським судом Луганської області в судове засідання в зазначеному кримінальному провадженні,
яке відбудеться 16 травня 2019 року о 13 годині 00 хвилин,
у залі судових засідань Лисичанського міського суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ,
вул. Штейгерська, 38.
Після опублікування 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 спеціального судового провадження.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської
області судді Осіпенко Л. M. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/7280/16-к стосовно Дегтярьова
Юрія Анатолійовича, 15.05.1960 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 1
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Дегтярьов
Ю. А. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, пр. Лісовий, буд. 11, кв. 4.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський
районний суд Луганської області викликає Дегтярьова Юрія
Анатолійовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 20 травня 2019 року о 15.00 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 головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко С. О., Половинка В. О.

Суддя Я. М. Синянська

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинувачену
Горбенко Олену Вікторівну, 02.07.1968 року народження, зареєстровану за адресою: Луганська область, м. Золоте (4),
вул. Красноармійська, 5/58, за матеріалами кримінального
провадження № 425/1770/17, 1-кп/425/43/19, на підставі обвинувального акта відносно Горбенко О. В. за ч. 1 ст. 258-3
КК України.
Обвинуваченій Горбенко О.В. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 22 травня 2019
року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена
вважається повідомленою про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки обвинуваченої справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Суддя В. В. Козюменська

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого
Кормушкіна Ігоря Валерійовича, 11.12.1979 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, квартал Южний, буд. 6-а, кв. 102, за матеріалами кримінального провадження № 433/1172/18, 1-кп/425/115/19, на
підставі обвинувального акта відносно Кормушкіна І. В. за
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.
Обвинуваченому Кормушкіну І.В. необхідно прибути до
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 17 травня
2019 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Суддя Я. М. Синянська

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

Троянди й виноград
Житомирщини
К

рилатий вислів Максима Рильського про «троянди й виноград, красиве і
корисне», що поряд у людському житті, якнайвлучніше характеризує культуру і побут українців. Багато
підтверджень цього є у всіх
регіонах України, а особливо на малій батьківщині Лесі Українки і творця перших
космічних ракет людства
Сергія Корольова, класиків
російської й англійської літератури Володимира Короленка та Джозефа Конрада.
Пізнавальною і цікавою стане навіть малобюджетна поїздка дорогою Київ — Чоп
до Житомира, розташованого за 120 км від столиці.

Єдиний у світі
музей домашньої
ікони
Невеликий райцентр Радомишль варто відвідати
кожному туристові, не байдужому до історії рідного
краю і мистецтва. Тутешній
історико-культурний комплекс «Замок Радомисль» —
за зовнішнім виглядом начебто середньовічна фортеця
з високими стінами і маленькими вікнами-бійницями, а
насправді — перша у Центральній Україні стародавня
фабрика-папірня, де виробляли продукцію для потреб
друкарні Києво-Печерської
лаври. Кожен із допитливих
відвідувачів має змогу не лише теоретично ознайомитись
із технологією давнього виробництва, а й за окрему плату власноруч виготовити аркуш, як у давніх манускриптах, що стане сувеніром.
Та найбільша цікавинка —
єдиний у світі музей української домашньої ікони, що
налічує понад 5 тисяч експонатів із приватної колекції
Ольги Богомолець. Це найбільше у Східній Європі зібрання іконопису. Його унікальність ще й у тому, що тут
представлено так звані неканонічні ікони, які написали народні майстри на традиційних дерев’яних дошках
і витесали з незвичних матеріалів, наприклад каменю.
Цих творів не цінували церковники і професійні мистец
твознавці, хоч саме так зва-

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ЗАХІД

по ВРАЖЕННЯ. Нинішній
туристичний сезон регіональні ландшафтні парки «Тилігульський» та «Приінгульський» відкрили презентацією новостворених еколого-освітніх центрів.
Вони популяризуватимуть нові туристичні продукти цих природних об’єктів. Як зазначив заступник начальника управління
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 12 травНЯ
Oбласть

на хатня ікона, яка представляє всі регіони України, найповніше відображає дух і душу народу.
Додатковий бонус для туристів із дітьми — ландшафтний парк довкола замкумузею з розмаїттям дерев і
квітів, природними джерелами з питною водою, місточками-терасами через потоки
і встановленим просто серед
водного плеса пам’ятником
засновникові папірні архімандритові
Києво-Печерської лаври Єлисеєві Плетенецькому. Не зайвим буде візит до розміщеного у стародавніх стінах ресторанчика,
де можна смачно попоїсти чи
випити кави.

Від соцреалізму —
до космічних
висот
Автомобільна мандрівка
шляхом Київ — Чоп до Житомира не лише принесе задоволення від якості дорожнього полотна, а й дасть змогу ознайомитись із шедеврами національної української й
регіональної поліської кухні в
численних ресторанчиках на
узбіччі траси, при більшості з
яких можна зупинитись і на
ночівлю. Якщо ви гурман, то
ця поїздка саме для вас, а зупинка в селі Кмитові за 20 км
до Житомира стане чудовою
нагодою поєднати приємне із
красивим.
У заснованому тут 1974 року кмитівському музеї образотворчого мистецтва зібрано чи не найбільшу в Укра-

їні колекцію картин у стилі радянського соцреалізму,
що прославляв красу праці.
Доказ того, що це високомистецькі художні роботи, іронічне ставлення до яких абсолютно не обґрунтоване, —
неодноразові пограбування
закладу. Нині музей під надійною охороною, а в його стінах регулярно проводять виставки робіт уже сучасних
українських митців, що дає
змогу порівняти дві епохи в
українському образотворчому мистецтві.
Та найприємніші враження очікують на вас у самому
Житомирі. На жаль, за межа
ми області мало хто знає, що
представлене у Житомирському обласному краєзнавчому музеї зібрання картин
західноєвропейського мистецтва — одне з найбагатших
в Україні. Тут є роботи найкращих художніх шкіл Італії,
Голландії, Фландрії, Франції,
Австрії, які колись прикрашали палаци польських магнатів на території тодішньої
Волинської губернії. Портрети і пейзажі, які створили видатні майстри XVI—XVIII
ст., — гордість музею і окраса
його колекції.
Досконалість втіленої в метал конструкторської думки

і вмілих робочих рук представлено у відомому на весь
світ житомирському музеї космонавтики. Його історія розпочалась із меморіального будинку творця перших космічних апаратів Сергія Корольова, який народився в Житомирі, а нині багата
музейна експозиція охоплює
всі віхи космічної історії людства.
Якщо бажаєте доторкнутися до справжнього спускового апарата корабля, що побував у космосі, відчути себе на мить справжнім підкорювачем навколоземної орбіти, поспілкуватися з роботом-екскурсоводом, — ваш
шлях до музею космонавтики, де навіть вхід до експозиційної зали виконано у формі
шлюзу велетенської космічної станції. Не забудьте захопити із собою малечу.
Не менш яскраві враження справить і Житомир
— одне з найстаріших міст
України, де велетенський
камінь-валун на місці стародавнього городища нагадує про часи давніх русичів-древлян, а численні кафе і ресторани, готелі й мотелі пропонують відпочинок
на будь-який смак і фінансові можливості.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Житомирщини
можна дізнатись у туристичному інформаційному центрі управління
культури та туризму Житомирської ОДА.
Координати: вул. Мала Бердичівська, 25, м. Житомир, 10014,
Тел. (+38 0412 47 44 20)
E-mail: zhotik@ ukr.net
web: www. tic.zt.ua

Нові обрії південних ландшафтних парків
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
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Величний
замок-папірня
в Радомишлі —
доказ того, яка
багата історія навіть
невеликих містечок
і сіл України загалом
і Житомирщини
зокрема

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

екології та природних ресурсів
Миколаївської облдержадміністрації Дмитро Мац, створення
еколого-освітніх центрів у ландшафтних парках має на меті
розповідати туристам та відвідувачам про рекреаційні можливості цих унікальних природних
об’єктів.
Директор регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» Олег Деркач зазначив:
«Хочемо привернути увагу по-

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

тенційних туристів до нашого
парку, де можна не тільки відпочивати на пляжі». Тут можна
зайнятися риболовлею, полюванням, прогулятися на човнах
чи пішки, спостерігати за птахами, яких тут близько 300 видів.
Це місце вже давно облюбували й шанувальники таких видів
спорту, як кайтинг та віндсерфінг. А минулого року відкрили демонстраційно-виставкову
устричну ферму.

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

Регіональний ландшафтний
парк «Приінгульський» розташований у Новобузькому районі Миколаївської області. Як
зазначив директор парку Сергій Куценко, туристів зацікавить
парк з унікальною рослинністю.
Неподалік розташований Пелагеївський монастир, є Софіївське водосховище, де можна
зайнятися риболовлею, велосипедними прогулянками, відпочинком на березі річки тощо.
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Укргiдрометцентр

Запрацював
туристичний сайт
про Маріуполь
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
ТУРИСТСЬКИЙ СЕЗОН. У Маріуполі почав працювати муніципальний сайт-довідник «Маріуполь туристичний», створений у
межах одного з проектів міні-грантів та реалізований у відділі туризму і промоції міської ради. Запропонований єдиний інформаційний у цій сфері ресурс надає доступну і повну інформацію про
туристичні можливості Маріуполя і всього Приазов’я.
На сайті є інформація про популярні туристські маршрути, історичні та пам’ятні місця приморського міста, а також пізнавальні
блоги істориків і краєзнавців, фоторепортажі, дані про тутешні готелі, заклади харчування, відпочинку тощо. Зокрема у розділі «Путівник» гості Маріуполя зможуть дізнатися про прадавні традиції,
культуру, музеї, пам’ятники, храми та святі місця, пляжний і дитячий відпочинок, риболовлю, гастрономічний туризм, розваги та активний відпочинок у Маріуполі. «Цей ресурс насамперед покаже
кожному місто Марії з різних ракурсів, оскільки Маріуполь — місто
вражень і змін», — переконані автори проекту. До речі, маріупольцям пропонують періодично поповнювати інформацію для туристів
власними розповідями про цікаві місця Приазов’я, відвідавши які
гості захочуть повернутися сюди ще не раз.

Укрпошта
вшанувала Суми
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
ФІЛАТЕЛІЯ І НЕ ТІЛЬКИ. День 7 травня 2019 року залишиться в
історії обласного центру Суми особливим: державне підприємство
поштового зв’язку АТ «Укрпошта» представило поштовий штемпель з перевідною датою «Я люблю Суми. Суми, 40000», про що
повідомило на своєму офіційному сайті.
Таким чином, цього дня вважатиметься дійсним спеціальний поштовий штемпель, який зафіксує місто на північному сході України, адміністративний центр Сумської області, а філателісти одержать нагоду додати до своїх колекцій марки зі штемпелем слобожанського міста над Пслом.
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