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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 6 червня 2019 року
USD 2693.0098 EUR 3031.5211 RUB 4.1352 / AU 360257.39 AG 3964.11 PT 219749.60 PD 362748.42

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ФЕДЕРІКА МОГЕРІНІ: 
«Європейський Союз 

очікує, що Росія 
негайно звільнить 

24 українських 
військовослужбовців 

і поверне Україні 
три захоплені 

кораблі».

МитРОпОлит КиївсьКий  
І всІєї УКРАїНи пРЕДстОятЕль 
пЦУ ЕпІФАНІй:
«Ієрархи підтримали 
не лише мене,  
їх об’єднала ідея 
майбутнього церкви»
Хто ви, ваше Блаженство митрополит Епіфа-

ній, перший предстоятель Православної церк-
ви України? Це запитання ставили собі дуже бага-
то людей і під час церковної передвиборчої кампа-
нії перед проведенням Об’єднавчого собору, і під 
час першого Синоду, й у ці перші чотири місяці іс-
нування нової церкви. Перший предстоятель єди-
ної помісної церкви України мріяв про визнання та 
автокефалію, але не мріяв бути її очільником: «Я не 
прагнув предстоятельського хреста. Це бачили всі». 
Він не будував планів на майбутнє і на запитання 
інших архієреїв про церковну кар’єру відверто від-
повідав: «Як Бог звелить». Він (це відчувається) не 
любить публічності й сприймає її як новий (трохи 
обтяжливий) послух.

Він ще підлітком не отримав благословіння (фак-
тично дозволу) від сільського священника Москов-
ського патріархату на вступ до семінарії (ревно-
щі сільського батюшки перед майбутнім конкурен-
том) і тому звернувся туди, де брали, — до семі-
нарії Української православної церкви Київського 
патріархату. Для неофітів пояснимо: у Московсько-
му патріархаті послух возведено в абсолют, тож те, 
що підліток-пономар пішов до іншої семіна-
рії, — свідчення певної сміливості та наполе-
гливості.

65%
громадян вважають Росію агресором 
щодо України. Тому 62% підтримують 

вступ до ЄС і 53% — до НАТО

МАКРОЕКОНОМІКА. 2018 рік було завершено з відчутним 
зростанням ВВП. Що нас чекає у 2019 році

прорив уперше  
за сім років

Верховний представник ЄС із питань закордонних 
справ про вимогу негайного виконання рішення 
Міжнародного трибуналу з морського права 
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У Збаразькому 
замку на Тернопіллі  
провели форум-
презентацію 
можливостей краю

ІНВЕСТИЦІЇ

Розпорядження КМУ «Про оголошення 
конкурсу на зайняття вакантної посади 
державного секретаря Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства»
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Імпічмент прописано законодавчо 
НОРМОТВОРЧІСТЬ. Верхо-

вна Рада ухвалила Закон «Про 
тимчасові слідчі комісії, спеці-
альну тимчасову слідчу комі-
сію і тимчасові спеціальні ко-
місії Верховної Ради України», 
який передбачає процедуру ім-
пічменту Президента. Його під-
тримали 279 народних депу-
татів з мінімально необхідних 
226. 

Документ врегульовує по-
вноваження ВР щодо визна-
чення статусу, порядку ство-
рення і діяльності тимчасових 
слідчих комісій, тимчасових 

спеціальних комісій і спеціаль-
ної тимчасової слідчої комісії 
для розслідування під час про-
цедури усунення Президента з 
поста в порядку імпічменту.

Підставою слугує подання 
більшості нардепів конститу-
ційного складу парламенту, 
підписів яких не можна від-
кликати. Рада утворює таку 
комісію відповідно до стат-
ті 111 Конституції для прове-
дення розслідування обста-
вин щодо скоєння Президен-
том державної зради або ін-
шого злочину.

Термін діяльності цієї комісії 
не може перевищувати трьох 
місяців. У разі ухвалення ВР рі-
шення про звинувачення Пре-
зидента вона працюватиме до 
завершення розгляду процеду-
ри, повідомляє Укрінформ.

У разі ухвалення рішення 
про звинувачення Президента 
спеціальна слідча комісія готує 
проєкт постанови про звернен-
ня до Конституційного та Вер-
ховного судів. КС має нада-
ти висновок щодо додержан-
ня конституційної процедури 
розслідування і розгляду спра-

ви про імпічмент, а ВС — озна-
ки держзради або іншого зло-
чину в діях Президента. Ви-
сновки має бути надано упро-
довж двох тижнів. Тоді спеці-
альна слідча комісія розглядає 
їх і готує доповідь для розгляду 
на пленарному засіданні, а на-
родні депутати — члени комісії 
вносять проєкт постанови про 
усунення Президента з поста в 
порядку імпічменту.

У разі отримання негатив-
них висновків комісія готує ін-
формацію про припинення 
процедури імпічменту.
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Особливе місце у цьому зростанні належить українському агропромисловому комплексу
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Повідомлення про ставки відсоткового доходу за облігаціями

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» 

2. Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 35725063
4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72
5. Міжміський код, телефон, факс: (044) 593-73-09
6. Електронна поштова адреса: info@fincom-fsc.com.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: https://kreditmarket.ua
ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по облігаці-

ях серії Е.
Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по 

шістнадцятому відсотковому періоду, що триває з 27.06.2019 р. по 25.09.2019 р. по облігаціях серії Е (Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 13.10.2015 р. №99/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсо-
тки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по облігаці-
ях серії F.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по 
шістнадцятому відсотковому періоду, що триває з 27.06.2019 р. по 25.09.2019 р. по облігаціях серії F (Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 13.10.2015 р. №100/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсо-
тки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по облігаці-
ях серії G.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по 
шістнадцятому відсотковому періоду, що триває з 27.06.2019 р. по 25.09.2019 р. по облігаціях серії G (Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 05.11.2015 р. №101/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсо-
тки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по облігаці-
ях серії Н.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по 
шістнадцятому відсотковому періоду, що триває з 27.06.2019 р. по 25.09.2019 р. по облігаціях серії Н (Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 05.11.2015 р. №102/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсо-
тки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по облігаці-
ях серії І.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по 
дванадцятому відсотковому періоду, що триває з 05.07.2019 р. по 03.10.2019 р. по облігаціях серії І (Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій підприємств від 27.09.2016 р. №106/2/2016) становить 22% (двадцять два) відсотки 
річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по облігаці-
ях серії J.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по 
дванадцятому відсотковому періоду, що триває з 05.07.2019 р. по 03.10.2019 р. по облігаціях серії J (Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій підприємств від 27.09.2016 р. №107/2/2016) становить 22% (двадцять два) відсотки 
річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по облігаці-
ях серії К.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по 
третьому відсотковому періоду, що триває з 10.04.2019 р. по 09.07.2019 р. та четвертому відсотковому періоду, що 
триває з 10.07.2019 р. по 08.10.2019 р. по облігаціях серії К (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підпри-
ємств від 02.10.2018 р. №85/2/2018) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

В провадженні Дружківського міського суду Доне-
цької області, вул. Енгельса, № 45, знаходиться кри-
мінальне провадження № 1-кп/229/89/2019 віднос-
но обвинуваченого Фоміна Анатолія Івановича, за ст. 
258-3 ч. 1 КК України, зареєстрований за адресою: 
Донецька обл., Ясинуватський район, с. Ласточкине, 
вул. Молодіжна, буд. 18; фактично мешкає за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Бажанова, 
буд. 8, кв. 29.

Суд викликає обвинуваченого Фоміна Анатолія 
Івановича для розгляду кримінального провадження 
на 14 червня 2019 року о 08.30 год., яке відбудеться 
в залі судових засідань № 2, на 1 поверсі.

Суддя В.О. Лебеженко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля Донецької області (87505, Донецька область, 
м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає справу в 
рамках спеціального судового провадження за кри-
мінальним провадженням за № 22018050000000172 
за обвинуваченням Калити Олександра Миколайови-
ча у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 
КК України.

Обвинувачений Калита Олександр Миколайович, 
який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
місто Слов’янськ, вулиця Університетська, будинок 
44, квартира 32, викликається на 12 червня 2019 ро-
ку о 08.30 год. до суду для участі у розгляді справи.

Головуючий суддя Шиян В.В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Димитровський міський суд Донецької області ви-

кликає обвинуваченого Горячева Василя Іванови-
ча, 28.04.1968 р.н., до Димитровського міського су-
ду Донецької області о 12.45 год. 14 червня 2019 ро-
ку за адресою: м. Мирноград Донецької області, вул. 
Центральна, 73, для участі у судовому розгляді кри-
мінального провадження за його обвинуваченням за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неявки обвинуваче-
ного до суду оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження. 

Суддя І.В. Петунін

Приморський районний суд м. Маріуполя Доне-
цької області викликає обвинуваченого в підготов-
че судове засідання по кримінальному проваджен-
ню відносно Файницького Євгена Едуардовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке відбудеться 
20 червня 2019 року о 16.00 годині в приміщенні су-
ду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-
а, каб. 23.

Суддя О.Г. Шишилін

Адмінколегія Київського ОТВ АМКУ 

прийняла розпорядження від 17.04.2019 

№ 60/40-рп/к про початок розгляду справи 

№ 37/60/40-рп/к.19 за ознаками вчинення 

ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» (30535707) 

порушення ЗЕК, передбаченого п. 13 ст. 50 

ЗУ «Про захист економічної конкуренції».

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович,  
21 листопада 1975 року народження, викликається 
о 10:30 годині 20 червня 2019 року до Куп’янського 
міськрайонного суду Харківської області за адресою: 
Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 
27-а, для проведення судового засідання у прова-
дженні № 1-кп/628/15/19, справа № 628/3812/16-к. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
передбачені cтаттею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
223 КПК України.

Суддя Н.В. Цендра

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Жогу Артема Володимировича, 18.01.1975 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/10028/17, 1-кп/296/378/19 у вчиненні кримі-
нальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Шимон Л.С. в су-
дове засідання, що відбудеться 14.06.2019 року о 09 
год. 30 хв. у приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обо-
в’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Волчкова Єгора Ігоровича як обвинуваче-
ного у кримінальному провадженні № 296/1788/18 
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Янчук Н.П. у судове засідання, що відбудеться 
26.06.2019 року о 16.30 год. у приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: м. 
Житомир, майдан Соборний, 1, зал 6-К (каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’яз-
кова.

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю  

«ПОЛЬЗА 52» (ідентифікаційний код
юридичної особи 38767001)

За результатами розгляду справи № 143-
26.13/139-18 Тимчасовою адміністративною коле-
гією Антимонопольного комітету України прийня-
то рішення від 08.04.2019 № 19-р/тк, відповідно до 
якого дії товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «ПОЛЬЗА 52» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 38767001) визнано порушенням, передбаче-
ним пунктом 13 статті 50 Закону України «Про за-
хист економічної конкуренції», у вигляді неподання 
інформації Антимонопольному комітету України на 
вимоги Голови Антимонопольного комітету Украї-
ни — державного уповноваженого від 01.08.2018  
№ 143-29/01-9749 і від 07.09.2018 № 143-29/01-
11641 у встановлені ним строки.

Інформація про прийняте рішення розміщена на 
офіційному вебсайті Антимонопольного комітету 
України (httр://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна 
— Рішення та розпорядження — Архів рішень Тим-
часової адміністративної колегії — 2019 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абза-
цу п’ятого частини першої статті 56 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції».

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 12015050000000404 (номер спра-
ви 1-кп/243/465/2019) за обвинуваченням Самохіної 
Євгенії Вікторівни, 04.09.1974 р.н., у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л.Є. викликає обвину-
вачену Самохіну Євгенію Вікторівну, 04.09.1974 р.н., 
яка зареєстрована та проживає за адресою: м. До-
нецьк, проспект Ілліча, буд. 21-а, кв. 14, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 13 червня 2019 
року о 09 годині 00 хвилин у залі судового засідан-
ня № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропет-
ровської області по кримінальному провадженню 
1-кп/185/647/18, справа № 185/7557/17 за обвинува-
ченням Богославця Олексія Миколайовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримі-
нальному провадженню призначено 24.06.2019 ро-
ку об 11.00 год. за адресою: вул. Дніпровська, 135,  
м. Павлоград, Дніпропетровська область.

Обинувачений Богославець Олексій Миколайович 
викликається для участі в підготовчому судовому за-
сіданні, призначеному на 24.06.2019 року об 11.00 
год. у приміщенні Слов’янського міськрайонного 
суду Донецької області (вул. Добровольcького, 2.  
м. Слов’янськ, 84122), яке буде проводитися в режи-
мі відеоконференції головуючим суддею Мицаком М.С. 
у приміщенні Павлоградського міськрайонного су-
ду за адресою: Дніпропетровська область, м. Павло-
град, вул. Дніпровська, 135.

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

Бабушкінським районним судом м. Дніпропетров-
ська, у складі головуючого судді Татарчук Л.О., суд-
дів Марущак С.Л. та Карягіної Н.О. здійснюється спе-
ціальне судове провадження № 200/4308/17 що-
до обвинувального акта, складеного за результата-
ми спеціального досудового розслідування обставин 
кримінального провадження № 22014040000000088 
відносно Степаненка Романа Ігоровича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання по вказаному 
кримінальному провадженню призначено до розгля-
ду на 14 червня 2019 року о 08.30 годині за адресою: 
м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, в яке викли-
кається Степаненко Роман Ігорович, 31.08.1984 року 
народження, зареєстрований: АР Крим, м. Феодосія, 
вул. Кримська, буд. 25, кв. 36, останні відомі адреси 
мешкання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Капі-
тана Остапенка, буд. 36, кв. 84; м. Дніпро, вул. Героїв 
Сталінграда, буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин, через які об-
винувачений не може з’явитися в судове засідання, 
він зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про не-
можливість з’явлення та про поважні причини неяв-
ки.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Щегельського 
Максима Борисовича, 20.10.1977 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Грибоєдова, 12, кв. 51, м. Ялта) у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч .1 ст. 408 КК України, у судове засі-
дання, яке відбудеться 19 червня 2019 о 08 год. 35 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області повідомляє про виклик обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Сидо-
ренка Олександра Валерійовича, 15 березня 1965 року народження, уродженця міста Слов’янськ 
Донецької області, зареєстрованого за адресою: Донецька область, місто Слов’янськ, вулиця 
Свободи, 31, кв.16, у судові засідання, які відбудуться 24 червня 2019 року об 11 год. 45 хв. та  
16 серпня 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 Сидоренка О. В. у судові засідання, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Т. Багрій

Я, Кирилюк Ігор Олексі-
йович, публічно прошу ви-
бачення у Перестороніної 
Оксани Петрівни у зв’язку  
з вчиненням кримінального 
правопорушення. Свою ви-
ну визнаю та в подальшо-
му зобов’язуюсь не вчиня-
ти подібних вчинків.

Суднові реєстраційні 

документи на судно 

з реєстраційним бортовим 

номером ua 6509 KV, 

судновласник 

Ларченко Олексій 

Костянтинович, 

вважати недійсними.

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: GL22N04516
Короткий опис активів в лотах Квартира та права вимоги за кредитним  

договором, укладеним з ЮО

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) 24.06.2019 року

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону) Вказується на вебсайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо 
лотів

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
22-kambio/42772-asset-sell-id-200429

З метою залучення громадськості до обговорення питань щодо при-
йняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, Державна інспек-
ція ядерного регулювання України з 7 червня по 7 липня 2019 року про-
водить публічне громадське обговорення можливості продовження 
експлуатації ядерної установки — енергоблоку № 1 Хмельницької АЕС.

У рамках обговорення Держатомрегулювання за участю ДП «НАЕК 
«Енергоатом» 2 липня 2019 року о 13.00 год. проводить громадські 
слухання за адресою: Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Шевченка, 3, 
КЗ «Палац культури міста Нетішина». Телефони для довідок: (03842) 
6-37-13, 6-37-90, 6-37-93, 4-05-46, (044) 277-12-02.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ост-
рикова Олександра Леонтійовича, що обвинувачується у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, 
ч. 2 ст. 437 КК України в підготовче судове засідання, яке відбудеться  
18 червня 2019 року о 15.00 год. у приміщенні Оболонського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О.В. Жежера
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На Сумщині розвивається ветеранський бізнес
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ПІДТРИМКА. У Сумах під-
били підсумки регіонального 
конкурсу проєктів учасників 
програми соціального підпри-

ємництва для бійців АТО та 
членів їхніх сімей. Після пре-
зентації та обговорення журі 
виокремило семеро фіналіс-
тів, які візьмуть участь у фо-
румі «Соціальне підприємни-
цтво: ветеранський бізнес», 

що відбудеться наприкінці пер-
шої декади червня в Києві. За 
його підсумками четверо пе-
реможців отримають для по-
чатку бізнесу по 52 тисячі гри-
вень. Конкурс організовано в 
межах програми соціально-

го підприємництва для бійців 
АТО та їхніх сімей, що реалі-
зує Українська соціальна ака-
демія за фінансової підтрим-
ки Фонду захисників України 
(Канада), CNEWA Canada та 
Карітас-Спес Україна.
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У Сумах традиційно 
на початку літа при-
крашають кольорови-
ми парасольками голо-
вну вулицю Соборну. 
Днями місцеві кому-
нальники постарали-
ся, створивши оазу за-
тишку і краси для чис-
ленних городян та гос-
тей обласного центру. 
Як свідчить практи-
ка, цю місцину сумча-
ни залюбки обирають 
як фотозону, де можна 
на згадку зробити кра-
сиві світлини.  За пові-
домленням комуналь-
ників, алею прикраша-
ють майже 300 парасо-
льок, під якими можна 
пройтися, сфотогра-
фуватися, відпочити 
на лавочці. Парасоль-
кова алея даруватиме 
красу і затишок до кін-
ця літа.

Наказано добре відпочити 
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ОЗДОРОВЛЕННЯ. У Мико-
лаєві розпочався сезон літньо-
го відпочинку для дітей. від-
крили його діти з багатодітних 
і малозабезпечених родин, си-
роти або позбавлені батьків-
ського піклування, діти учас-
ників АТО (ООС), вимушено 
переселені особи. 125 юних 
миколаївців вирушили на пер-
шу зміну до табору «Дель-
фін». Оздоровлення тривати-
ме 14 днів, а всі витрати взяв 
на себе міський бюджет. Про-
тягом цього часу юні микола-
ївці матимуть насичену про-
граму дозвілля, яка передба-
чає сценічні виступи, квести 
і конкурси, різноманітні май-
стер-класи, гуртки за інтере-
сами, найактуальніші настіль-
ні ігри. У вартість путівки вхо-
дить проживання в комфор-
табельних номерах, повноцін-
не п’ятиразове харчування. На 
території закладу з вихован-

цями цілодобово перебуває 
не лише педагогічний, а й ви-
сококваліфікований медичний 
персонал. 

Щасливої дороги і гарно-
го відпочинку побажала на-
чальниця служби у спра-

вах дітей міської ради Юлія 
Кравченко. Юним микола-
ївцям наказали добре від-
почити, набратися сил, щоб 
у новому навчальному ро-
ці демонструвати найвищі 
успіхи й радувати гарними 

оцінками вчителів і батьків. 
У 2019 році служба у спра-
вах дітей планує оздорови-
ти 2100 юних миколаївців. 
На це в міському бюдже-
ті передбачено 12 мільйонів 
гривень.

Полтавщина отримає 
своїх шерифів

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

ОХОРОНА ПОРЯДКУ. Протягом цього й наступного років до ро-
боти в об’єднаних територіальних громадах України стануть 1624 
поліцейські офіцери громади, які виконуватимуть приблизно ті самі 
обов’язки, що й шерифи у США. Тобто це будуть не дільничні, а те-
риторіальні поліціянти, які відповідатимуть за дотримання правопо-
рядку тільки на території громади й не долучатимуться до виконан-
ня інших правоохоронних завдань. Проєкт «Поліцейський офіцер 
громади» охопить майже 30 тисяч маленьких міст із населенням 28 
мільйонів осіб. Перші 34 офіцери вже почали виконувати обов’язки 
у 22 ОТГ на Дніпропетровщині.

в уряді сподіваються, що такі правоохоронці швидше реагувати-
муть на заяви і повідомлення сусідів. А у громадах розраховують на 
допомогу держави в екіпіруванні й утриманні таких правоохорон-
ців, адже не всі вони можуть це робити власним коштом. Поліцей-
ські в ОТГ матимуть автомобілі, засоби індивідуального захисту, 
зброю, планшети й робочі кабінети. Кошти на це надасть Кабмін. 

Кандидати на посади поліцейських офіцерів проходять тестуван-
ня, поліграф і співбесіду із залученням представників громади. По-
тім — спеціальне навчання за міжнародними стандартами з так-
тичною підготовкою з моделюванням ситуацій, контраварійним во-
дінням, навичками проактивної діяльності, методами взаємодії по-
ліції й суспільства. 

На Полтавщині у Ланнівській ОТГ створена й діє поліцейська 
станція: спеціальний пункт спостереження за правопорядком, об-
ладнаний усім необхідним.

ФОТОФАКТ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Здолбунівський районний суд Рівненської області (м. Здолбу-

нів, вул. Незалежності, 10) викликає в підготовче судове засідан-
ня на 10 годину 00 хвилин 19 червня 2019 року обвинувачено-
го Зарембо Андрія Анатолійовича, 11 березня 1988 року наро-
дження, уродженця м. Сургут Тюменської області Російської Фе-
дерації, зареєстрованого: вул. Волинської Дивізії, буд. 31, кв. 62,  
м. Рівне Рівненської області, Україна, останнє відоме місце пере-
бування: вул. Чехова, 49, м. Сургут Тюменської області Російської 
Федерації, у кримінальному провадженні № 12012190080000136 
відносно Зарембо Андрія Анатолійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України.

Відповідно до ст.ст. 297-5, 323 КПК України з моменту опублі-
кування повістки про виклик обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя І. М. Мичка

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: GL3N04621
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

25.07.2019

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/42807-asset-sell-id-200621

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БАНК БОГУСЛАВ» 

Номер лота: GL18N04658; GL18N04659; GL18N04660; GL18N04661; GL18N04662; 
GL18N04663; GL18N04664; GL18N04665; GL18N04666; GL18N04667; 
GL18N04668; GL18N04669; GL18N04670; GL18N04671; GL18N04672; 
GL18N04673; GL18N04674; GL18N04675; GL18N04676; GL18N04677; 
GL18N04678; GL18N04679; GL18N04680; GL18N04681; GL18N04682; 
GL18N04683; GL18N04684;GL18N04685; GL18N04686; GL18N04687; 
GL18N04688; GL18N04689; GL18N04690; GL18N04691;GL18N04692

Коротка опис активів (майна) в лоті: Права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, що 
укладені з суб’єктами господарювання

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

http://www.prozorro.sale  

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронних торгів:

26.06.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронних торгів:

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/219-at-bank-bohuslav/ 
42833-asset-sell-id-200707

До табору діти вирушать катером
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