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Як поділити на всіх, 
щоб дісталося одному
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Командувач Об’єднаних сил про те, що російські 
окупанти вже не з’являться на визволених ЗСУ 
територіях Донбасу  

Чинний уряд забезпечує 
безперервність змін

НАСТУПНИКАМ. Кабінет Міністрів закладає і дотримується но-
вої традиції безперервності започаткованих змін у вигляді фор-
мування і публікації спеціальних «перехідних книг» — transition 
books, які даватимуть фахівцям уявлення про реальну ситуацію 
справ у тій чи іншій галузі й перелік подальших дій, щоб закріпи-
ти і примножити досягнуті позитивні результати. Першу таку кни-
гу сформовано в Міністерстві охорони здоров’я, повідомляє де-
партамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріа-
ту КМУ. Вона вже доступна онлайн.

 «Ми закладаємо нову традицію — не грюкати дверима, а дба-
ти про те, щоб забезпечити безперервність змін, які ми розпо-
чали. Міністерства отримали моє доручення готувати transition 
books за своїми напрямами — своєрідні послання наступним ке-
рівникам міністерств про ситуацію в галузі, що зроблено і що по-
трібно продовжувати. Перша така книга готова, — прокоменту-
вав системні дії Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. — Очікую 
на такі самі книги впродовж цього місяця й від інших міністерств».

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

717,7 млрд грн
надійшло за сім місяців до зведеного 

бюджету завдяки ДФС.  
Це на 16,6% перевищує торішній 

аналогічний показник 

«Наша армія змінилася, 
стала боєздатною і 

ми, військовослужбовці 
Об’єднаних сил, ніколи 

більше не дозволимо 
загарбникам ступати 

по нашій землі».

Доктор політичних наук Сергій Телешун: 

«Якщо у нас немає ядерної зброї й багато 
природних ресурсів, то варто стати 

успішними і конкурентними»
Оцінюванню державних про-

цесів часто заважають емо-
ції, політичні вподобання і влас-
ні переконання. Історичні, еконо-
мічні й політичні закономірності 
потребують наукового аналізу й 
вироблення обґрунтованих про-
гнозів. Саме по оцінювання змін, 
що відбулися в Україні, і по ви-
значення найболючіших проблем 
і окреслення перспективних дій 
Укрінформ звернувся до дирек-
тора Інституту державної служ-
би та місцевого самоврядування 
Національної академії держав-
ного управління при Президен-

тові України, доктора політичних 
наук, завідувача кафедри полі-
тичної аналітики та прогнозуван-
ня НАДУ, професора кількох ви-
шів Сергія ТЕЛЕШУНА.

— Україна пройшла піврічний 
виборчий марафон.  Підсумки ви-
борів — і президентських, і пар-
ламентських — продемонструва-
ли прірву між політичними елі-
тами й суспільством, засвідчив-
ши велике прагнення суспіль-
ства до змін. Що найбільше не 
влаштовує наших громадян? До 
чого вони прагнуть? Що вдалося 
найкраще минулій владі, а що ні?

— Цілком закономірний підсу-
мок для країни, що перебуває у 
стані соціально-політичної тур-
булентності й воєнного конфлік-
ту. Це явище має ознаки несис-
темного масового протесту со-
ціально нереалізованої особис-
тості. Якщо коротко, це суспіль-
на реакція на розрив між обіця-
ним — очікуваним — отриманим. 
І наслідок цього — тотальна не-
довіра політичному істеблішмен-
ту, незалежно від його ідеологіч-
ного або геополітичного спряму-
вання. Одне слово, у процесі «пе-
резавантаження» держави, ре-

формування інститутів влади ви-
пав головний суб’єкт і об’єкт по-
літики, кінцевий споживач її ре-
зультатів — громадянин, обива-
тель. Частина з них залишили-
ся у віртуальному інформаційно-
му полі суспільних побажань, ін-
ші висловили незгоду через тех-
нологію «нових облич». Крім то-
го, переважна частина суспіль-
ства, а це не лише активісти й па-
сіонарії, у демократичний спосіб 
просигналізували політичному 
класу про необхідність корекції 
публічного управління у напря-
мі окремих реформ, потребу їх 

критичного аналізу і вироблен-
ня адекватнішої моделі публічної 
політики.

Насамперед ідеться про напо-
внення змістом і реалізацію на-
ціональних інтересів крізь при-
зму соціальної відповідальнос-
ті влади за якість змін, інститу-
ційну конкурентність і спромож-
ність в умовах нових-старих ви-
кликів і загроз. Відповідати вла-
ді доведеться не лише перед за-
рубіжними партнерами і 
спонсорами, а й насампе-
ред перед власними грома-
дянами. 

АГРАРНА ПОЛІТИКА. Сільгоспвиробники підтримують 
ініціативу Президента України щодо перегляду порядку 
надання дотацій АПК 
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оголошення

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

23 липня 2019 року
Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні

Кримінальне провадження №11-кп/824/1750/2019

Київський апеляційний суд 
_____________________________________________

(найменування суду)

викликає Вас як обвинуваченого
на 15 год. 00 хв. 2 жовтня 2019 року.
для участі в розгляді апеляційного провадження за 
апеляційною скаргою захисника Хатнюк Ольги Олек-
сандрівни в інтересах обвинуваченого Бєлавєнцева 
Олега Євгеновича на вирок Святошинського районного 
суду м. Києва від 18 березня 2019 року у кримінально-
му провадження № 42016000000002290 по обвинува-
ченню Бєлавєнцева Олега Євгеновича у вчиненні кри-
мінальних 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.
Місцезнаходження суду:
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а
Суддя-доповідач: Васильєва М.А. 
____________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Бєлавєнцеву О.Є. 

Місцезнаходження/місце проживання:

Російська Федерація, Ставропольський край,
м. П’ятигорськ, пр. Кірова, буд. 26

Додатково просимо подати такі документи:
що посвідчують особу

Повідомляємо, що Ваша явка в судове засідання 
2 жовтня 2019 року є обов’язковою.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити 
про неможливість з’явлення до суду.

Тел../факс (044) 284-15-77; (044) 284-14-56
е-mail: inbox@kia.court.gov.ua

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-
ливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені стат-
тею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора 
та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України,цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — стат-
тею 327 КПК України.

Повідомлення про порушення основного зобов’язання  
в порядку статті 35 ЗУ «Про іпотеку»

За Кредитним договором № 1-011/ФК-08 від 15.01.2008, який було укладе-
но між Лозовим Юрієм Вікторовичем, 24.11.1960 р.н., та Товариством з обме-
женою відповідальністю «Укрпромбанк» (на сьогоднішній день права вимоги за 
кредитним договором та іпотечним договором відступлені на ТОВ «Факторин-
гова компанія «Фінвест Груп» код ЄДРПОУ 42323667), було порушено грошове 
зобов’язання в частині своєчасного погашення заборгованості, на сьогодні про-
строчена заборгованість за кредитним договором складає: 453 006,81 (чотири-
ста п’ятдесят три тисячі шість гривень 81 копійка) гривень.

Попереджаємо, що у разі несплати заборгованості за кредитним договором 
протягом тридцяти днів з моменту отримання Вами цього повідомлення, буде 
розпочато процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним до-
говором № 1-011/Zфкіп-08 від 15.01.2008, а саме: на трикімнатну квартиру № 66, 
загальна площа — 62,6 кв.м, житлова площа — 48,5 кв.м, що знаходиться за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Рельєфна, будинок 4,

в один із способів передбачених умовами договору та чинного законодавства, 
в тому числі але не виключно:

— визнанням права власності на предмет іпотеки за іпотекодержателем;
— продаж предмету іпотеки від свого імені будь-якій особі покупцеві;
— інші передбачені законодавством способи.

У приватного нотаріуса Білоцер-
ківського районного нотаріального 
округу Київської області Дерун К. А.,  
30 січня 2019 року була заведена 
спадкова справа після смерті

Левандовського  
Альфреда Цезаровича, 

який помер 23 січня 2019 року.
Цим повідомляю, що громадян, 

які вважають себе спадкоємцями 
за законом або за заповітом після 
смерті вищевказаного спадкодав-
ця, протягом місяця з дня опубліку-
вання цього оголошення просимо 
звернутися до нотаріальної контори 
за адресою: Київська область, м. Бі-
ла Церква, вул. Гагаріна, буд. № 24, 
оф. № 1.

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Столиця» (код ЄДРПОУ 
32248073, м. Київ) повідомляє про 

втрату свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску облігацій підприємства серії А  
№37/2/05 від 18.02.2005р., свідо-

цтва про реєстрацію випуску обліга-
цій підприємства серії В №38/2/05 
від 18.02.2005р., свідоцтва про ре-

єстрацію випуску облігацій під-
приємства серії С №39/2/05 від 

18.02.2005р., свідоцтва про реєстра-
цію випуску облігацій підприємства 
серії D №40/2/05 від 18.02.2005р. та 

у зв’язку з викладеним,  
вважати зазначені свідоцтва 

недійсними.

Відкрилась спадщина після по-
мерлої в січні 2019 р. (невідо-
мо=01.2019) Лістопадової Віри Іва-
нівни, яка народилась 20.12.1939 р. 
Встановлено наявність заповіту на 
користь Держави. Враховуючи ви-
кладене з метою вирішення питан-
ня щодо надання додаткового стро-
ку для прийняття спадщини ком-
петентним органам звернутись до 
приватного нотаріуса ДМНО Красо-
та Т.О. у місячний термін з дня ви-
ходу цього оголошення за адресою:  
м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2/1, 
тел. (056) 7708777.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро 

Васильович, 25.12.1987 року наро-
дження, відповідно до ст.ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається в 
судове засідання на 14 год. 00 хв. 15 
серпня 2019 року до Хмельницького 
міськрайонного суду Хмельницької 
області (м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 54, каб. 203, голову-
ючий суддя Піндрак О.О., судді Ан-
тонюк О.В., Місінкевич A.Л, конт. тел. 
(0382) 76-28-40) для проведення су-
дового розгляду у кримінальному 
провадженні № 22015240000000012 
про обвинувачення Оскоми Дми-
тра Васильовича за ч. 1 ст. 2583 КК 
України. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття на виклик передбачені 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКЕ» (надалі — «Товариство») 

(ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) 05431294), міс-
цезнаходження: вул. Промислова, 3, офіс № 82, с. Проліски, Борис-
пільський район, Київська обґласть, Україна, 08322) повідомляє, що 
позачергові загальні збори акціонерів (надалі — «Загальні збори») 
відбудуться 22 серпня 2019 року об 11:30 год. за адресою: вул. Про-
мислова, 3, офіс № 82, с. Проліски, Бориспільський район, Київська 
область, Україна, 08322.

Позачергові загальні збори акціонерів скликаються згідно з ч.5 
ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань порядку денного:
1.  Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря Загальних 

зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних збо-

рів: 1) затвердження регламенту Загальних зборів; та 2) затвердження 
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Розгляд звіту ліквідатора Товариства.
4. Затвердження ліквідаційного балансу (проміжного) Товариства 

станом на 22.08.2019 р.
5. Розгляд питання про необхідність звернення до господарського 

суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство 
Товариства.

Реєстрація учасників відбудеться 22 серпня 2019 року з 11:00 год. 
до 11:25 год. за місцем проведення Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних 
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24.00 годи-
ну за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто: 
на 24.00 годину 16 серпня 2019 року.

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представни-
кам акціонерів) необхідно мати: акціонерам — паспорт; представни-
кам акціонерів — паспорт і довіреність на право участі у Загальних 
зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; осо-
бам, які представляють юридичні особи без довіреності — протокол 
про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, оригінал або копію Статуту юридичної особи, паспорт; пред-
ставникам юридичних осіб нерезидентів — легалізовані документи 
про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження 
(протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреніс-
тю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, пред-
ставник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування 
на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повно-
важень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у За-
гальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чин-
ного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність 
на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм 
представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на 
Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До за-
кінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, 
акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про 
це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти 
участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загаль-
них зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрова-
ним буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. 

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення За-
гальних зборів до 21 серпня 2019 року (включно) акціонери мають 
право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за будь-якою з адрес: вул. Промисло-
ва, 3, офіс № 82, с. Проліски, Бориспільський район, Київська область, 
Україна, 08322 або вул. Київський шлях, 14, 3-й поверх, офіс № 312, 
відділ бухгалтерії, м. Бориспіль, Київська область, Україна, у робочі дні 
понеділок-четвер — з 8:00 до 17:00, п’ятниця — з 8:00 до 16:00, обі-
дня перерва з 12:00 до 13:00, а в день проведення Загальних зборів — 
за місцем їх проведення за адресою: вул. Промислова, 3, офіс № 82, 
с. Проліски, Бориспільський район, Київська область, Україна, 08322.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів(надалі –
матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної осо-
би за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт 
(для представника — паспорт та довіреність з відповідними права-
ми); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціо-
нер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному 
об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в «Журналі 
надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів» із зазначенням 
часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціоне-
ра (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання 
щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та про-
ектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних збо-
рів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходжен-
ня Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів на-
дає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, 
включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення 
Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну 
відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-

чених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кан-
дидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до 
ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних 
зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Про-
позиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включен-
ню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку ден-
ного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. 
Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — ліквідатор Товариства Гусар Іван Олексійович (надалі 
— «Ліквідатор» та/або «Відповідальна особа»). З запитаннями та за 
роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до порядку денно-

го акціонери можуть звертатися до Відповідальної особи за телефо-
ном: +380 (67) 231 15 21.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денно-
го, а також інша інформація згідно з вимогами статті 35 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства»: www.dneprovskoe.сom.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів 02 серпня 2019 року: загаль-
на кількість акцій — 4 632 564 шт., загальна кількість голосуючих ак-
цій — 3 942 788 шт.

Проекти рішень у питаннях порядку денного:
У питанні №1: Обрати головою лічильної комісії Дмитренка Дмитра 

Олександровича, членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрів-
ну, членом лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, голо-
вою Загальних зборів Гусара Івана Олексійовича, секретарем Загаль-
них зборів Соколову Юлію Миколаївну.

У питанні №2:
1) Затвердити такий регламент Загальних зборів: доповідь — до 10 

хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається голові За-
гальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або 
представника акціонера, — до 5 хвилин; обговорення — до 5 хвилин; 
пропозиції й зауваження надавати голові Загальних зборів у письмо-
вому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціоне-
ра; голосувати з питань порядку денного — бюлетенями;

2) Затвердити такий порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для го-
лосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова ре-
єстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі 
акціонерам бюлетенів із затвердженими Ліквідатором формою і тек-
стом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для 
видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Ліквідатором формою 
і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені 
шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим 
Ліквідатором формі і тексту бюлетенів, Голова реєстраційної комісії 
ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить під-
пис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недій-
сні бюлетені. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвід-
чення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх За-
гальних зборів.

У питанні №3:
Затвердити звіт Ліквідатора Товариства.
У питанні №4:
Затвердити ліквідаційний баланс (проміжний) Товариства, станом 

на 22.08.2019 р., що включає відомості про склад майна Товариства, 
перелік пред’явлених кредиторами вимог та результати їх розгляду.

У питанні №5:
За результатами розгляду матеріалів інвентаризації зобов’язань та 

активів Товариства та ліквідаційного балансу (проміжного) станом на 
22.08.2019 р., прийняти рішення про звернення до господарського су-
ду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, та 
уповноважити Ліквідатора Товариства — Гусара Івана Олексійовича, 
звернутись до господарського суду із заявою про порушення справи 
про банкрутство в порядку ст. 95 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ліквідатор ПАТ «ДНІПРОВСЬКЕ» Гусар Іван Олексійович

26.07.2019 у ході розслідування кримінального прова-
дження № 22019000000000122 від 02.05.2019 громадянину 
РФ Горохову Петру Володимировичу, 28.12.1967 р.н., пові-
домлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 
ст. 15, ч. 1 ст. 114 КК України.

Повістка про виклик. Підозрюваний Горохов П. В., відпо-
відно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України викликаєть-
ся о 10 год. 00 хв. 09, 12 та 13 серпня 2019 року до старшого 
слідчого в ОВС ГСУ СБ України Павловського І. М. у каб. 111 
за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-255-
50-69), для вручення повідомлення про підозру та проведен-
ня слідчих і процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 22019000000000122 від 02.05.2019 за підозрою Горо-
хова П. В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 
ст. 114 КК України.

Київський апеляційний суд повідомляє, що розгляд апе-
ляційної скарги прокурора відділу управління з розслідуван-
ня злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях 
Генеральної прокуратури України Макарової Ю. М. на ухвалу 
Голосіївського районного суду м. Києва від 20.05.2019 року 
в кримінальному провадженні № 42016000000003285 щодо 
Пономаренко А. В. за ч. 1 ст. 111 КК України, за клопотанням 
захисника обвинуваченої — адвоката Шипоша В. М. відкла-
дено на 18 вересня 2019 року на 09 год. 45 хв. та відбудеть-
ся в приміщенні Київського апеляційного суду за адресою: 
м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а.

Суддя Л. І. Кепкал

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Нікітін Олексій Олексан-

дрович, 19.09.1976 року народження, відпо-
відно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання на 10 год. 00 
хв. 15 серпня 2019 року до Хмельницького 
міськрайонного суду Хмельницької області 
(м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, 
каб. 203, головуючий — суддя Піндрак О.О., 
судді Антонюк О.В., Трембач O.Л, конт. тел. 
(0382) 76-28-40) для проведення судово-
го розгляду у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000042 про обвинувачення 
Нікітіна Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 
2583 КК України. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 
138, 139 КПК України.

Диплом магістра, реєстраційний номер 
НК 41372036, виданий 30.06.2011 р.  

Донецьким державним університетом 
управління на ім’я  

Костюка Олександра Віталійовича,  
вважати втраченим. 

Втрачене Свідоцтво про право власнос-
ті на житло — квартиру за адресою: м. Київ, 
вул. Пушкінська, буд. 41, кв.12. 

Дане Свідоцтво про право власності на 
житло № 4761, видане 17 березня 1994 р., 
вважати недійсним.
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Чернівецька +11 +16 +26 +31 Луганська +7 +12 +22 +27
Тернопільська +11 +16 +25 +30 Крим +13 +18 +25 +30
Вінницька +11 +16 +27 +32 Київ +13 +15  +26 +28
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Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні спеціального 
судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 року народжен-
ня, викликається о 10:30 годині 23 серпня 2019 року до Куп’янського міськра-
йонного суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, 
вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення спеціального судового засідання у про-
вадженні №1-кп/628/23/19, справа № 628/468/17. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченої передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко О. А.

Оголошення
про результати проведення конкурсу з придбання квартир  

на умовах пайової участі та на вторинному ринку  
для забезпечення житлом військовослужбовців

Національної гвардії України
1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок 

з учасниками: Модлінський Микола Володимирович, Курлов Андрій 
Юрійович (тел. 044-249-2723, m.modlinskiy@ngu.gov.ua);

1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ 
України.

2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету 
України.

3. Адреса вебсайту, на якому замовником розміщується інформація 
про закупівлю: mvs.gov.ua.

4. Інформація про предмет конкурсу визначена в оголошенні № 5 
від 13.06.2019.

Розкриття конкурсних пропозицій відбулося 09.07.2019 об 11-00 за 
адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А.

5. Інформація про результати проведення конкурсу:
— за лотами 1, 2—  відмінено у зв’язку з поданням для участі в кон-

курсі менше двох конкурсних пропозицій;
— за лотом 3 переможцями визнано:
громадянина Совпенець С. П. (ІПН 2498005514), яким запропонова-

но 1 трикімнатну квартиру загальною площею 89,2 м кв.;
ПП «Студія Інтекс Дизайн» (ЄДРПОУ 33723897), яким запропонова-

но 1 двокімнатну квартиру загальною площею 60,2 м кв.
— за лотом 4 переможцями визнано:
громадянина Лисенко В. В. (ІПН 2166910635), яким запропоновано 

1 однокімнатну квартиру загальною площею 40,9 м кв.;
громадянина Жесанова М. М. (ІПН 2797707712), яким запропонова-

но 1 трикімнатну квартиру загальною площею 59,4 м кв.;
громадянина Пушкіна Д. О. (ІПН 3598402292), яким запропоновано 

1 двокімнатну квартиру загальною площею 45,1 м кв.

ФОТОФАКТ

КРИМ — ЦЕ УКРАЇНА! У пів-
денноафриканському місті Кейп-
тауні українські художники нама-
лювали мурал із маяком у Херсо-
несі, що поблизу Севастополя. 

Херсонеський маяк прикрасив 
150 квадратних метрів стіни бу-
дівлі бізнес-центру однієї з найпо-
пулярніших туристських столиць 
світу, нагадуючи на іншому кон-
тиненті в іншій півкулі, що Крим 
— це Україна. гігантський мурал 
українські художники намалювали 
в межах міжнародного Public Art 
Festival, спрямованого на зміну пу-
блічних просторів засобами мис-
тецтва. Три місяці перемов, крес-
лень, сумнівів, і ось за підтримки 
українського посольства та асоці-
ації українців в ПАР мурал ство-
рили вінницький художник олек-
сандр Никитюк та українська ху-
дожниця Тетяна Хьорн, що живе і 
працює в ПАР.

На відкриття муралу зібрали-
ся представники місцевої влади 
та бізнес-кіл, організатори міжна-
родного фестивалю, представни-
ки  асоціації українців в ПАР і по-
сольства. Тетяна Хьорн поділила-
ся враженнями: «Мрію тепер при 
нагоді поїхати у Крим і доторкну-
тися до того самого маяка, відчу-
ти його складну долю: майже до 
фундаменту його знищили під час 
Другої світової війни. А ще хочеть-
ся оглянути давні херсонеські руї-
ни. Дуже непроста історія у цього 
півострова». 

Цей графічний малюнок став основою марки,  
яку Укрпошта випустила до 200-річчя з дня народження 
Пантелеймона Куліша

Чим цікавий нині 
Пантелеймон Куліш? 
ОСОБИСТОСТІ. До 200-річчя видатного українця у столиці 
відкрито міжмузейний виставковий проєкт

Лариса ВЕЛИЧКО 
для «Урядового кур’єра»

У Києві в Музеї книги і 
друкарства України 

відкрився міжмузейний ви-
ставковий проєкт, присвя-
чений 200-річчю з дня наро-
дження одного з найяскра-
віших українців другої по-
ловини ХІХ століття Пан-
телеймона Куліша. Він був 
письменником, видавцем, 
редактором, літературним 
критиком, драматургом, 
фольклористом, художни-
ком, а ще одним з перших 
сподвижників української 
культури, популяризаторів 
української мови і просвіт-
ників українського народу. 

Йому належить перший 
переклад українською Свя-
того Письма. Завдяки діяль-
ності Пантелеймона Куліша 
з’явилися видання багатьох 
майбутніх класиків укра-
їнської літератури: Тараса 
Шевченка, Марка Вовчка, 
Олекси Стороженка, Ган-
ни Барвінок, творів і біогра-
фії Миколи Гоголя. Як ви-
давець, він дбав про народ-
ну освіту. В його друкарні в 
1863 році побачила світ пер-
ша українськомовна ариф-
метика. Упорядкував ви-
дання відомий громадський 
діяч і письменник Олек-

сандр Кониський, а кошти 
на друк зібрав Микола Кос-
томаров. 

В експозиції, у створенні 
якої разом з Музеєм книги 
і друкарства брали участь 

Музей театрального, му-
зичного та кіномистецтва і 
Національний музей Тара-
са Шевченка, представле-
но цінні прижиттєві видан-
ня творів Пантелеймона Ку-

ліша та книжки, що побачи-
ли світ у його друкарні в Пе-
тербурзі. А ще — матеріа-
ли зі спектаклю «Макбет», 
який поставив Лесь Кур-
бас за перекладом П. Кулі-
ша. Серед цікавинок вистав-
ки — портрет Пантелеймо-
на Куліша авторства Тара-
са Шевченка (полотно, олія) 
і портрет Тараса Шевченка, 
який створив Пантелеймон 
Куліш (папір, олівець). 

Чим цікавий Пантелей-
мон Куліш сучасним укра-
їнцям? 

«Гадаємо, тепер він був би 
тим, кого називають лідером 
думок: одним з найпопуляр-
ніших блогерів, гострим на 
слово критиком не тільки лі-
тературно причетних речей, 
генієм PR-менеджменту й 
чи не найзатребуванішим 
автором рецензій», — ді-
ляться куратори виставки 
Інна Мочарник і Михайло 
Довбищенко.

Яскрава й успішна осо-
бистість завжди приваблює 
і власним прикладом на-
дихає. А нині як ніколи нам 
усім потрібні українські іс-
торії успіху.

Під час відкриття Укрпо-
шта провела спецпогашення 
марки, виданої до 200-річчя 
з дня народження Панте-
леймона Куліша.

Вінницький художник Олександр Никитюк та українська художниця Тетяна Хьорн,  
що живе і працює в ПАР, на фоні свого твору в Кейптауні
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