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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Пріоритетом у 

наших відносинах є 
співпраця в паливно-

енергетичному комплексі, 
інфраструктурні і 

транспортні проєкти, 
промислова та 

виробнича 
кооперація, а також 

взаємодія в АПК».

Сила — в єдності 
суспільства 

ШЛЯХ ДО МИРУ. Президент Володимир Зеленський звер-
нувся до співвітчизників з огляду на протести проти підписання 
Україною «формули Штайнмаєра», що мітингарі назвали зра-
дою, капітуляцією. Глава держави зазначив, що чує громадян, 
і попросив почути його, закликаючи всіх зважено підійти до си-
туації й не піддаватися на маніпуляції тих, хто використовує 
українців, щоб повернути собі можливість грабунку, уникнути 
кримінальної відповідальності. «Жодної капітуляції! Ми хочемо 
завершення війни та повернення всіх українських територій і 
людей.  Єдиний майданчик, де ці питання можуть обговорюва-
тися на найвищому рівні, — зустріч у нормандському форматі, 
якої не могло бути без підписання формули. Вона говорить ли-
ше одне: коли має запрацювати так званий закон про особли-
вий статус Донбасу. А саме: після проведення там місцевих ви-
борів згідно з Конституцією України і не під дулами кулеметів. І 
новий закон про особливий статус напишемо у співпраці з усім 
українським суспільством, не перетнувши жодної червоної лі-
нії», — цитує Президента його Офіс. 

12 млн євро 
надав Європейський Союз Україні  

на реформу державного управління. 
Кошти вже надійшли до державного 

бюджету країни
ІНІЦІАТИВА. У школі на вулиці Шахтарській створили 
унікальні можливості для пізнання світу

STEM-уроки  
в ретрокласі Привілля

Президент про потенціал двосторонньої  
співпраці України та Білорусі 
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Цього року до вишів вступили 
близько 2 тисяч випускників з 
тимчасово окупованих територій, а 
за чотири роки кількість вступників 
через освітні центри «Донбас-
Україна» збільшилася майже вдвічі

ОСВІТА

Кіноакторка Марина  Юрчак 
розповіла «Урядовому  кур’єрові» 
про свою роботу в історичній 
фентезі-стрічці «Чорний  козак»  
і творчі плани
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Уряд розуміє,  
як важливо підтримувати бізнес
СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ. Під час зустрічі було представлено стратегічну Програму дій Кабміну

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Прем’єр-міністр Олексій Гон-
чарук провів зустріч із біз-

нес-спільнотою. Захід ініціювала 
Європейська Бізнес Асоціація. 
Очільник Кабміну запевнив, що 
уряд чітко розуміє важливість 
подальшої співпраці з Міжна-

родним валютним фондом, а та-
кож те, наскільки важливо нині 
підтримувати бізнес в Україні, 
адже від нього залежить розви-
ток економіки.

Отже, серед основних напря-
мів роботи Кабмін визначив роз-
виток людського капіталу та еко-
номіки, євроінтеграцію, безпеку 
й рівень комфорту життя грома-

дян. Держава постійно інвесту-
ватиме в науку, освіту й культу-
ру і створюватиме якісний 
та доступний сервіс для лю-
дей, повідомляє Укрінформ.

Директор школи № 7 Микола Зиза: «без глибокого 
усвідомлення історії свого роду і краю немає можливості 
побудувати гідне майбутнє»
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Обвинуваченому Полєтаєву О.М.

83000, м. Донецьк, вул. Університетська,55. кв.6
Київський апеляційний суд повідомляє про те, що розгляд матеріалів 

кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора у кри-
мінальному провадженні Набієвої М.І. на ухвалу Дніпровського район-
ного суду міста Києва від 11 квітня 2019 року про повернення обвину-
вального акта у кримінальному провадженні №42015110350001201 за 
обвинуваченням Полєтаєва Олександра Миколайовича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України, прокурору Військової прокуратури Київського гарнізону, від-
кладено на 10 год. 45 хв. 10 жовтня 2019 року.

Суддя О.М.Чорний

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримі-
нальне провадження відносно Лаєвської Інни Валеріївни за обвинува-
ченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110, ч.1 ст. 258-3 КК України. 

Обвинувачена Лаєвська Інна Валеріївна, 07.04.1973 року народжен-
ня, зареєстрована: м. Гірник, вул. Свердлова, буд. 58, викликається 
для участі у судовому засіданні, яке відбудеться 07 жовтня 2019 року 
о 15.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Мета-
лургів, 31, каб. 11.

Наслідки неприбуття обвинуваченої за викликом суду передбачені 
статтями 139, 323 КПК.

Головуючий суддя П.І. Папаценко

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області повідомляє, 
що у приміщенні суду за адресою: смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15, Іва-
но-Франківська область, суддя Бейко A.M., 09 жовтня 2019 року о  
13 годині 30 хвилин (резервні дати судових засідань: о 13 год. 30 хв.  
16 жовтня 2019 року, о 10 год. 17 жовтня 2019 року) відбудеться роз-
гляд кримінального провадження про обвинувачення Дмитріва Романа 
Ігоровича за ч.5 ст. 191 КК України, яке розглядається у спеціальному 
судовому провадженні.

На судове засідання як обвинувачений викликається Дмитрів Роман 
Ігорович, 29.07.1984 року народження, уродженець та житель с. Пійло 
Калуського району.

Cуддя А.М. Бейко

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового про-
вадження викликає як обвинуваченого Гаврилішина Олексія Володимировича, 
13.05.1976 року народження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область,  
м. Приморськ, вул. Морська, 62/14, за матеріалами кримінального провадження 
№ 409/72/17, 1-кп/425/125/19 на підставі обвинувального акта відносно Гаврилі-
шина О.В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваченому Гаврилішину О.В. необхід-
но прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 11 жовтня 2019 
року о 09 год 45 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луган-
ська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Cуддя Я.М. Синянська

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

судді Осіпенко Л.M. знаходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 426/11230/17 стосовно Максименка Анатолія Георгійовича, 21.04.1961 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Максименко А.Г. зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Градусова, буд. 12.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд 
Луганської області викликає Максименка Анатолія Георгійовича у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 16 жовтня 2019 року о 10-00 год. в за-
лі 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., Попової О.М.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підго-
товче судове засідання як обвинувачену Степіну Олену Сергіївну, заре-
єстровану: вул. 2-га Кожевна, б.93, м. Луганськ, по кримінальній спра-
ві  № 433/10/19  за обвинуваченням за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, 
ч. 2 ст. 110  КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 16.10.2019 року о 09 годи-
ні 00 хвилин у залі Білокуракинського районного суду Луганської об-
ласті, місцезнаходження зареєстроване за адресою: 92200, Луганська 
область, Білокуракинський район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки обвинуваченої, суд розглядатиме справу без її участі на 
підставі ст.297-1 КПК України. 

Суддя Третяк О.Г.
№ 51-7218 км 18  

 Якубовському Е. М.
вул. Артема, 80, м. Донецьк, 83000

Повідомляю, що розгляд кримінального прова-
дження за касаційною скаргою захисника засудже-
ного Якубовського Е. М. — Пивовара В. П. на вирок 
Апеляційного суду Донецької області від 26 квітня 
2018 року відносно Якубовського Едуарда Микола-
йовича відкладено у Другій палаті Касаційного кри-
мінального суду Верховного Суду на 11 год. 30 хв.  
15 жовтня 2019 року.

Явка захисника в судове засідання Верховного Су-
ду відповідно до ст. 52 КПК України є обов’язкова.

Суддя  М.В. Мазур

30.07.2019 року померла 

ТрУшІнА Марина Володимирівна, 

20.09.1963 р.н., 

яка проживала за адресою: м. Київ, бульвар Пе-

рова, будинок 48, квартира 14. Прошу спадкоєм-

ців до 30 січня 2020 року звернутися за адресою:  

м. Київ, вул. Кривоноса, буд. 5/1, пр. 89. 

Тел. +380445923602, +380978657405. 

Нотаріус Н.В.Сергєєва-Кожуховська

26.04.2019 року помер 

ІщЕнКО Андрій Володимирович, 

24.08.1951 р.н., 

який проживав за адресою: місто Київ, вул. Кри-

воноса, буд. 5/1, кв. 58. Прошу спадкоємців до 26 

жовтня 2019 року звернутися за адресою: м. Київ, 

вул. Кривоноса, буд. 5/1, пр. 89. 

Тел. +380445923602, +380978657405. 

Нотаріус Н.В.Сергєєва-Кожуховська.

Державне агентство резерву України 
оголошує аукціон  

з реалізації спирту метилового ректифікату,  
чаю чорного байхового, цукру, вугілля.

Аукціон відбудеться 29 жовтня 2019 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Одінцова Л.А. (235-17-42), Топко 
Т.В. (234-15-66), Шамрай Ю.П. (234-13-97); Раєнок 
Т.І. (234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

 Судове засідання по спеціальному судовому про-
вадженню у кримінальному провадженні відносно 
Луценка Олександра Олександровича, обвинуваче-
ного у вчиненні кримінальних правопорушень (зло-
чинів), передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК 
України, відбудеться о 09-30 год. 12 листопада 2019 
року та о 09-30 год. 18 листопада 2019 року в примі-
щенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, зал 207.

До суду як обвинувачений на 12 листопада 2019 
року о 09-30 год. та 18 листопада 2019 року о 09-
30 год. викликається Луценко Олександр Олексан-
дрович.  

Суддя Троценко Т.А.

 Судове засідання по спеціальному судовому про-
вадженню у кримінальному провадженні відносно 
Бабаніна Сергія Миколайовича, який обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, відбудеться о 
14-00 год. 18 листопада 2019 року в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду Запорізької області 
за адресою: Запорізька область,  м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 18 листопада 2019 
року о 14 годині 00 хвилин викликається Бабанін 
Сергій Миколайович.  

Суддя Троценко Т.А.

Судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження по кримінальному провадженню від-
носно Полторацької І.І., яка обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, відбудеться о 14-00 год. 14 листопада 2019 р.,  
о 09-30 год. 20 листопада 2019 р. в приміщенні суду 
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64, зал 204.

До суду як обвинувачена на 14 листопада 2019 ро-
ку о 14-00 год. та 20 листопада 2019 року о 09-30 
год. викликається Полторацька Ірина Іванівна. 

Суддя  Троценко Т.А.

Втрачений судновий бі-

лет на несамохідний 

земснаряд з бортовим 

номером КИВ-0340-К, 

власник Прудкий Олек-

сандр Анатолійович, 

вважати недійсним.

Втрачене посвідчення
учасника ліквідації наслід-
ків  аварії на Чорнобиль-
ській АЕС у 1986 р. кате-
горії 2 серії А №137611  
від 04.03.1995 р., видане 
Київською облдержадмі-
ністрацією на ім’я Купри-
яновича Олександра Сер-
гійовича,  
вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 жовтня 2019 р. № 899-р 
Київ

Про звільнення Кузя М. С.  
з посади заступника Міністра екології та природних 

ресурсів України з питань європейської інтеграції
Звільнити Кузя Миколу Степановича з посади заступника Міністра екології 

та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції відповідно до 
абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України «Про центральні ор-
гани виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 жовтня 2019 р. № 900-р 
Київ

Про звільнення Лазебної М. В. з посади Голови 
Державної соціальної служби України

Звільнити Лазебну Марину Володимирівну з посади Голови Державної со-
ціальної служби України за власним бажанням.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 жовтня 2019 р. № 901-р 
Київ

Про звільнення неретіна С. М.  
з посади першого заступника Голови Державного 

агентства України з питань кіно
Звільнити Неретіна Сергія Миколайовича з посади першого заступника Го-

лови Державного агентства України з питань кіно відповідно до частини пер-
шої статті 871 Закону України «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 жовтня 2019 р. № 902-р 
Київ

Про звільнення недзельського С. П.  
з посади заступника Голови Державного агентства 

України з питань кіно
Звільнити Недзельського Сергія Петровича з посади заступника Голови 

Державного агентства України з питань кіно відповідно до частини першої 
статті 871 Закону України «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 жовтня 2019 р. № 903-р 
Київ

Про призначення Максимчука А. О. 
першим заступником Міністра культури,  

молоді та спорту України
Призначити Максимчука Анатолія Олександровича першим заступником 

Міністра культури, молоді та спорту України.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 жовтня 2019 р. № 904-р 
Київ

Про призначення Подоляк І. І.  
заступником Міністра культури, молоді  

та спорту України
Призначити Подоляк Ірину Ігорівну заступником Міністра культури, моло-

ді та спорту України.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 жовтня 2019 р. № 905-р 
Київ

Про призначення шуміліна В. О.  
заступником Міністра культури, молоді  

та спорту України
Призначити Шуміліна Володимира Олександровича заступником Міністра 

культури, молоді та спорту України.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 жовтня 2019 р. № 906-р 
Київ

Про призначення  
Марценюка О. Е.  

заступником Міністра оборони України
Призначити Марценюка Олексія Еразмовича заступником Міністра оборо-

ни України.
Прем’єр-міністр України  О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 жовтня 2019 р. № 907-р 
Київ

Про призначення Фролової А. Є.  
заступником Міністра оборони України

Призначити Фролову Аліну Євгенівну заступником Міністра оборони України.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 жовтня 2019 р. № 909-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків 
Голови Державного агентства України з питань кіно 

на шевчук Ю. І.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Дер-

жавного агентства України з питань кіно, виконання обов’язків Голови Дер-
жавного агентства України з питань кіно на начальника юридичного відділу за-
значеного Агентства Шевчук Юлію Іванівну. 

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 жовтня 2019 р. № 910-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 21 серпня 2019 р. № 650
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 р. № 650 «Про тимчасове покладення виконан-
ня обов’язків Голови Державної служби експортного контролю України на Ра-
дова Д. Г.».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 жовтня 2019 р. № 911-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків 
Голови Державної служби експортного контролю 

України на шайтана О. В.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Дер-

жавної служби експортного контролю України, виконання обов’язків Голови 
Державної служби експортного контролю України на заступника Голови за-
значеної Служби Шайтана Олександра Вікторовича.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖБК «НАШ ДОМ» (36538195) повідомляє, що  
27 вересня 2019 року відбулися Позачергові загальні збори членів ОК «ЖБК «НАШ ДОМ» 
за адресою: місто Київ, вул. Гарматна, буд. 26/2, приміщення актової зали БК «Росток».

За результатами зборів: з 27 вересня 2019 року припинено повноваження Голо-
ви правління Нечипорчука С.В.; правління, ревізійної комісії, спостережної ради; об-
рано нового Голову правління ОК «ЖБК «НАШ ДОМ» — Сомова П.В., правління: Ши-
шанова Н.І., Івахно М.В.; ревізійну комісію — Писаренко (Коновалова) К.В., Леонтьєв 
К.В., Чемер В.І.;  спостережну раду — Діхтяр А.М., Комареус О.В., Салюков А.О. Кон-
тактні дані: 044-2354882, 097-1633120; oknashdom@gmail.com, www.investor182.com.

Одночасно з цим інформуємо, що рішенням Правління, викладеним у Протоколі за-
сідання Правління ОК «ЖБК «НАШ ДОМ» № 3 від 30 вересня 2019 року, скликання та 
проведення Позачергових загальних зборів ОК«ЖБК «НАШ ДОМ» на 19-00 10.10.2019 
року в Актовій залі Інституту газу НАНУ за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буди-
нок 39 – скасовано.

Тернівська державна нотаріальна кон-
тора Дніпропетровської області у від-
повідності зі статтею 63 Закону України 
«Про нотаріат» повідомляє про відкрит-
тя спадщини після смерті ГЕРАСІМОВА 
ПЕТРА ІВАНОВИЧА, який помер 29 черв-
ня 2012 року і на день смерті проживав  в 
місті Тернівці Дніпропетровської області, 
провулок Кренкеля, будинок 3, кварти-
ра 1.

Спадкоємцям ГЕРАСІМОВА ПЕТРА ІВА-
НОВИЧА необхідно з’явитися до Тернів-
ської державної нотаріальної контори 
Дніпропетровської області за адресою: 
місто Тернівка, вулиця Курська, будинок 
12 в термін до 20 жовтня 2019 року.

Тернівська державна нотаріальна кон-
тора Дніпропетровської області у від-
повідності зі статтею 63 Закону України 
«Про нотаріат» повідомляє про відкрит-
тя спадщини після смерті ГЕРАСІМОВОЇ 
ЄВГЕНІЇ ЯКОВЛІВНИ, яка померла 04 лю-
того 2019 року і на день смерті прожи-
вала в місті Тернівці Дніпропетровської 
області, провулок Кренкеля, будинок 3, 
квартира 1.

Спадкоємцям ГЕРАСІМОВОЇ ЄВГЕНІЇ 
ЯКОВЛІВНИ необхідно з’явитися до Тер-
нівської державної нотаріальної контори 
Дніпропетровської області за адресою: 
місто Тернівка, вулиця Курська, будинок 
12 в термін до 20 жовтня 2019 року.

Дружківський міський суд Донецької 
обл. (84205, м. Дружківка, вул. Енгельса, 
45) розглядає кримінальне провадження 
№ 1-кп/229/261/2019 за обвинуваченням 
Часовітіна Дмитра Сергійовича в скоєнні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 cт. 125 КК України. Обвину-
вачений у справі Часовітін Дмитро Сергі-
йович, 13 грудня 1982 року народження, 
(останнє відоме місце проживання: Доне-
цька область, м. Дружківка, вул. Космо-
навтів 31-27), викликається на 08 жовтня 
2019 р. на 11:00 годину до суду, зал судо-
вого засідання № 1 для участі у підготов-
чому судовому засіданні.

Суддя A.Л. Гонтар

ФК «Рікард» повідомляє, 30.09.2019 року було укладено дого-
вір № 2083 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, що входять 
в лот № GL3N210571, протокол електронного аукціону №UA-EA-2019-
08-15-000004-b, за якими ПАТ «Міський комерційний банк» відступив 
шляхом продажу ФК «Рікард» право вимоги та інші майнові права за 
кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання, фі-
зичними особами, нерухомості, основних засобів та дебіторської забор-
гованості, а саме: права вимоги за кредитними договорами, що укладе-
ні з фізичними особами: Кредитний договір № 879 від 26.09.2012 р., 
укладений між ПАТ «МКБАНК» та Панько Н.М.; Договір іпотеки № 
879/980-ФО/І від 26.09.2012 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та Мар-
ковичем О.М.; Кредитний договір № 338/980-ФО від 13.02.2008 р., укла-
дений між ПАТ «МКБАНК» та Федорченком А.В; Кредитний договір № 
1092/980-ФО від 23.01.2014 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та Паша 
Л.І.; Договір іпотеки № 1092/980-ФО/І від 23.01.2014 р., укладений між 
ПАТ «МКБАНК» та Паша Л.І.; Кредитний договір № 652/980-ФО від 
16.11.2010 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та Вишневські М.І.; Дого-
вір іпотеки № 652/980-ФО/І від 16.11.2010 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та Вишневські М.І. Кредитний договір № 305/980-ФО від 
21.12.2007 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та Гармашем П.М.; Кре-
дитний договір № 305/980-ФО/1 від 29.02.2008 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та Гармашем П.М.; Кредитний договір № 233/840-ФО від 
10.10.2007 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та Заховайлом В.В. майно-
ві права за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господа-
рювання: 1) Договір про надання овердрафту № 1036/980-ЮО/О від 
12.09.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Газресурс-
трейд»;Договір застави товарів в обороті № 1036/980-ЮО/О/ЗТО-1 від 
12.09.2013., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ Газресурс-трейд»; 
Договір застави товарів в обороті № 1036/980-ЮО/О/ЗТО-1 від 
12.09.2013., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ Газресурс-трейд»; 
Кредитний договір № 394/840-ЮО від 24.04.2008 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ТОВ «Лінкор»; права вимоги за кредитними договорами, 
що укладені з суб’єктами господарювання: 1) Кредитний договір про 
відкриття кредитної лінії № 822/980-ЮО від 16.05.2012 р. з договорами 
про внесення змін, укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Глобал Асіс-
танс»; 2) Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 834/980-ЮО 
від 13.06.2012 р. з договорами про внесення змін, укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ТОВ «Глобал Асістанс»; 3) Кредитний договір про відкрит-
тя кредитної лінії № 1025/980-ЮО від 12.08.2013 р. з договорами про 
внесення змін, укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Глобал Асістанс»; 
4) Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 852/980-ЮО від 
25.07.2012 р. з договорами про внесення змін, укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ТОВ «Глобал Асістанс»; 5) Кредитний договір № 910/980-
ЮО від 26.12.2012 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «МЕКОНГ 
ФУД»; Договір застави рухомого майна № 910/980-ЮО/ЗРМ від 
26.12.2012 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «МЕКОНГ ФУД»; 6) 
Кредитний договір № 888/980-ЮО від 16.10.2012 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ТОВ «ІК»СТОКМАСТЕР»; Договір застави рухомого майна 
№ 888/980-ЮО/ЗРМ від 30.11.2012 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та 
ТОВ «ІК»СТОКМАСТЕР»; Кредитний договір № 929/980-ЮО від 
26.02.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «ІСМА КИЇВ»; Дого-
вір застави рухомого майна № 929/980-ЮО/ЗРМ-1 від 31.01.2014 р., 
укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «ТЕРРМЕТ»; 8) Кредитний дого-
вір № 1096/980-ЮО від 23.01.2014 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та 
ТОВ «Амбрела Девелопмент Інвестмент Корпорейшн»; Договір застави 
рухомого майна № 1096/980-ЮО/ЗРМ від 31.01.2014., укладений між 
ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «ТЕРМЕТ»; 9) Кредитний договір № 930/980-ЮО 
від 26.02.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «ПРОМТЕКС 
ТОРГ»; Договір застави рухомого майна № 930/980-ЮО/ЗРМ-1 від 
31.01.2014., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «ТЕРМЕТ»; 10) Кре-
дитний договір № 926/980-ЮО від 21.02.2013 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ТОВ «ЖИЛБУД-ІНВЕСТ-К»; Договір застави рухомого 
майна № 926/980-ЮО/ЗРМ-1 від 31.01.2014., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ТОВ «ТЕРМЕТ»; Кредитний договір № 950/980-ЮО від 
14.05.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Кременчуцька 
торгова спілка»; Договір іпотеки № 950/980-ЮО/І-1 від 11.11.2013, укла-
дений між ПАТ «МКБАНК» та Вінокуровим Степаном Васильовичем; До-
говір іпотеки № 950/980-ЮО/І від 14.05.2013., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ТОВ «ГЕОНІКС»; Договір поруки № 950/980-ЮО/П від 
14.05.2013, укладений між ПАТ «МКБАНК» та Лігоцьким Іваном Олек-
сандровичем; Кредитний договір № 805/980-ЮО від 17.02.2012 р., укла-
дений між ПАТ «МКБАНК» та ФОП Алісіменко Сергій Олексійович; Кре-
дитний договір № 937/980-ЮО від 15.03.2013 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ПП «Меланж-М»; Договір застави цінних паперів № 
937/980-ЮО/ЗЦП-1 від 27.06.2013., укладений між ПАТ «МКБАНК» та 
ТОВ»ЗЕТ-ОТ»; Кредитний договір № 198/980-ЮО від 19.09.2007 р., укла-
дений між ПАТ «МКБАНК» та ПП «Дніпр-спецмонтаж Інвест»; Договір 
застави транспортного засобу № 198/980-ЮО/А-1 від 19.09.2007 р., 
укладений між ПАТ «МКБАНК» та ПП «Дніпр-спецмонтаж Інвест»; Дого-
вір застави транспортного засобу № 198/980-ЮО/А-3 від 27.02.2009 р., 
укладений між ПАТ «МКБАНК» та ПП «Дніпр-спецмонтаж Інвест»; Дого-

вір поруки № 198/980-ЮО/П від 23.02.2009 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та Юдіним Л.О.;15) Кредитний договір № 296/980-ЮО від 
11.12.2007 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ПП «Дніпр-спецмонтаж 
Інвест»; Договір застави транспортного засобу № 296/980-ЮО/А-2 від 
11.12.2007 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ПП «Дніпр-спецмонтаж 
Інвест»; Договір поруки № 296/980-ЮО/П від 23.02.2009 р., укладений 
між ПАТ «МКБАНК» та Юдіним Л.О.; 16) Кредитний договір № 928/980-
ЮО від 26.02.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ПАТ «Авіакомпа-
нія «Ейр Онікс»»; Договір застави цінних паперів № 928/980-ЮО/ЗЦП-2 
від 12.11.2013., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ»Онікс-груп»; До-
говір застави цінних паперів № 928/980-ЮО/ЗЦП-1 від 12.11.2013., укла-
дений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ»Крим-Дідактик»; Договір застави ру-
хомого майна № 928/980-ЮО/ЗРМ від 26.02.2013., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ПАТ «Авіакомпанія «Ейр Онікс»; Договір застави майно-
вих прав № 928/980-ЮО/ЗМП від 12.11.2013 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ПАТ «Авіакомпанія «Ейр Онікс»; Договір застави № 
928/980-ЮО/ТЗ від 26.02.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ПАТ 
«Авіакомпанія «Ейр Онікс»; Договір поруки № 928/980-ЮО/П-4 від 
12.11.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та Шевчук С.Є.; Договір 
поруки № 928/980-ЮО/П від 26.02.2013 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та Мельником І.Є.; Договір поруки № 928/980-ЮО/П-2 від 
12.11.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та Мельником Є.П.; 17) 
Кредитний договір № 1062/980-ЮО від 01.11.2013 р., укладений між 
ПАТ «МКБАНК» та ПАТ «Авіакомпанія «Ейр Онікс»»; Договір застави цін-
них паперів № 1062/980-ЮО/ЗЦП-2 від 12.11.2013., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ТОВ»Онікс-груп»; Договір застави цінних паперів № 
1062/980-ЮО/ЗЦП-1 від 12.11.2013, укладений між ПАТ «МКБАНК» та 
ТОВ»Крим-Дідактик»; Договір застави рухомого майна № 1062/980-ЮО/
ЗРМ від 11.11.2013, укладений між ПАТ «МКБАНК» та ПАТ «Авіакомпа-
нія «Ейр Онікс»; Договір застави майнових прав № 1062/980-ЮО/ЗМП 
від 01.11.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ПАТ «Авіакомпанія 
«Ейр Онікс»; Договір поруки № 1062/980-ЮО/П-4 від 12.11.2013 р., укла-
дений між ПАТ «МКБАНК» та Шевчук С.Є.; Договір поруки № 
1062/980-ЮО/П від 01.11.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та 
Мельником І.Є.; Договір поруки № 1062/980-ЮО/П-2 від 12.11.2013 р., 
укладений між ПАТ «МКБАНК» та Мельником Є.П.; 18) Договір про на-
дання овердрафту № 915/980-ЮО/О від 17.01.2013 р., укладений між 
ПАТ «МКБАНК» та ПАТ «Авіакомпанія «Ейр Онікс»»; Договір застави цін-
них паперів № 915/980-ЮО/О/ЗЦП-2 від 12.11.2013., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ТОВ»Онікс-груп»; Договір застави цінних паперів № 
915/980-ЮО/О/ЗЦП-1 від 12.11.2013., укладений між ПАТ «МКБАНК» та 
ТОВ»Крим-Дідактик»; Договір застави рухомого майна № 915/980-ЮО/О/
ЗРМ від 17.01.2013., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ПАТ «Авіакомпа-
нія «Ейр Онікс»; Договір застави майнових прав № 915/980-ЮО/О/ЗМП 
від 13.09.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ПАТ «Авіакомпанія 
«Ейр Онікс»; Договір застави від 17.01.2013 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ПАТ «Авіакомпанія «Ейр Онікс»; Договір поруки № 
915/980-ЮО/О/П-4 від 08.11.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та 
Шевчук С.Є.; Договір поруки № 915/980-ЮО/О/П від 17.01.2013 р., укла-
дений між ПАТ «МКБАНК» та Мельником І.Є.; Договір поруки № 
915/980-ЮО/О/П-2 від 08.11.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та 
Мельником Є.П.; 19) Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 
673/980-ЮО від 14.12.2010 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ПП 
«Старк-2»; Договір застави обладнання № 673/980-ЮО/О від 14.12.2010 
р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ПП «Старк-2»; 20) Кредитний дого-
вір № 1071/980-ЮО від 13.11.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та 
ТОВ «Агротим» (засвідчена копія); 21) Кредитний договір № 1120/980-
ЮО від 03.04.2014 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Беверлі 
Рокс»; Договір іпотеки № 1120/980-ЮО/І від 29.04.2014 р., укладений 
між ПАТ «МКБАНК» та ПАТ «Українська фінансова компанія «Гарант-Ав-
то»; 22) Договір про надання овердрафту № 992/980-ЮО/О від 20.06.2013 
р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Благовест»;Договір застави 
рухомого майна № 992/980-ЮО/О/ЗРМ від 16.07.2013., укладений між 
ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Благовест»;Договір застави рухомого майна № 
992/980-ЮО/О/ЗРМ-2 від 11.11.2013., укладений між ПАТ «МКБАНК» та 
ТОВ «Благовест» Договір поруки № 992/980-ЮО/О/П від 20.06.2013 р., 
укладений між ПАТ «МКБАНК» та Литвиненко В.А.; 23) Кредитний дого-
вір № 1074/980-ЮО від 15.11.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та 
ТОВ «Газова компанія «Енергоресурс»; Договір застави товарів в оборо-
ті № 1074/980-ЮО/ЗТО від 15.11.2013., укладений між ПАТ «МКБАНК» 
та ТОВ «Газова компанія «Енергоресурс»; Договір поруки № 
1074/980-ЮО/П від 15.11.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та Єв-
сюков А.В.; Договір поруки № 1074/980-ЮО/П-1 від 15.11.2013 р., укла-
дений між ПАТ «МКБАНК» та Зіборовим С.П.; 24) Кредитний договір № 
1043/980-ЮО від 03.10.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ 
«Еверест-12» (засвідчена копія); 25) Кредитний договір № 93/980-ЮО 
від 31.05.2007 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Екобуд»; Іпо-
течний договір майнових прав № 93/980-ЮО/12010-2 від 23.07.2010 р., 
укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «КУА «Інвестиційний альянс»; 
Іпотечний договір майнових прав від 25.06.2007 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ТОВ «Екобуд»; Іпотечний договір № 93/980-ЮО/12010-1 
від 23.07.2010 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «КУА «Інвести-

ційний альянс»; Іпотечний договір № 93/980-ЮО/12010 від 23.07.2010 р., 
укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «КУА «Інвестиційний альянс»; 26) 
Кредитний договір № 936/980-ЮО від 13.03.2013 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ТОВ «Екселлент трейд» (засвідчена копія); Договір заста-
ви цінних паперів № 936/980-ЮО/ЗЦП-3 від 27.06.2013., укладений між 
ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Зет-от» (засвідчена копія); 27) Кредитний дого-
вір № 925/980-ЮО від 21.02.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та 
ТОВ «Енерговуглепром»; Договір поруки № 925/980-ЮО/П від 21.02.2013 
р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та Волочай Л.П.; Договір іпотеки № 
925/980-ЮО/І від 21.02.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та Воло-
чай Л.П.; 28) Кредитний договір № 1089/980-ЮО від 10.01.2014 р., укла-
дений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Кікко бест» (засвідчена копія); 29) 
Кредитний договір № 531/980-ЮО від 30.06.2009 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ТОВ «Київ промбуд-монтаж»; Договір застави транспорт-
ного засобу № 531/980-ЮО/А від 30.06.2009 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та Юдіним Л.О.; Договір застави транспортного засобу № 
531/980-ЮО/А-1 від 26.08.2009 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та 
Юдіним Л.О.; Договір поруки № 531/980-ЮО/П від 30.06.2009 р., укладе-
ний між ПАТ «МКБАНК» та Юдіним Л.О.;30) Кредитний договір № 
968/980-ЮО від 29.05.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ 
«Корн груп» (засвідчена копія); 31) Кредитний договір № 1073/980-ЮО 
від 14.11.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Миколіт»; 32) 
Договір про надання овердрафту № 921/980-ЮО/О від 15.02.2013 р., 
укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Інтернаціональна група вин 
України №1»; Договір поруки № 921/980-ЮО/О/П від 15.02.2013 р., укла-
дений між ПАТ «МКБАНК» та Моісеєвою Р.М.; 33) Кредитний договір 
про відкриття кредитної лінії № 800/980-ЮО від 30.12.2011 р., укладений 
між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Нафтопрактик плюс»; 34) Договір про на-
дання овердрафту № 1046/980-ЮО/О від 08.10.2013 р., укладений між 
ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «ТВК «Мега пак»; Договір застави рухомого май-
на № 1046/980-ЮО/О/ЗРМ від 08.10.2013 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ТОВ «ТВК «Мега пак»; 35) Кредитний договір № 1069/980-
ЮО від 07.11.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Укрвікно-
пром» (засвідчена копія); 36) Кредитний договір № 1021/980-ЮО від 
17.07.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Гермесбудматері-
али» (засвідчена копія); Договір іпотеки № 1021/980-ЮО/І від 31.07.2013 
р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та компанія Сіті коммерс авіа лтд.; 37) 
Кредитний договір № 941/980-ЮО від 25.03.2013 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ТОВ «Зернопостач 2013» (засвідчена копія); 38) Кредит-
ний договір № 931/980-ЮО від 06.03.2013 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ТОВ «Авіксман» (засвідчена копія); Договір застави цінних 
паперів № 931/980-ЮО/О/ЗЦП-1 від 27.06.2013., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ТОВ «Зет-от» (засвідчена копія); 39) Кредитний договір № 
1012/980-ЮО від 25.06.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ 
«Стройбудпостач» (засвідчена копія); 40) Кредитний договір № 933/980-
ЮО від 17.03.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Стренд» 
(засвідчена копія); Договір застави цінних паперів № 933/980-ЮО/ЗЦП-3 
від 27.06.2013., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Зет-от» (засвід-
чена копія); 41) Кредитний договір № 1093/980-ЮО від 21.01.2014 р., 
укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Арго-93» (засвідчена копія); 42) 
Кредитний договір № 1083/980-ЮО від 05.12.2013 р., укладений між 
ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Ельф» (засвідчена копія); 43) Кредитний дого-
вір № 946/980-ЮО від 04.04.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та 
ТОВ «Константа групс» (засвідчена копія); 44) Кредитний договір № 
1023/980-ЮО від 01.08.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ 
«Ріл мейд» (засвідчена копія); 45) Кредитний договір № 989/980-ЮО від 
10.06.2013 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Сітіус-С»; Договір 
застави цінних паперів № 989/980-ЮО/ЗЦП-1 від 27.06.2013., укладений 
між ПАТ «МКБАНК» та ТОВ «Зет-от» (засвідчена копія); 46) Кредитний 
договір № 758/980-ЮО від 30.06.2011 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» 
та ПП «ДЕКОР ТРАНС СЕРВІС»; 47) Кредитний договір № 99/980-ЮО від 
06.06.2007 р., укладений між ПАТ «МКБАНК» та СТОВ «Таврида»; 48) 
Кредитний договір № 430/980-ЮО від 29.08.2008 р., укладений між ПАТ 
«МКБАНК» та ТОВ «Монастирський квас ботлінг».

З 30.09.2019 року кредитором за вказаним(и) у попередньому аб-
заці договором(ами) є ФК «Рікард» (місцезнаходження: 03190, м. Ки-
їв, вул. Саратовська, буд. 37, офіс 5; ідентифікаційний код юридичної 
особи: 42100015; контактний номер телефону: +38 (067) 36 48 163, 
адреса для листування: м. Київ, 04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 36, 
електронна адреса: fc.ricard@ukr.net, тому починаючи з 04.10.2019 р. 
усі платежі за вказаним(и) вище договором(ами) просимо здійснюва-
ти за наступними реквізитами Нового кредитора: 

П/р: 26505582887001
ПАТ «АСВІО БАНК» місто Чернігів
МФО: 353489
З усіх питань, в тому числі щодо внесення відповідних змін до 

вищевказаного(их) договору(ів) прохання звертатись до Нового кре-
дитора за наступними контактними номерами: +38 (067) 36 48 163.

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) 

з продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: GL18N012259
Короткий опис активів в 
лотах

Права вимоги за кредитни-
ми договорами,  укладеними 
з юридичною особою та не-
рухомість

Електронна адреса для до-
ступу до відкритих торгів 
(аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)

23.10.2019 року

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)

Вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація що-
до лотів

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/22-
kambio/44772-asset-sell-
id-220556

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шишкіна Олена Миколаївна, 19.04.1978 ро-

ку народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися   
09 жовтня 2019 року о 10 год. 00 хв. до Управлін-
ня процесуального керівництва досудовими роз-
слідуваннями кримінальних правопорушень, вчи-
нених на тимчасово окупованих територіях, Гене-
ральної прокуратури України за адресою: м. Київ, 
б-р Лесі Українки, 26а, каб. 711, для вручення по-
відомлення про підозру та участі у процесуальних 
діях як підозрювана у кримінальному проваджен-
ні № 42014000000000980, за ознаками криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України.

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Батяшова Любов Олексіївна, 24.06.1955 ро-

ку народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися  
09 жовтня 2019 року о 10 год. 30 хв. до Управлін-
ня процесуального керівництва досудовими роз-
слідуваннями кримінальних правопорушень, вчи-
нених на тимчасово окупованих територіях, Гене-
ральної прокуратури України за адресою: м. Київ, 
б-р Лесі Українки, 26а, каб. 711, для вручення по-
відомлення про підозру та участі у процесуальних 
діях як підозрювана у кримінальному проваджен-
ні № 42014000000000980, за ознаками криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Кравченко Тетяна Дмитрівна, 04.08.1957 ро-

ку народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися   
09 жовтня 2019 року об 11 год. 30 хв. до Управлін-
ня процесуального керівництва досудовими роз-
слідуваннями кримінальних правопорушень, вчи-
нених на тимчасово окупованих територіях, Гене-
ральної прокуратури України, за адресою: м. Київ, 
б-р Лесі Українки, 26а, каб. 711, для вручення по-
відомлення про підозру та участі у процесуальних 
діях як підозрювана у кримінальному провадженні 
№ 42014000000000980, за ознаками кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
 КК України.
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Здай зброю і спи спокійно
Павло КУЩ,  

«Урядовий кур’єр» 

ХАТНІ АРСЕНАЛИ. Право-
охоронці Донеччини вилучили 
дві гранати РГД-5, які незакон-
но зберігав удома житель міс-
та Гірник. Перевіряючи інфор-
мацію, що 55-річний громадя-
нин тримає боєприпаси в жит-
ловому будинку, співробітни-
ки Селидівського відділення 
Націо нальної поліції натрапили 

на гранати у спальній кімнаті бі-
ля ліжка.

Боєприпаси відправили на екс-
пертизу, а щодо господаря хат-
нього арсеналу відкрито кри-
мінальне провадження за ч. 1   
ст. 263 Кримінального кодексу 
«Незаконне поводження зі збро-
єю, бойовими припасами або ви-
буховими речовинами». Тепер 
порушникові чинного законодав-
ства загрожує покарання у вигля-
ді позбавлення волі на строк до 

семи років. А якби він не тримав 
гранати у спальні, а добровільно 
здав їх  правоохоронцям, міг би 
уникнути покарання. 

А тим часом у прифронтовій 
Донецькій області з 1 жовтня роз-
почався місячник добровільної 
здачі зброї, боєприпасів та вибу-
хівки. Поліцейські краю, де з відо-
мих причин у незаконному збе-
ріганні чи обігу перебуває чима-
ло зброї та вибухонебезпечних 
предметів, вкотре нагадують: ч. 3 

ст. 263 КК України гарантує звіль-
нення від кримінальної відпові-
дальності в разі добровільної їх 
здачі правоохоронцям чи піротех-
нікам. 

У цьому, до речі, вже перекона-
лися жителі області, які відгукну-
лися на таку акцію, проведену на 
Донеччині у квітні. Тоді лише за 
10 днів місцеві жителі  добровіль-
но позбулися 150 одиниць вогне-
пальної зброї, 70 гранат і понад 
80 тисяч різноманітних набоїв. 

Кабінет для шахістів 
— власними руками

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ВІД ІДЕЇ ДО ЇЇ ВТІЛЕННЯ. У Жашківській спеціалізованій школі 
№1 на Черкащині вже другий рік працює гурток «Шахи», яким керує 
вчитель дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки Сергій Дробот. 
Гурток об’єднує 60 юних любителів шахів не тільки зі школи №1, а й 
з інших міських закладів освіти. З дитинства закоханий у цю цікаву 
гру, педагог зумів захопити нею багатьох вихованців. Любителів ша-
хів у школі стає дедалі більше, а ось потренуватися як слід, позма-
гатися з товаришами ніде. Разом із керівництвом закладу вирішили 
обладнати для юних шахістів спеціальний кабінет. 

Упродовж літа тривали будівельні та опоряджувальні роботи, в 
яких брали участь і школярі, й дорослі. Проєкт майбутнього кабіне-
ту, який допомогли виготовити студенти кафедри дизайну Черкась-
кого технологічного університету, втілювали всією громадою. До-
лучилися Жашківський міський голова Ігор Цибровський, депута-
ти міської та обласної ради, освітяни. Юні художники Софія Деркач 
та Вікторія Склярук разом з учителькою мистецтва Тетяною Дер-
кач оздобили кабінет тематичними малюнками-розписами. За ко-
шти громади придбано ноутбук, електронні шахові годинники, комп-
лекти для гри в шахи та шашки.

Нещодавно відбулось урочисте відкриття шахового кабінету. До 
нього приурочили шкільний шахово-шашковий турнір. А солодкі по-
дарунки переможцям вручили гості, які завітали до школи. У фоє за-
кладу активісти організували яскраву презентацію всієї позашкіль-
ної гурткової роботи художньо-естетичного, технологічного, військо-
во-патріотичного напрямів.

Жителі інших регіонів України 
чи іноземці, побувавши впер-

ше в Донецькій області, часто пе-
реживають емоції одного з моряків 
експедиції Христофора Колумба, 
який нарешті побачив нову землю, 
названу в майбутньому Америкою. 
Тобто кожен з них по-новому від-
криває для себе цей край. Не До-
неччину як промислову територію, 
де небо підпирають похмурі терико-
ни вугільних шахт і чорні труби ме-
талургійних заводів, а як привабли-
ву для туристів землю з безліччю 
цікавих історичних, релігійних, еко-
логічних та культурно-пізнавальних 
маршрутів.

 «Місце надзвичайно 
красиве й оригінальне»

 Чи знали ви, що Святогірськ — 
найпівнічніше місто Донеччини? 
А в тих, хто хоч раз побачить ма-
льовничі краєвиди біля річки Сівер-
ський Донець зі стрімкими крейдя-
ними скелями, на яких виблиску-
ють золотом бані Святогірського 
монастиря, воно назавжди закар-
бується в пам’яті. Тому, піднявшись 
на крейдяні скелі над Донцем і по-
бачивши довколишню красу, ман-
дрівники починають розуміти, що 
саме мав на увазі письменник Ан-
тон Чехов, який у травні 1887 року 
залишив в особистому щоденнику 
запис: «Місце надзвичайно гарне і 
оригінальне».    

Ще одна особливість цієї при-
вабливої місцевості — те, що во-
на входить до складу Національно-
го природного парку «Святі гори», 
на території якого  більш як сотня 
пам’яток історії та об’єктів архео-
логії — від палеоліту до середньо-
віччя. 

Симфонія на солоному 
дні прадавнього моря

Гірницька кліть, легко гойднув-
шись, стрімко йде донизу, де на 
глибині 300 метрів на туристів че-
кають не звичні темні шахтні ви-
робки, а навпаки, сліпучо-білі. Відві-
давши місто Соледар Бахмутсько-
го району, зможете переконатися, 
що під землею зберігаються бага-
тющі запаси «білого золота» — со-

лі. Спустившись на цю глибину, ви 
по суті побуваєте на дні прадав-
нього Пермського моря, яке коти-
ло тут хвилі близько 280 мільйонів 
років тому. Й опинитеся немов у ве-
летенській сільниці: підлога, стіни, 
стеля — усе із солі. А у великій залі, 
висота якої сягає майже 30 метрів 
— неймовірна акустика і тому тут 
відбуваються концерти симфоніч-
ної музики. Мелодії зачаровують: 
вони немов стрімко летять угору, а 
потім повільно опускаються вниз. А 
ще в соляних виробках облаштова-
но спелеосанаторій «Соляна сим-
фонія», який одночасно може при-
йняти на оздоровлення й лікування 
100 пацієнтів. 

Посидьте  
на скам’янілому 
тисячолітньому 
пеньку

Шанувальники природної екзо-
тики мандрують у пустелю в зао-
кеанському штаті Аризона. А вам, 
щоб побачити щось подібне, зовсім 
в інший бік — на Донеччину. Бо та-
ку саму  дивину пропонує заповід-
ник «Дружківський кам’яний ліс» 
неподалік селища Олексієво-Друж-
ківка Костянтинівського району. У 
цьому лісі  збереглися скам’янілі 
прадавні дерева араукарії, які рос-
ли у пралісах понад 250 мільйонів 
років тому. Цікаво, що їхні стовбу-
ри наче недавно спиляно, хоч на-
справді вони були під водою та в 
землі тисячі років. Потік туристів, 
які хочуть посидіти на скам’янілих 
пеньках із пралісів прадавньої ми-
нувшини, щороку зростає. Приєд-
найтеся до них — не пошкодуєте. 

Принади зеленого 
туризму

Про село Олександро-Калино-
ве Костянтинівського району нещо-
давно дізналася вся країна. Воно 
стало одним із фіналістів конкурсу 
«Неймовірні села України 2017 ро-
ку» й отримало спеціальний приз 
Посольства Франції в Україні. За 
збереження навколишнього се-
редовища та біорозмаїття. Сіль-
ська громада зуміла перетвори-
ти свою малу батьківщину на один 

з найпривабливіших для туристів 
об’єктів зеленого туризму. Тут вам 
насамперед запропонують відвіда-
ти музей історії «Довкілля», де зі-
брано чимало цікавих експонатів — 
свідків минулого цієї мальовничої 
території на берегах річки Калинів-
ка. Поблизу села лежить регіональ-
ний ландшафтний парк «Клебан-
Бик». Його створення — данина іс-
торичному минулому, оскільки те-
риторія тісно пов’язана з історією 
Війська Запорозького. На землях 
козацьких вільностей  у XVII—XVIII 
століттях стояла козацька застава 
«Залізна».  Для бажаючих зупини-
тися й відпочити у сільській місце-
вості  є  зелена садиба з усіма зруч-
ностями.

Кому цілющої енергії? 
Заповідник «Кам’яні могили» на 

межі Донецької й Запорізької об-
ластей щороку відвідують понад 15 
тисяч туристів. Це — гірська краї-
на в мініатюрі. Вона навдивовижу 
контрастує з навколишніми степа-
ми величною монументальністю. У 
Заповіднику можна побачити бага-
то природних скульптур і витворів з 
каменю, які сприймаються як фан-
тазії художників. Є невеликі гроти, 
мальовничі долини й чимало каз-
кових краєвидів. Саме тут у джере-
лах виявлено найсмачнішу воду в 
Приазов’ї. Усе це не тільки зачарує 
вас, а й збадьорить, зарядить цілю-
щою позитивною енергією. 

У стародавні часи ця магічна те-
риторія була культовою для наших 
предків — представників ямної, ка-
такомбної і зрубної культур, які про-
водили у цій місцині свої язичниць-
кі обряди. За однією з версій істо-
риків, трагічна битва київських дру-
жин з військом монголо-татарської 
орди на річці Калка 1223 року від-
булася на території  Заповідника 
«Кам’яні могили».  Тоді до поразки 
русичів призвела феодальна роз-

дробленість  Київської Русі та не-
бажання кількох князів виступити зі 
своїм військом однією силою проти 
ординців. І якщо ви згодні з істори-
ками то не баріться і збирайтеся в 
дорогу, щоб побачити  колишнє по-
ле цієї битви. 

Ейфель —  
це не лише Париж

А Маріуполь — не тільки мо-
ре й металургійні гіганти. Саме тут 
на  Білосарайській косі розташо-
вано найстаріший маяк Північно-
го Приазов’я. Понад 180 років його 
вогонь вказує кораблям заповітний 
шлях до берега. Він і нині справно 
працює, ніколи не давав збою, за-
вжди вчасно подає світловий сиг-
нал. 

Усередині будівлі маяка збере-
жено старовинні круті сходи, двері 
з клеймом, яке свідчить про те, що 
їх виготовила фірма Ейфеля в Па-
рижі 1882 року. Гості з Франції, які 
побували тут, були захоплені по-
баченим і запропонували місцевій 
владі домогтися внесення маяка до 
Списку об’єктів Світової спадщини 
ЮНЕСКО. 

Багато хто знає про київський 
Будинок вдови, яка плаче, назва-
ний так через жіночу маску на 
фасаді, якою під час дощу стіка-
ють струмки води, схожі на сльо-
зи. А в Маріуполі є будинок із нім-
фами, що плачуть. Його історія  
пов’язана з найвідомішим маріу-
польським архітектором Віктором 
Нільсеном, який понад 100 років 
тому спроєктував у місті споруди-
візитівки нинішнього Маріуполя. 
Багато хто вважає, що цей буди-
нок належав саме родині архітек-
тора, а маскарони у вигляді жіно-
чих голів на будинку схожі облич-
чям на його дочку, яка померла 
від тифу. І коли йде дощ, по них 
стікають сльози. 

Один із символів міста —  ко-
лишня водонапірна башта, яка ста-
ла нині простором Vezha Creative 
Space і де є туристський центр, ко-
воркінг, зал для лекцій і виставок, а 
також оглядовий майданчик, з яко-
го відкривається чудова панора-
ма всього міста. А завершити по-
дорож можна біля будинку Гампе-
ра — найзнаменитішого старого 
маєтку Маріуполя. У ньому на межі 
ХІХ—ХХ століть проживав Сергій 
Гампер, який багато зробив для 
міста як високоосвічений лікар та 
громадський діяч. До будинку ве-
де крутий узвіз, який  закінчується 
біля моря.
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Детальніше про згадані та інші привабливі туристські маршрути До-
неччини можна дізнатися в управлінні культури і туризму Донецької об-
ласної державної адміністрації за адресою: м. Краматорськ, вул. Ювілей-
на, б. 24. Тел. +380(095)729-53-43. E-mail: kul.d@dn.gov.ua. Вебсторінка:  
http://cultdon.in.ua/   

 Відкрийте для себе 
незнайому Донеччину 

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 +7 +7 +12 Черкаська +3 +8 +8 +13
Житомирська +2 +7 +7 +12 Кіровоградська +3 +8 +8 +13
Чернігівська +2 +7 +7 +12 Полтавська +3 +8 +8 +13
Сумська +2 +7 +5 +10 Дніпропетровська +4 +9 +8 +13
Закарпатська +4 +9 +7 +12 Одеська +5 +10 +10 +15
Рівненська +2 +7 +6 +11 Миколаївська +3 +8 +10 +15
Львівська +2 +7 +5 +10 Херсонська +5 +10 +11 +16
Івано-Франківська +3 +8 +6 +11 Запорізька +5 +10 +10 +15
Волинська +2 +7 +6 +11 Харківська +4 +9 +8 +13
Хмельницька +2 +7 +7 +12 Донецька +4 +9 +9 +14
Чернівецька +3 +8 +7 +12 Луганська +6 +11 +10 +15
Тернопільська +2 +7 +6 +11 Крим +5 +10 +11 +16
Вінницька +2 +7 +8 +13 Київ +4 +6  +9 +11

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

7..12
2..7

9..14
4..9

8..13
3..8

10..15
4..9

6..11
2..7

гроза

Тепер позмагатися з гуртківцями приходять і дорослі шахісти
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