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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕГ НІКОЛЕНКО:
«Генасамблея ООН схвалила 

процедурне рішення про 
внесення пункту «Ситуація 

на тимчасово окупованих 
територіях України» 

до порядку денного 
наступної сесії»

ЕКспЕрт НІмЕцьКОГО фОНду 
маршаЛЛа БруНО ЛЕтЕ:
«Нормалізація відносин 
з Росією має бути  
не за будь-яку ціну»
Обмін в’язнями, який нещодавно відбувся між Украї-

ною та Росією, зумовив хвилю радісних емоцій у нашій 
країні. «Нарешті вільні!» — видихнули сотні тисяч україн-
ців, коли побачили змарнілі, але усміхнені обличчя кремлів-
ських бранців, котрі сходили з трапа літака в Борисполі. Про-
те шлях до цієї щасливої миті зустрічі був довгим і складним. 
Лише  безпосередньо причетні до цього знають усі нюанси 
переговорів і справжню ціну, яку Кремль запросив за життя 
українських громадян.

Чому президент Путін нарешті погодився обміняти укра-
їнських бранців, навіть тих, яким російський суд виніс суво-
рі вироки? Чи стане цей крок початком нового відліку у відно-
синах Москви і Києва? Як трактують ці події на Заході? Ко-
респондент «УК» розпитав про це провідного співробітника 
Німецького фонду Маршалла США у Брюсселі Бруно ЛЕТЕ.

УК Пане Лете, як сприйняли в Брюсселі новину про обмін 
полоненими між Україною та Росією?
— Обмін полоненими — це, безумовно, позитивна, хороша по-
дія, якої домігся Президент Зеленський. Крім того, він проде-
монстрував готовність оновити мінський процес за рахунок ре-
формування відносин із Росією, опосередковано рухаючись до 
того, що можна було б назвати нормалізацією відносин із Ро-
сією, які не можуть вічно перебувати у стані протистояння. 
Адже відносини з країною, яка, вже так сталося історично, є 
вашим географічним сусідом, треба налагоджувати. Факт су-
сідства ніколи не зміниться. Загальна реакція Брюсселя на об-
мін полоненими позитивна. Хоч деякі столиці, наприклад Ам-
стердам, висловили стурбованість, пов’язану з можливими 
наслідками для розслідування збиття літака рейсу МН17, про-
те в Брюсселі це розглядають як внутрішні справи країн. 
Тому не думаю, що це матиме негативний вплив на по-
точні відносини ЄС та України.

840 тис. га
засіяли озимими зерновими вітчизняні 

аграрії. Це 12% прогнозованої площі 
посіву — 7,3 млн га

ЖКГ. «УК» зібрав думки експертів про новий порядок 
відключення споживачів від систем централізованого 
опалення та постачання гарячої води

Комунальне тепло: 
хай буде чи відрізати?

Речник постійного представництва України при ООН  
про плани тижня високого рівня в Генасамблеї ООН 
23—27 вересня  
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Клеванську об’єднану 
територіальну громаду на 
Рівненщині експерти визнали 
однією з найбільш фінансово 
самодостатніх в Україні

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

Колінні суглоби з нержавіючої 
сталі, титанових та алюмінієвих 
сплавів заводу «Імпульс» 
ставлять на ноги людей  
з інвалідністю
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Як виважено обрати лікаря
ОНЛАЙН-СЕРВІС. Відтепер 

можна легко отримати інфор-
мацію про завантаженість лі-
карів і матеріальне становище 
медичної установи, де вони 
працюють. Національна служ-
ба здоров’я України (НСЗУ) 
спільно з Міністерством циф-
рової трансформації запрова-
дила онлайн-сервіс на підста-
ві доступних даних «Відкрита 
медреформа», який спрощує 
для пацієнтів вибір зручної ам-
булаторії та свого лікаря.

«Варто вписати ім’я та 
прізвище лікаря, адресу або 

назву медзакладу — і систе-
ма видасть інформацію про 
кількість підписаних декла-
рацій кожного з лікарів. За 
допомогою сервісу можна ді-
знатися, скільки амбулато-
рія отримує грошей, відпо-
відно до кількості деклара-
цій на кожного лікаря і на що 
їх витрачає. Інформація про 
завантаженість лікарів і ма-
теріальне становище медза-
кладу допоможе громадя-
нам виважено зробити свій 
вибір щодо підписання де-
кларації», — пояснив під час 

пресбрифінгу голова НСЗУ 
Олег Петренко.

Розвиток відкритих даних 
залишається пріоритетом для 
нового уряду, особливо в га-
лузях, які проходять рефор-
мування. «Створено зручний 
і зрозумілий для всіх інстру-
мент, який дає змогу зорієн-
туватися під час вибору лі-
каря й проконтролювати ви-
користання державних гро-
шей», — зауважив перший 
заступник міністра цифрової 
трансформації Олексій Ви-
скуб.

Цим сервісом неодмінно за-
цікавляться й журналісти та 
громадські активісти, оскіль-
ки він надає достовірну й про-
зору інформацію про перебіг 
мед реформи.

«УК» нагадує, що наступно-
го року медичні заклади всіх 
рівнів перейдуть на модель 
фінансування НСЗУ відповід-
но до Закону «Про державні 
фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення». 
Програма медгарантій — пе-
релік медпослуг, які надавати-
муть безплатно.

3

2



18 вересня 2019 року, середа, № 178 www.ukurier.gov.ua 7

оголошення

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

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській гро-
мадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СО-
ЮЗ» повідомляє Данилюка Олега Євгеновича як Відповіда-
ча у справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Альфа-Банк» до Данилюка Олега Євгеновича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, що третейський 
розгляд справи .№ 2124-5/492/14 призначено на 23 верес-
ня 2019 року на 8 год. 15 хв., засідання відбудеться в при-
міщенні Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїн-
ській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий 
союз» за адресою: пр. Перемоги, буд. 62, м. Чернігів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїн-
ській громадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІ-
НАНСОВИЙ СОЮЗ» повідомляє Головко Олену Ана-
толіївну як Відповідача у справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Го-
ловко Олени Анатоліївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, що третейський  роз-
гляд справи №  3966-2/1022/14 призначено на 23 ве-
ресня 2019 року на 8 год. 45 хв., засідання відбудеть-
ся в приміщенні Постійно діючого Третейського су-
ду при Всеукраїнській громадській організації «Все-
український фінансовий союз» за адресою: пр. Пере-
моги, буд. 62, м. Чернігів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській гро-
мадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СО-
ЮЗ» повідомляє Морозова Павла Миколайовича як Відпо-
відача 1 та Морозову Галину Костянтинівну як Відповіда-
ча 2 у справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Альфа-Банк» до Морозова Павла Миколайовича, Мо-
розової Галини Костянтинівни про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, що третейський розгляд справи  
№ 2102-9/777/14 призначено на 23 вересня 2019 року на  
8 год. 30 хв., засідання відбудеться в приміщенні Постійно 
діючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській 
організації «Всеукраїнський фінансовий союз» за адресою: 
пр. Перемоги, буд. 62, м. Чернігів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській 
громадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСО-
ВИЙ СОЮЗ» повідомляє Кучмійова Костянтина Володи-
мировича як Відповідача у справі за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Кучмійо-
ва Костянтина Володимировича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, що третейський роз-
гляд справи № 2117-9/792/14 призначено на 24 вересня 
2019 року на 9 год. 15 хв., засідання відбудеться в при-
міщенні Постійно діючого Третейського суду при Всеу-
країнській громадській організації «Всеукраїнський фі-
нансовий союз» за адресою: пр. Перемоги, буд. 62,  
м. Чернігів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській гро-
мадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СО-
ЮЗ» повідомляє Білоуса Олега Олександровича як Відпові-
дача у справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Альфа-Банк» до Білоуса Олега Олександровича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, що тре-
тейський розгляд справи № 2038-1/671/14 призначено на 23 
вересня 2019 року на 9 год. 00 хв., засідання відбудеться в 
приміщенні Постійно діючого Третейського суду при Все-
українській громадській організації «Всеукраїнський фінан-
совий союз» за адресою: пр. Перемоги, буд. 62, м. Черні-
гів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській гро-
мадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СО-
ЮЗ» повідомляє Логвіненка Віталія Анатолійовича як Відпо-
відача 1 та Логвіненко Олесю Олександрівну як Відповідача 
2 у справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Альфа-Банк» до Логвіненка Віталія Анатолійовича, Логві-
ненко Олесі Олександрівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором, що третейський розгляд справи  
№ 2062-1/695/14 призначено на 23 вересня 2019 року на 9 
год. 30 хв., засідання відбудеться в приміщенні Постійно ді-
ючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській 
організації «Всеукраїнський фінансовий союз» за адресою: 
пр. Перемоги, буд. 62, м. Чернігів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській гро-
мадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СО-
ЮЗ» повідомляє Бабоян Арменуі  Шалікоєвну як Відповіда-
ча 1 та Бєгларян Арама Азізовича як Відповідача 2 у справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» 
до Бабоян Арменуі Шалікоєвни, Бєгларян Арама Азізовича 
про стягнення заборгованості за кредитним договором, що 
третейський розгляд справи №2069-1/702/14 призначено на 
23 вересня 2019 року на 9 год.15 хв., засідання відбудеться 
в приміщенні Постійно діючого Третейського суду при Все-
українській громадській організації «Всеукраїнський фінан-
совий союз» за адресою: пр. Перемоги, буд. 62, м. Черні-
гів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїн-
ській  громадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ» повідомляє Романову Ларису 
Євгенівну як Відповідача у справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Ро-
манової Лариси Євгенівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, що третейський роз-
гляд справи № 2084-1/717/14 призначено на 23 ве-
ресня 2019 року на 9 год. 45 хв., засідання відбудеть-
ся в приміщенні Постійно діючого Третейського су-
ду при Всеукраїнській громадській організації «Всеу-
країнський фінансовий союз» за адресою: пр. Пере-
моги, буд. 62, м. Чернігів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській 
громадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСО-
ВИЙ СОЮЗ» повідомляє Архангельського Сергія Євгено-
вича як Відповідача у справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Альфа-Банк» до Архангельсько-
го Сергія Євгеновича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, що третейський розгляд справи  
№ 2095-2/479/14 призначено на 24 вересня 2019 року на 
9 год. 00 хв., засідання відбудеться в приміщенні Постій-
но діючого Третейського суду при Всеукраїнській гро-
мадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз» 
за адресою: пр. Перемоги, буд. 62, м. Чернігів, 14000. 

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїн-
ській громадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІ-
НАНСОВИЙ СОЮЗ» повідомляє Тимощука Віталія 
Гавриловича як Відповідача у справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до 
Тимощука Віталія Гавриловича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, що третейський 
розгляд справи № 752-9/311/15 призначено на 24 ве-
ресня 2019  року на 8 год. 30 хв., засідання відбу-
деться в приміщенні Постійно діючого Третейсько-
го суду при Всеукраїнській громадській організації 
«Всеукраїнський фінансовий союз» за адресою: пр. 
Перемоги, буд 62, м. Чернігів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській 
громадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСО-
ВИЙ СОЮЗ» повідомляє Антоненка Володимира Воло-
димировича як Відповідача у справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Анто-
ненка Володимира Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, що третейський 
розгляд справи № 2086-1/719/14 призначено на 24 ве-
ресня 2019 року на 8 год. 45 хв., засідання відбудеться 
в приміщенні Постійно діючого Третейського суду при 
Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський 
фінансовий союз» за адресою: пр. Перемоги, буд. 62,  
м. Чернігів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїн-
ській громадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІ-
НАНСОВИЙ СОЮЗ» повідомляє Байрамова Алінасі-
ра Анвера Огли як Відповідача у справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства  «Альфа  Банк» 
до Байрамова  Алінасіра  Анвера Огли про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, що тре-
тейський розгляд справи № 2128-2/488/14 призначе-
но на 24 вересня 2019 року на 8 год. 15 хв., засідання 
відбудеться в приміщенні Постійно діючого Третей-
ського суду при Всеукраїнській громадській органі-
зації «Всеукраїнський фінансовий союз» за адресою: 
пр. Перемоги, буд. 62, м. Чернігів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що втрачено бланки Полісів ОСЦПВВНТЗ: 
Серія АМ №№5305369; 2339508; 2339511; 2339512; 8581668; 9855441; 5142499; 8183995; 

8568137; 5314661; 2346143; 2352327; 3785355; 3785359; 3785360; 3785451; 3785452; 3785453; 
3785454; 3785455; 4486718; 4486747; 5136843; 5136864; 8202874; 8202918; 8573941; 8573942; 
8573943; 9851944; 9864901; 9864961; 9908036; 4493851; 4493852; 5135247; 5135248; 5135278; 
5135279; 5135285; 5286625; 5286627; 5286629; 5309623; 5309625; 5309626; 5309627; 5309628; 
5309629; 5309630; 5309631; 5309632; 5309633; 5309634; 5309635; 5316092; 5316621; 8196800; 
8182539; 8542270; 8542368; 8542412; 8543295; 8574230; 8574462; 8574624; 8574625; 8578539; 
8583991; 8583997; 8583999; 8584000; 9952150; 0553025; 0553035; 1627124; 1633380; 2346383; 
0549059; 0553095; 4497899; 4867772; 4867773; 4867775; 5299863; 5299864; 5299866;  9846760; 
9867217; 9867218; 9867219; 9867220; 9879439; 0538937; 9846208; 9846209; 5289143; 9847104; 
9847105; 9849261; 9849262; 9849264; 9884271; 9934467; 9935711; 9847260; 9884152; 9859953; 
9859954; 9881212; 9907594; 8207071; 9934977; 8558003; 9849304; 9859669; 9909490; 9915654; 
9934588; 9934616;  9863534; 9883808; 9883810.

Серія АК №№0691736; 7567970; 3877581; 3877585; 3886588; 3482499; 3693443.
Серія АЕ №№5588641. 
Серія АІ №№0556312; 0616827.
Серія АО №№5774756; 5809143; 5813716; 5813717; 5813718; 5813719; 5813720; 5813721; 

5813722; 5813723; 5813724; 5813725; 5813726; 5813727; 5813728; 5813729; 5813730; 5813731; 
5813732; 5813733; 5813734; 5813735; 5813736; 5813737; 5813738; 5813739; 5813740; 5774217; 
5774218; 5774219; 5774220; 5765266; 5765447; 5765452; 5765496; 5765568; 5765571; 5765661; 
5782219; 5782320; 5788267; 5809334; 5809365; 5809595; 5809597; 5807036; 5807037; 5807038; 
5807039; 5807040; 5782449; 5788428; 5809250; 5809468; 5809557; 5809666; 5776695; 5776712; 
5829637; 5776252; 5807509.

Серія АС №№6905604.

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській громад-
ській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ» пові-
домляє Глушкова Андрія Павловича як Відповідача у справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до 
Глушкова Андрія Павловича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, що третейський розгляд справи № 2050-
1/683/14 призначено на 25 вересня 2019 року на 9 год. 30 хв., 
засідання відбудеться в приміщенні Постійно діючого Третей-
ського суду при Всеукраїнській громадській організації «Все-
український фінансовий союз» за адресою: пр. Перемоги, буд. 
62, м. Чернігів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській громад-
ській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ» пові-
домляє Борисенка Костянтина Миколайовича як Відповідача у 
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-
Банк» до Борисенка Костянтина Миколайовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором, що третейський роз-
гляд справи № 3512-2/897/14 призначено на 24 вересня 2019 
року на 9 год. 45 хв., засідання відбудеться в приміщенні Постій-
но діючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській 
організації «Всеукраїнський фінансовий союз» за адресою: пр. 
Перемоги, буд. 62, м. Чернігів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській громад-
ській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ» пові-
домляє Куценко Світлану Михайлівну як Відповідача у справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до 
Куценко Світлани Михайлівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, що третейський розгляд справи № 2110-
9/785/14 призначено на 25 вересня 2019 року на 9 год. 15 хв., 
засідання відбудеться в приміщенні Постійно діючого Третей-
ського суду при Всеукраїнській громадській організації «Все-
український фінансовий союз» за адресою: пр. Перемоги, буд. 
62, м. Чернігів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській гро-
мадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ» 
повідомляє Кузюбердіна Олексія Вікторовича як Відповідача у 
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-
Банк» до Кузюбердіна Олексія Вікторовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, що третейський розгляд 
справи № 4932-2/1243/14 призначено на 25 вересня 2019 року 
на 9 год. 00 хв., засідання відбудеться в приміщенні Постійно ді-
ючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській орга-
нізації «Всеукраїнський фінансовий союз» за адресою: пр. Пе-
ремоги, буд. 62, м. Чернігів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

 Царичанська державна нотаріальна контора 

Дніпропетровської області повідомляє, 

що відкрита спадкова справа після померлого 11.04.2014 

року Павленка Миколи Левковича. Спадкоємців прохання 

звертатися до нотаріальної контори за адресою: 

51000, Дніпропетровська обл., Царичанський район, 

смт Царичанка, вул. 14-ї Гвардійської дивізії, 15, 

тел. 0569031468.

У зв’язку з простроченням по сплаті орендної плати на су-
му 870 000 (вісімсот сімдесят тисяч) гривень 00 копійок та 
порушенням п. 5.2.2. Договору оренди № Б/Н від 01 квітня 
2017 року повідомляємо Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «М-ПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 40021068, про розі-
рвання Договору оренди № Б/Н від 01 квітня 2017 року на 
підставі п. 7.4.1. Договору та вимагаємо звільнити орен-
доване нежиле приміщення № 53 підвалу (в літ. А) загаль-
ною площею 206,2 кв.м, що знаходиться за адресою: 04071,  
м. Київ, вул. Костянтинівська, 27, протягом 5 (п’яти) кален-
дарних днів з дня опублікування оголошення.

Втрачені судновий білет 

серії СБ № 028377 на ім’я Сіряєва Євгена Євгенійовича, 

виданий Херсонською інспекцією судноплавного 

і портового нагляду 11.09.2000 року на судно «Казанка М» 

УХА —1542 — К, та посвідчення на право керування 

маломірними суднами на ім’я 

Понедзялок Анатолія Анатолійовича 

вважати недійсними.

Втрачені: 
Учбовий Диплом 

Київського річкового 
училища, виданий 

в 1989 р. № 589 гр «А», 
трудова книжка, посвідчен-
ня водія, військовий квиток, 
видані на ім’я Русул Олексія 

Миколайовича, 
вважати недійсними.

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській громадській органі-
зації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ» повідомляє Корнет Олексан-
дра Юрійовича як Відповідача у справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Альфа-Банк» до Корнет Олександра Юрійовича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, що третейський розгляд справи 
№ 4710-1/1373/14 призначено на 25 вересня 2019 року на 8 год. 30 хв., за-
сідання відбудеться в приміщенні Постійно діючого Третейського суду при 
Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз» 
за адресою: пр. Перемоги, буд. 62, м. Чернігів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській громадській орга-
нізації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ» повідомляє Князєва Ігоря 
Павловича як Відповідача у справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Альфа-Банк» до Князєва Ігоря Павловича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, що третейський розгляд справи № 2042-
1/675/14 призначено на 24 вересня 2019 року на 9 год. 30 хв., засідання від-
будеться в приміщенні Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїн-
ській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз» за адре-
сою: пр. Перемоги, буд. 62, м. Чернігів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Міністерство молоді та спорту України повідомляє про припинення 
своєї діяльності (код ЄДРПОУ 38649881, юридична адреса: вул. Еспла-
надна, 42, м. Київ, 01601) шляхом ліквідації.

Голова комісії з проведення ліквідації Міністерства молоді та спорту 
України - Немчінов Олег Миколайович.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до 23.12.2019. Вимоги 
кредиторів приймаються письмово за адресою: вул. Еспланадна, 42,  
м. Київ, 01601, тел. 289-07-50.

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській громадській органі-
зації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ» повідомляє Юр’єву Ганну Ва-
силівну як Відповідача у справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Альфа-Банк» до Юр’євої Ганни Василівни про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, що третейський розгляд справи № 2708-9/900/14 
призначено на 25 вересня 2019 року на 8 год. 15 хв., засідання відбудеться в 
приміщенні Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській громад-
ській організації «Всеукраїнський фінансовий союз» за адресою: пр. Пере-
моги, буд. 62, м. Чернігів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській громадській органі-
зації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ» повідомляє Онаца Сергія Ва-
сильовича як Відповідача у справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Альфа-Банк» до Онаца Сергія Васильовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, що третейський розгляд справи № 2695-
9/887/14 призначено на 25 вересня 2019 року на 8 год. 45 хв., засідання від-
будеться в приміщенні Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїн-
ській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз» за адре-
сою: пр. Перемоги, буд. 62, м. Чернігів, 14000.

Голова Третейського суду М. В. Нечай

Антимонопольним комітетом України 

відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України 

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання» 

складено Річний звіт про надання державної допомоги 

суб’єктам господарювання в Україні за 2018 рік 

(http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/151616).

Повне товариство «Ломбард «Україна» Учасники — 
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Всесвіт» 

та Товариство з обмеженою відповідальністю «Предславинське» 
(код ЄДРПОУ 30631919), місцезнаходження: 03186, м. Київ, 

Чоколівський бульвар, 19А, тел.: (044) 490 - 31 - 31, (надалі — Товариство), 
повідомляє, що відповідно до Протоколу № 09 Загальних зборів Учасників 

Повного товариства «Ломбард «Україна» Учасники - Товариство з додатковою 
відповідальністю «Страхова компанія «Всесвіт» та Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Предславинське» від 16.09.2019 р. прийнято рішення про 
подання заяви до Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг, про виключення фінансової установи 
з Державного реєстру фінансових установ.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає 
кримінальне провадження №233/66/17 за обвинуваченням Чемес О. Б. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Чемес Олександр Бори-
сович, 10.04.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область,  
с. Курахівка, вул. Первомайська, буд. 15, фактично мешкає за адресою: 
Донецька область, м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, викликаєть-
ся до суду на 13 годину 00 хвилин 04 жовтня 2019 року (корп. № 1, каб. 
№12) для участі у підготовчому судовому засіданні. Ухилення від явки 
на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/
або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального до-
судового розслідування чи спеціального судового провадження. 

Суддя Сітніков Т. Б.

В провадженні Дружківського міського суду Донецької облас-
ті, вул. Енгельса, №45 знаходиться кримінальне провадження  
№1-кп/229/102/2019 відносно обвинувачених Станкова Андрія Вікторо-
вича, 22 грудня 1968 року народження, за ст. 258-3 ч. 1, 260 ч. 2 КК 
України, зареєстрованого за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. 
Незалежності, 26-а, кв. 10, та Вовк Жанни Миколаївни, 19 лютого 1960 
року народження, за ст. 258-3 ч. 1 КК України, зареєстрованої за адре-
сою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Новобахмутівка, вул. 
Садова (Красного партизана), 18.

Суд викликає обвинувачених Станкова Андрія Вікторовича та Вовк 
Жанну Миколаївну для розгляду кримінального провадження на 03 
жовтня 2019 року о 13:40, яке відбудеться в залі №4 на 1 поверсі.

Суддя О. М. Грубник
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 вЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +11 +16 Черкаська +4 +9 +13 +18

Житомирська +4 +9 +10 +15 Кіровоградська +4 +9 +14 +19
Чернігівська +3 +8 +10 +15 Полтавська +4 +9 +13..18
Сумська +3 +8 +10 +15 Дніпропетровська +4 +9 +14 +19
Закарпатська +3 +8 +12 +17 Одеська +5 +10 +15 +20
Рівненська +3 +8 +10 +15 Миколаївська +4 +9 +14 +19
Львівська +3 +8 +10 +15 Херсонська +4 +9 +15 +20
Івано-Франківська +3 +8 +10 +15 Запорізька +4 +9 +14 +19
Волинська +3 +8 +10 +15 Харківська +4 +9 +11 +16
Хмельницька +3 +8 +10 +15 Донецька +4 +9 +13 +18
Чернівецька +3 +8 +10 +15 Луганська +4 +9 +13 +18
Тернопільська +3 +8 +10 +15 Крим +5 +10 +15 +20
Вінницька +4 +9 +13 +18 Київ +6 +8  +13 +15
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Сумський гвардієць 
здобув право на берет 
з відзнакою 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

УСПІХ. Чергового вагомого результату досяг представник Сум-
щини знаний спортсмен, тренер з вільної боротьби Станіслав Бу-
грій. Під час кваліфікаційного виступу й добору, в якому взяли 
участь 71 національний гвардієць, його удостоєно високої нагоро-
ди — берета з відзнакою. 

Станіслав став першим представником області, який здобув та-
ке високе право. 

До цього успіху Ста-
ніслав ішов багато ро-
ків. Уперше спробував 
свої сили вісім років то-
му, удруге — торік. А ось 
цьогорічний виступ увін-
чався перемогою, як, до 
речі, і ще для п’яти гвар-
дійців України.

Аби удостоїтися бе-
рета з відзнакою, необ-
хідно пройти кілька ква-
ліфікаційних випробу-
вань. З-поміж них стріль-
ба, марш-кидок у повно-
му спорядженні на понад 
10 кілометрів, рукопаш-
ний бій, метання грана-
ти, а також завдання на 
логічне мислення. 

Нині наш земляк — на-
чальник фізичної підго-
товки і спорту у військо-
вій частині 3051 Східного 
ОТО Національної гвардії, має військове звання молодшого лейте-
нанта. Свого часу закінчив Сумський педагогічний університет ім. 
А. Макаренка, одержавши диплом тренера з вільної боротьби та 
викладача фізичного виховання. 

Після трьох років служби за контрактом керівництво військової 
частини запросило його на роботу спершу на посаду інструктора 
з фізичної підготовки, а зараз гвардієць одержав службове підви-
щення. 

Енді Воргол уперше приїде в Україну

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

КУЛЬТУРА. Незабаром 
Ужгород прийме виставку мит-
ця всесвітнього масштабу, ле-
гендарного засновника поп-
арту Енді воргола. Про це на зу-
стрічі з головою Закарпатської 
облдержадміністрації Ігорем 
Бондаренком повідомив Гене-
ральний консул Словацької Рес-
публіки Мірослав Мойжіта.

виставка відбудеться в лис-
топаді в місті над Ужем, її при-
свячено 30-річчю Оксамитової 

революції в Словаччині, завдяки 
якій ця країна позбулася пут то-
талітаризму і згодом отримала 
незалежність. Роботи митця, що 
народився у Східній Словаччині 
поблизу Закарпаття і який вва-
жав себе русином, в Україні екс-
понуватимуть уперше.

Словацький дипломат розпо-
вів про спільні проєкти Пряшів-
ського й Кошицького самовряд-
них країв і Закарпатської облас-
ті. вони співпрацюють у питан-
нях облаштування прикордон-
них переходів, охорони довкіл-
ля, галузях культури та освіти. 

Невдовзі Словаччина має намір 
відкрити на Закарпатті ще дві 
школи або класи з викладанням 
словацькою, задовольняючи 
потреби національної меншини 
краю у вивченні рідної мови.

На зустрічі очільник вико-
навчої гілки влади Закарпаття 
звернувся до представника сло-
вацького зовнішньополітичного 
відомства з проханням сприя-
ти в налагодженні динамічнішої 
роботи митників і прикордонни-
ків його країни, адже нині пере-
тин міждержавного кордону від-
бувається зі значними затрим-

ками і призводить до багатого-
динних черг. Перетин спільного 
рубежу з боку обох держав має 
бути легшим і комфортнішим.

Підсумовуючи зустріч, Ігор 
Бондаренко сказав: «Запро-
шуємо до активнішої співпра-
ці словацьких підприємців. За-
для цього я пропоную організу-
вати спільний бізнес-форум. ві-
таємо і співпрацю в освітній га-
лузі й транскордонному секторі. 
Наступні спільні культурні захо-
ди пропоную проводити не ли-
ше на кордоні чи в Ужгороді, а й 
в інших містах Закарпаття».

Станіслав Бугрій гідно пройшов 
усі випробування й отримав 
заслужену нагороду

…І кований герб Гощі в подарунок!
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОМОЦІЯ. всеукраїн-
ський культурно-історичний 
фес тиваль «Добре поруч», 
кулінарний — «Гощансь-
кі традиції» та презентація 
«Набережної побачень» — 
усе відбувалося в гостинній 
Гощі на Рівненщині в межах 
святкування Дня селища 13-
14 вересня. Цікаво, що всі 
три проєкти грантові: пер-
ший переміг у конкурсі Мініс-
терства культури «Малі міста 
— великі враження», другий 
— в Українському культурно-
му фонді, третій — у конкур-
сі проєктів розвитку територі-
альних громад.  

Тому в маленькому містеч-
ку з великою історією (перша 
згадка про Гощу датується 
1152 роком) кожен знайшов 
себе: хтось став учасником 
історико-краєзнавчої конфе-
ренції «Гоща та її округа в іс-
торії та культурі волині», від-
кривши досі незвідане, хтось 
спробував сили у двокіломе-
тровому забігу, інші навчи-
лися робити ляльок-мотанок 
від майстрів хенд-мейду… Хі-
ба все перерахуєш, коли го-
ловним мірилом тут була лю-
бов до рідного селища й ба-
жання зробити його кращим 
та комфортним для кожного, 
хто сюди завітає?

«Ми любимо свою Гощу й 
щиро хочемо передати цю 

любов іншим. Тому промоція 
селища для нас надзвичайно 
важлива. А ще самореаліза-
ція моїх земляків, які своїми 
талантами творять дива!» — 
каже Гощанський селищний 

голова Микола Панчук, який 
одночасно встигає бути в гу-
щі багатьох подій. 

Принадами дійства стали 
фаєршоу (такого тут іще не 
бачили!) та кований герб міс-

течка, який створили місцеві 
ковалі, подарувавши справді 
гарячі емоції. Розмістили йо-
го на фасаді колишньої пан-
ської садиби у старовинному 
парку валевських.

Таку красу створили 
талановиті гощанські 
ковалі
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