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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 2 липня 2019 року
USD 2620.6493 EUR 2974.1749 RUB 4.1562 / AU 364283.36 AG 3988.63 PT 214369.11 PD 399386.95

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«НАК має повернути премії 

— це буде справедливо. 
Вони працюють на власні 

кишені, а на цьому 
потрібно поставити 

крапку. Їхній обов’язок 
— забезпечити 

транзит і 
збільшувати 

видобуток палива».

Онлайн-калькулятор 
чесної платіжки 

ПОСЛУГИ. На сайті Міністерства юстиції з’явився калькулятор 
розрахунку чесної платіжки, скориставшись яким, можна дізнати-
ся, чи справедлива вартість тепла та гарячої води в кожному з ре-
гіонів. Аби самостійно вирахувати суму до сплати, слід у кальку-
лятор увести деякі дані, зокрема поточні тарифи, наявність руш-
никосушарки, розмір опалюваної площі. «Захист прав споживачів 
— безпосередня відповідальність Мін’юсту та уряду. Ми разом ро-
бимо все можливе, аби громадяни отримували якісні комунальні 
послуги, а плата за них була справедливою. Уряд встановив гра-
ничні ціни на тепло й гарячу воду. Вартість гігакалорії тепла в міс-
тах обласного значення не має перевищувати економічно обґрун-
тованого значення, яке становить 1400 гривень, вартість гарячої 
води — 83 гривні за кубометр у квартирах із сушарками для руш-
ників і 75 гривень — без них. У середньому вартість опалення й 
гарячої води має знизитися на 14%, а в окремих містах-рекор-
дсменах тарифи на опалення впадуть на 40%», — цитує міністра 
юстиції Павла Петренка пресслужба міністерства.

920 млн  грн 
— саме стільки коштів «теплих» 

кредитів залучили українські родини 
від початку року, щоб взимку 

почуватися комфортно у своїх домівках 

Прем’єр про прямий і беззаперечний обов’язок 
керівництва газового монополіста «Нафтогаз  
України» працювати задля досягнення  
енергетичної незалежності держави
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 ОРІЄНТИР

У Страсбурзі обирають 
топчиновників 
Євросоюзу. 
Найімовірніші 
претенденти

ГЕОПОЛІТИКА

Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо імплементації актів 
законодавства Європейського Союзу 
у сфері технічного регулювання»
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Затверджено 

постановою Центральної виборчої комісії  
від 23 квітня 2012 року № 76  

(зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 
від 27 березня 2014 року №93, від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’яСнЕння 
Центральної виборчої комісії  

щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також 
виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення 

назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує 
три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, 

кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час 
проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого проце-
су з виборів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори на-

родних депутатів України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і 
будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. 

разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супрово-
джується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, симво-
ліки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розмі-
ру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних біле-
тів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання ви-
борцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів 
або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, ло-
терейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропо-
зиціями голосувати за або не голосувати за певну політичну партію чи кандидата у народ-
ні депутати України або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом 
виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притя-
гаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встанов-
леному законом. 

Україна 
вуглеводнями 

приростає

ГЕОЛОГІЯ. АТ «Укргазвидобування» 
відкрило нафтове родовище   
в Харківській області  
та газоконденсатне  
на Полтавщині, 
використовуючи надсучасний 
метод
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оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинувачено-
го у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни Пісаришена Олександра Володимировича, 11.01.1983 року народження, який заре-
єстрований за адресою: місто Брянка Луганської області, вулиця Ювілейна,6/2, у су-
дові засідання, які проводитимуться в порядку спеціального судового проваджен-
ня та відбудуться 29 липня 2019 року о 09 год. 45 хв. та 23 вересня 2019 року о 09 
год. 45 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 по-
свідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Пісаришена О. В. в судові засідання, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Т. Багрій

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваче-
ного Нєвойту Віталія Олександровича, 02.05.1991 р.н. (місце проживан-
ня: Донецька обл., Волноваський район, с. Валер’янівка, вул. Шевченка, 
7) у судове засідання у кримінальному провадженні № 1-кп/328/35/19 
(справа № 161/5452/18), внесеному 19.08.2014 року до Єдиного дер-
жавного реєстру досудових розслідувань за № 12014050380001088 
за обвинуваченням Нєвойти В. О. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
30.07.2019 року о 10-00 годині в залі судового засідання за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки 
обвинуваченого Нєвойти В. О. кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за його відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Новікова 
Н. В., судді: Коваленко П. Л., Курдюков В. М.

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у справі № 640/8651/19 
за позовом АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» до НКРЕКП, про визнан-
ня протиправним та нечинним п. 5 Порядку розподілу коштів з поточ-
них рахунків із спеціальним режимом використання постачальників 
універсальних послуг, постачальника «останньої надії» та операторів 
систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 13.06.2013  
№ 700 (в редакції постанови НКРЕКП від 18.01.2019 № 26), підготов-
че засідання у якій призначено на 23.07.2019 об 11:00 в приміщен-
ні Окружного адміністративного суду м. Києва, за адресою: м. Київ,  
вул. Велика Васильківська, 81-А, зал судового засідання № 133.

 Згідно ч. 3 ст. 19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додат-
ковою відповідальністю» директор ТОВ «ДЕРФФЕР» (код ЄДРПОУ 389506) 
Хомченков М. М. повідомляє кредиторів, що 17 червня 2019 року о 12 год. 
00 хв. відбулися позачергові загальні збори учасників Товариства, на яких 
були прийняті рішення, зокрема про зменшення розміру статутного капіта-
лу на 1500 грн та затвердження нового розміру статутного капіталу у роз-
мірі 148 500 грн.

Зазначені вище зміни були внесені до відомостей про ТОВ «ДЕРФФЕР», 
які містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться обвинувальний акт у криміналь-
ному провадженні відносно Строганцева С. В. у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5  
ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Як обвинувачений викликається Строганцев Сергій Вікторович в судове засідання, яке призначено на 14-00 год. 02 
серпня 2019 року в приміщенні суду за адресою: вул. Консульська, 64, каб. 409, м. Бердянськ, Запорізька область. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваче-
ного до суду передбачені ст.ст. 139, 223 КПК України. У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового  провадження. 

Суддя Дністрян О. М.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай» повідомляє 

про втрату бланків суворої звітності 

 полісу ОСЦПВ в кількості 3 (три) 

шт: АО 0411358, АО 411359, 

АО 0411360, 

вважати їх недійсними.

Запорізьке обласне територіальне відділення Антимонопольного ко-
мітету України повідомляє: на офіційному веб-сайті Антимонопольного 
комітету України http://www.amc.gov.ua (суб-сайті територіального від-
ділення у розділі «До уваги суб’єктів господарювання») розміщено ін-
формацію (розпорядження про початок розгляду справи № 02/14-19 
від 10.05.2019 № 21-р) для ТОВ «ТТЦ «Николаев» (місцезнаходження 
юридичної особи: вул. Генерала Свиридова, буд. 7/1, кв. 30, м. Микола-
їв, Миколаївська область, 54000, ідентифікаційний код юридичної осо-
би 39500934).

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться обвинувальний акт у кримінальному проваджен-
ні відносно Гаранжі Романа Володимировича у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Гаранжа Роман Володимирович 
в підготовче судове засідання, яке призначено на 14-00 год. 06 серп-
ня 2019 року та відбудеться в приміщенні Бердянського міськра-
йонного суду Запорізької області за адресою: вул. Консульська, 64,  
м. Бердянськ, Запорізька область.                                    

Суддя  Білоусова О. М.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПРЕС АСІСТАНС», 
код ЄДРПОУ: 41479184, відповідно до статті 55 Закону України «Про 
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» повідомляє, 
що згідно протоколу загальних зборів учасників № 23 від 27.06.2019 
року прийняте рішення виділити з ТОВ «ЕКСПРЕС АСІСТАНС» нове то-
вариство з обмеженою відповідальністю із переходом до нього за роз-
подільчим балансом частини майна, прав та обов’язків ТОВ «ЕКСПРЕС 
АСІСТАНС», без ліквідації останнього.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів АТ КБ «ТК КРЕДИТ»

GL22N06080 Майнові права на незавершене будівництво котеджу №54, побудований на 19,6% 
загальною площею 141,5 кв. м. за адресою: Автономна Республіка Крим, с. Піщане, вул. Набережна, 7

GL22N06081 Майнові права на незавершене будівництво котеджу №55, побудований на 21,2% за-
гальною площею 138,5 кв. м. за адресою: Автономна Республіка Крим, с. Піщане, вул. Набережна, 7

GL22N06082 Майнові права на незавершене будівництво котеджу №57, побудований на 55,4% за-
гальною площею 139,0 кв. м. за адресою: Автономна Республіка Крим, с. Піщане, вул. Набережна, 7

GL22N06083 Майнові права на незавершене будівництво котеджу №69, побудований на 21,2% за-
гальною площею 115,5 кв. м. за адресою: Автономна Республіка Крим, с. Піщане, вул. Набережна, 7

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

Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/zhitlova/202876/index.php?lang=ru
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/zhitlova/202878/index.php?lang=ru
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/zhitlova/202880/index.php?lang=ru
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/zhitlova/202881/index.php?lang=ru
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 18.07.2019 р. Час проведення 

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

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 10.07.2019 року о 10 год. 30 хв. буде прово-

дитися підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 42016020420000079. по об-
винуваченню Солода Андрія Володимировича. 19.06.1974 р.н. у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Солод Андрій Володимирович.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Скуби А. В., суддів Просалової О. М.,  

Домарєєва О. В.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кощиця, 5-А.

У провадженні Слов’янського міськрайонно-
го суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кри-
мінальне провадження № 12015050000000404 
(номер справи 1-кп/243/465/2019) за обвинува-
ченням Самохіної Євгенії Вікторівни, 04.09,1974 
р.н., у вчиненні кримінального правопорушення 
передбаченого ст. 258-3 ч .1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області Мірошниченко Л. Є. викли-
кає обвинувачену Самохіну Євгенію Вікторів-
ну, 04.09.1974 р.н., яка зареєстрована та про-
живає за адресою: м. Донецьк, проспект Ілліча, 
буд. 21-а. кв. 14, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться: 11.07.2019 року о 08 год. 55 хв., 
01.08.2019 року о 09 год 00 хв., 20.08.2019 року 
о 09 год. 00 хв., 03.09.2019 року о 09 год. 00 хв. у 
залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 
не прибуде за викликом у судове засідання, суд 
відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення 
його прибуття до суду. Суд також має право по-
становити 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 судо-
ве провадження.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області 
(87505, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає спра-
ву в рамках спеціального судового провадження за кримінальним прова-
дженням за № 22016050000000053 за обвинуваченням Сабаніна Андрія 
Олександровича, 22.07.1973 року народження, у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст.258-3 КК України.

Обвинувачений Сабанін Андрій Олександрович, останнє місце реєстра-
ції за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Будівельни-
ків, будинок 161А квартира 23, викликається на 11 липня 2019 року о 08-
30 год. у кабінет № 218 для участі у підготовчому судовому засіданні.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі 
документів, які є в матеріалах справи.

Захисник Вєдєнєєва Н. С. повідомлена про день та час проведення під-
готовчого судового засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді 
Мельник І. Г., суддів Костромітіної О. О., Вайновського A. M.

Концерн «Військторгсервіс» повідомляє про ліквідацію Житомирської 
філії Концерну «Військторгсервіс» (код ЄДРПОУ 35212338), яка розташо-
вана за адресою: 10014, Житомирська область, місто Житомир, Богун-
ський район, проспект Миру, будинок 22, на підставі наказу Генерального 
директора Концерну від 24 червня 2019 року № 59. 

Правонаступником усіх майнових прав та зобов’язань Житомирської 
філії Концерну «Військторгсервіс» визначити дирекцію «Дім побуту та 
торгівлі» Концерну «Військторгсервіс» (код ЄДРПОУ 37175103), розташо-
вану за адресою: 03049, Київська область, місто Київ, Солом’янський ра-
йон, вулиця Тополева, будинок 3А.

Заяви кредиторів приймаються у письмовому вигляді протягом трид-
цяти календарних днів з дня опублікування оголошення.

Ліквідаційна комісія працює за адресою: 03151, м. Київ-151, вул. Моло-
догвардійська, 28-А, тел. (044) 243-39-36.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинуваченого 
Фірсова Івана Івановича, 26.07.1959 року народження, заре-
єстрованого за адресою: Луганська область, м. Кадіївка (Ста-
ханов), 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 підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 16 липня 2019 
року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинувачено-
го Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за ма-
теріалами кримінального провадження № 425/1658/17, 
1-кп/425/292/17, на підставі обвинувального акта відносно 
Жигуліна О. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О. В. необхідно прибути до 
судового засідання, яке відбудеться 11 липня 2019 року о 
09 год. 45 хв. в 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 розгляну-
то за його відсутності.

Cуддя Я. М. Синянська 

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/7280/16-к стосовно Дегтярьо-
ва Юрія Анатолійовича, 15.05.1960 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109,  
ч. 1 ст. 110,ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Дегтя-
рьов 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, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Дегтя-
рьова Юрія Анатолійовича у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 10 липня 2019 року о 09-30 год. в залі 
Сватівського районного суду Луганської області, що роз-
ташований 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.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/15236/18 стосовно Губайду-
ліна Романа Володимировича, 15.07.1981 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвину-
вачений Губайдулін Р. В. зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, кв. Гайового, буд. 1.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Губай-
дуліна Романа Володимировича у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 11 липня 2019 року о 10-20 год. в 
залі Сватівського районного суду Луганської області, що 
розташований 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.

В провадженні Солом’янського районного суду м. 
Києва перебуває кримінальне провадження відносно 
Єжеля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 р.н., об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідан-
ня викликається Єжель Михайло Броніславович, 
19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 364 КК України, яке відбудеться 11 липня 2019 
року о 16.00 год. в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П. Шутова 1, каб.10, під головуванням судді  
Педенко А. М.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Смо-
лянова Михайла Олександровича 06.10.1956 р.н., який 
на даний час проживає за адресою: Україна, АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Московська, 18/4, кв. 2, обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення. пе-
редбаченого ч. 1 ст 111 КК України у підготовче судо-
ве засідання, призначене 11.07.2019 року о 10 год. 15 хв.

Явка до суду  є  обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти документ, що посвідчує особу. Підготовче судове за-
сідання у кримінальному провадженні відбудеться в при-
міщенні Дарницького районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У  разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним  повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального  судового прова-
дження.

Суддя П. Л. Коляденко

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

Номер лота: GL3N05959-GL3N05967, GL2N05968, 
GL3N05969-GL3N05985, GL2N05986, 
GL3N05987-L3N05991, GL5N05992, 
GL3N05993-GL3N05996, GL2N05997, 
GL3N05998-GL3N06002,GL2N06003, 
GL3N06004-GL3N06006

Короткий опис активів  
(майна) в лоті

Права вимоги за 59 кредитними догово-
рами, укладеними з фізичними особами 
(із забезпеченням: іпотека та інше)

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 

13.08.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

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

Детальна інформація  
щодо лота

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
43174-asset-sell-id-203682

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України Кравцо-
ва Ігоря Євгеновича, 07.08.1961 року народження, уроджен-
ця та жителя міста Слов’янськ вулиця Командирська (ко-
лишня назва Красних командирів) будинок №44 Донецької 
області, у судові засідання, які відбудуться 14 серпня 2019 
року о 10 год. 00 хв. та 19 серпня 2019 року о 10 год. 00 хв. 
в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очіку-
вати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Кравцова І. Є. у судові за-
сідання, оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження. 

Суддя Л. Базан 

Вртрачені свідоцтво про право власності 
на судно АВ № 000093 

від 22.02. 2018 року та свідоцтво 
про право плавання під державним 

прапором України СВ № 000274 
від 22.02. 2018 року на ім’я Туманського 
Ігоря Васильовича, вважати недійсними.

Втрачені документи на судно «Крим-3», 

з бортовим номером «ДАП-5054-К», 

видані на ім’я 

Капустін Артем Олександрович, 

вважати недійсними

Втрачені документи на судно 
«Yamaha SJ 700» 

з бортовим номером «КИВ-8043-К», 
видані на ім’я 

Коробчинський Артур Олександрович, 
вважати недійсним.

Судновий білет на судно «Skibplast» 

бортовий номер ДНІ-2134-К, 

виданий на ім’я 

Головченка Анатолія Миколайовича, 

вважати недійсним у зв’язку з втратою.

У провадженні П’ятої Харківської міської дер-
жавної нотаріальної контори знаходиться спад-
кова справа №115/2019 щодо майна померлої 
27.12.2018 р. Гербіної Галини Петрівни, 1946 
р.н. Викликаємо всіх спадкоємців за адресою: 
м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г для озна-
йомлення із заповітом.
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Чернігівська +9 +14 +18 +23 Полтавська +10 +15 +21 +26
Сумська +9 +14 +18 +23 Дніпропетровська +10 +15 +23 +28
Закарпатська +9 +14 +23 +28 Одеська +15 +20 +25 +30
Рівненська +8 +13 +20 +25 Миколаївська +15 +20 +25 +30
Львівська +8 +13 +20 +25 Херсонська +15 +20 +25 +30
Івано-Франківська +8 +13 +20 +25 Запорізька +15 +20 +25 +30
Волинська +8 +13 +20 +25 Харківська +10 +15 +23 +28
Хмельницька +8 +13 +20 +25 Донецька +15 +20 +24 +29
Чернівецька +8 +13 +20 +25 Луганська +10 +15 +24 +29
Тернопільська +8 +13 +20 +25 Крим +17 +22 +25 +30
Вінницька +10 +15 +22 +27 Київ +12 +14 +25 +30

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

20..25
9..14

24..29
10..15

21..26
10..15

25..30
15..20

20..25
8..13

гроза
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У Тернополі особливі люди грали в шашки
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ДОБРА СПРАВА. Два роки 
тому на Тернопільщині зареє-
стрували громадську органі-
зацію «Біла тростина». Нині 
вона нараховує майже шіст-
десят членів, серед яких ті, 
хто слабо бачить, та незрячі. 
Структура покликана переду-
сім допомагати таким людям 
матеріально  й морально. Але 
чудово, що дбають і про їхнє 
залучення до культурно-масо-
вих, спортивних заходів. Спо-
чатку, за словами заступниці 
голови цієї організації Світла-
ни Гуски, взялися шукати пі-
сенні таланти,   готувати кон-
цертні програми. Зараз наго-
лос поставили й на спортив-
но-оздоровчий напрям. І пер-
шим пунктом у ньому визна-
чили проведення турніру із 
швидких шашок серед людей 
з інвалідністю різних нозоло-
гій на Кубок цієї громадської 
організації.

Микола Мандзій, організа-
тор змагань, каже, що взяти 
участь у турнірі погодилися 
люди з різними особливими 
потребами — і ті, хто слабо 
бачить чи чує, і незрячі, глу-

хі, і навіть хворі на ДЦП. Усі 
з них уже ставали учасника-
ми відповідних чемпіонатів 
України, а Мар’яна Хримко 
виступала в Болгарії та Бі-
лорусі  на чемпіонатах Єв-
ропи. Крім того, 2017 ро-
ку на таких змаганнях у бі-
лоруському місті Гомель ді-
вчина посіла друге місце 

та здобула срібну медаль. 
Щоправда, на новому тур-
нірі в рідному місті перемо-
га Мар’яні не посміхнулася. 
Перше місце виборов Сте-
пан Кушнір. Другий резуль-
тат показав Сергій Караго-
зін, а на третю сходинку тур-
ніру піднявся Петро Яськів. 
Їм урочисто вручили медалі 

та дипломи. Кожен шашкіст 
отримав також грошову ви-
нагороду.   

Турнір організували за сис-
темою, коли кожен учасник 
зіграв з кожним. Перемож-
ця визначили за сумою очок. 
Організатори змагань споді-
ваються, що відтепер прово-
дитимуть їх щорічно. 

На Полтавщині прихистять  
300 диких тварин

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МИСЛИВСТВО. На тери-
торії Новоселівської сіль-
ради Диканського району 
Полтавської області ство-
рюють потужне вольєрне 
господарство, де в природ-
ному середовищі житимуть 
понад 300 диких тварин. 
Згідно з проєктом його пло-
ща становитиме 1130 гек-
тарів, тобто воно буде чи не 
найбільшим на пострадян-
ському просторі. Представ-
ники приватної агрофірми, 
що ініціювала його створен-
ня, розповіли, що в природ-
ний вольєр поселять муф-
лонів, косуль, куланів, фа-
занів, зайців. Проєкт перед-
бачає й будівництво парка-
ну для безпеки тварин. Пе-
ред тим як випустити їх сю-
ди, завезених з інших регі-
онів країни звірів помісти-

ли у вольєри тимчасового 
утримання. Там для них об-
лаштували годівнички й ви-

копали ставок, вони без-
печно проходять адаптацію 
і долають стрес. Тимчасо-

ві вольєри розташовані бі-
ля села Ландарі Дикансько-
го району. 

— Обгороджувати вольєр 
необхідно, аби захистити 
тварин від людей. Ми вже 
випускали їх на обмеженій 
території після утримання в 
малому вольєрі. Тварин по-
стійно турбували люди, і во-
ни порозбігалися, — розпо-
вів заступник гендиректо-
ра агрофірми, який ініцію-
вав створення вольєрного 
господарства, біолог-мис-
ливствознавець Петро Нос.  
За його словами, їхнє сіль-
госппідприємство має всі 
необхідні дозволи на веден-
ня мисливського господар-
ства від потрібних обласних 
та місцевих управлінь і Пол-
тавської облради. Також на 
території майбутнього во-
льєрного господарства пла-
нують проведення екскур-
сій для школярів.

Майстер-клас 
японського художника 
для харків’ян

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ОБ’ЄДНУЙМОСЯ! Концептуальний художник із Токіо Маса-
акі Хасегава провів майстер-клас для молодих художників Хар-
кова, розповівши їм про техніку каліграфії, й поділився своєю 
філософією. Він створює концептуальні художні роботи, засно-
вані на листах, які люди відчувають, а не читають. За його сло-
вами, мета проєкту — об’єднання людей в усьому світі й руйну-
вання бар’єрів за допомогою мистецтва. 

До Харкова художник приїхав уперше і відгукується про міс-
то як про дуже спокійне і красиве, де багато студентів.

«Це дає таку особливу енергію. У світі дуже багато різних пе-
решкод — соціальних, гендерних, расових тощо. Саме мисте-
цтво дає нам змогу впоратися з цими бар’єрами, знищити їх», 
— зазначив Масаакі Хасегава, який уже створив унікальну за 
філософським змістом картину для Харківської державної ака-
демії дизайну і мистецтв.

«Масаакі Хасегава — амбасадор філософії про те, що мис-
тецтво руйнує будь-які бар’єри між людьми. Ми впевнені, що 
мистецтво — мова, яку розуміють люди у різних куточках пла-
нети. І це їх об’єднує», — додає начальник управління іннова-
ційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Мир-
городська. 

Виставки засновника проєкту «Об’єднуй людей через мисте-
цтво без кордонів» Масаакі Хасегава проходили в шести кра-
їнах, а сам митець нині мешкає і працює в Мадриді. У вересні 
2018-го художник створив найбільший у Європі твір каліграфії 
площею 1926 квадратних метрів на даху музею «Западорес» у 
Мадриді, який до листопада 2018 року вважався найбільшим 
художнім твором каліграфії у світі.

У новому вольєрному господарстві на Диканщині дадуть 
прихисток не лише косулям
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Мить перемоги та програшу. Сергій Карагозін, Назар Хом’як  
і Петро Яськів (зліва направо)

Сім’я — це чудово!
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

НАШІ ЦІННОСТІ. У Чер-
касах уже втретє відбувся 
фестиваль «Всі разом — за 
сім’ю». Його відвідали понад 
дві тисячі черкащан. Програ-
ма розпочалася на площі Бог-
дана Хмельницького, звідки 
понад триста велосипедистів 
стартували до парку Сосно-
вий Бір.

 — Це надзвичайно важ-
ливий захід для містян, для 
України загалом. Адже ни-

ні під загрозою сімейні цін-
ності в Україні, і надзвичайно 
прикро, що є сили, які хочуть 
зруйнувати поняття традицій-
ної української сім’ї, — зау-
важив заступник міського го-
лови Ігор Волошин, який теж 
брав участь у велопробігові.

У парку Сосновий Бір на 
черкащан чекала масштабна 
пізнавальна квест-гра «Краї-
на здоров’я», спортивні еста-
фети від клубу «Авана», зма-
гання з армреслінгу, підняття 
гир, романтичні фотозони, ак-
вагрим, майстер-класи з гон-

чарства та виготовлення лис-
тівок. До програми долучила-
ся й поліція. Поліцейські да-
вали приміряти бронежилет, 
фотографувалися з охочими 
та розповідали дітям про пра-
вила безпеки на дорозі.

— Сім’я для нас — це най-
цінніше. Найбільша підтримка 
йде із сім’ї. Тому ми поділяє-
мо цінності, які пропагує сьо-
годнішній фестиваль, — за-
значила Юлія Сліпченко, ін-
спектор зі зв’язків з громад-
ськістю патрульної поліції об-
ласті.

Серед учасників вечір-
нього концерту були гурт 
«Крутий заміс» та майстер 
спорту України з жиму ле-
жачи богатир Євген Хітя-
єв. Євген гнув сковорідки, 
надував грілки та агітував 
за здоровий спосіб життя. 
Також на завершення фести-
валю відбулася лотерея. Ро-
зіграли багато призів. Голо-
вний подарунок — фітнес-
трекер дістався молодому 
хлопцю Ігорю, який погодив-
ся, що саме час серйозно за-
йнятися спортом.

Запрошення до участі у тендерній процедурі 
Компанія «NIRAS» запрошує зацікавлених постачальників 

подавати пропозиції на відкриті торги:
1.  UA-NIRAS-SERVICES-2019-01.07 «Закупівля логістичних  

послуг» для організації заходів в територіальних громадах 
України. Пропозиції мають бути подані не пізніше 15:00,  
1 серпня 2019 року (за київським часом).

Документація і детальна інформація англійською мовою —
https://tsnap.ulead.org.ua/en/announcements/
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