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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:      «Ми звикли
говорити,  

що Будапештський 
меморандум — гарант. 

Ми виправляємо ці 
підходи. Нині гарантом 

нашої незалежності 
слугує наша армія».

МВФ зацікавлений  
у сталому розвитку 
нашої країни 

ПАРТНЕРСТВО. Місія Міжнародного валютного фонду, яка роз-
почала роботу в Україні 6 вересня, обговорить з вищим керівництвом 
держави та керівниками профільних міністерств шляхи підтримки 
реформ для забезпечення макроекономічної стабільності й сталого 
розвитку. Про це ще у Вашингтоні заявив голова департаменту кому-
нікацій МВФ Джеррі Райс. У перший день роботи в Україні очільника 
місії Рона ван Родена і Постійного представника МВФ в Україні Йосту 
Люнгмана прийняла   в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова. Сто-
рони обговорили основні аспекти провадження економічної політики 
країни, розглянули подальші кроки в межах двосторонньої співпраці, 
зокрема можливість отримання фінансової допомоги для збережен-
ня та підтримки макроекономічної стабільності.

«Візит місії МВФ — позитивний сигнал у відносинах Украї-
ни з фондом. Станом на сьогодні ми вже виконали більшість 
зобов’язань перед МВФ у межах поточної програми співпраці», — 
цитує прес-служба Мінфіну слова Оксани Маркарової.

148,7 млрд грн
сягнули доходи місцевих бюджетів  

за 8 місяців 2018 року. Це на 23,1% 
більше за торішній аналогічний показник

ОПИТУВАННЯ. Соціологи й експерти кажуть, що над успішною 
реформою нависає тінь політичних інтересів 

Рубікон 
децентралізації  
ще не перейдено?

Президент про відповідне рішення РНБО  
щодо фінансування сектору оборони і безпеки
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін до Порядку 
ініціювання, підготовки та 
реалізації проектів Twinning»

Український кінокритик  
та кінознавець Алік Шпилюк 
розповів «Урядовому 
кур’єрові» про фестивальну  
й щоденну кухню кіноіндустрії

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ 

2

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 17 серпня 2018 р. № 544-р 

Київ

Про затвердження плану заходів з підготовки  
і відзначення 27-ї річниці незалежності України 

та 100-річчя відродження української державності
1. Затвердити план заходів з підготовки і відзначення 27-ї річниці незалежності 

України та 100-річчя відродження української державності, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київ-

ській міській держадміністраціям забезпечити виконання затвердженого цим розпоря-
дженням плану заходів за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюдже-
тів, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 17 серпня 2018 р. № 544-р

ПЛАН 
заходів з підготовки і відзначення 27-ї річниці незалежності України  

та 100-річчя відродження української державності
1. Забезпечити проведення до Дня Державного Прапора України у м. Києві, інших 

населених пунктах, а також закордонних дипломатичних установах України:
офіційної церемонії урочистого підняття Державного Прапора України.

Обласні та Київська міська держадміністрації, Міноборони, МЗС.
23 серпня 2018 р.;

інших заходів, спрямованих на виховання поваги до державних символів України.
МОН, Мінкультури, Мінмолодьспорт, МЗС, Національна академія наук 
(за згодою), Український інститут національної пам’яті, обласні та Ки-
ївська міська держадміністрації.
Серпень – вересень 2018 року.

2. Забезпечити проведення з нагоди Дня незалежності України та 
100-річчя відродження української державності:

параду військ по вул. Хрещатик та Майдану Незалежності у столиці України – 
м. Києві, передбачивши проліт авіації у складі повітряної колони.

Міноборони, МВС, СБУ (за згодою), Адміністрація Держприкордон-
служби, Київська міська держадміністрація.
24 серпня 2018 р.;

показу зразків озброєння і військової техніки Збройних Сил та інших військових 
формувань із їх встановленням у м. Києві на Михайлівській площі.

Міноборони, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Київська 
міська держадміністрація.
22–26 серпня 2018 р.;

урочистих заходів у м. Києві, інших населених пунктах за участю представни-
ків органів державної влади, органів місцевого самоврядування, народних депута-
тів України, представників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнарод-
них організацій, української діаспори, учасників антитерористичної операції та учас-
ників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, представ-
ників релігійних організацій, громадськості.

Мінкультури, Мінмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мінрегіон,
Міноборони, МОН, Національна академія наук (за згодою), Державна 
служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної опе-
рації, Український інститут національної пам’яті, МВС, МОЗ, ДСНС, СБУ 
(за згодою), народні депутати України (за згодою), обласні та Київська 
міська держадміністрації.
24 серпня 2018 р.;

церемоній покладення квітів у м. Києві та інших населених пунктах до пам’ятників і 
пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за 
незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористич-
ної операції та учасників заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі 
та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Обласні та Київська міська держадміністрації, громадські організації 
(за згодою).
24 серпня 2018 р.;

урочистого відкриття тематичної виставки на одній із центральних площ м. Киє-
ва та обласних центрів.

Український інститут національної пам’яті, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
23 серпня 2018 р.;

тематичних міжнародних наукових, науково-практичних конференцій, засідань за 
круглим столом.

МОН, МЗС, Національна академія наук (за згодою), Український ін-
ститут національної пам’яті, Укрдержархів, обласні та Київська місь-
ка держ адміністрації.
Серпень – вересень 2018 року;

інформаційно-освітніх, спортивних та патріотично-виховних заходів, присвячених 
подіям та персоналіям багатовікової історії українського державотворення, держав-
них символів України.

МОН, МІП, Мінкультури, Мінмолодьспорт, Національна академія наук 
(за згодою), Український інститут національної пам’яті, Укрдержархів, 
обласні та Київська міська держадміністрації.
Серпень – вересень 2018 року.

3. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення націо-
нальної єдності, консолідацію суспільства у справі розбудови держави, розвиток 
міжрегіональних зв’язків, поширення інформації і знань про Україну, утвердження 
її позитивного іміджу у світі.

Обласні та Київська міська держадміністрації, МІП, МЗС, Український 
інститут національної пам’яті, Укрдержархів.
Серпень – вересень 2018 року.

4. Звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести 24 серпня 2018 р. 
молебні за Україну.

Мінкультури.
До 16 серпня 2018 року.

5. Забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України 
за участю представників української громадськості за кордоном заходів із відзначен-
ня Дня Державного Прапора України, 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя 
відродження української державності.

МЗС.
Серпень – вересень 2018 року.

6. Забезпечити розроблення та реалізацію регіональних планів заходів з підготов-
ки та відзначення Дня Державного Прапора України, 27-ї річниці незалежності Украї-
ни та 100-річчя відродження української державності.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Серпень 2018 року.

7. Вжити додаткових заходів до забезпечення благоустрою населених пунктів, 
упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників, пам’ятних знаків та місць 
поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність 
України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції 
та учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стри-
мування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Серпень 2018 року.

8. Вжити заходів до забезпечення публічної безпеки і порядку та безпеки дорожньо-
го руху під час проведення заходів з підготовки і відзначення Дня Державного Прапора 
України, 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя відродження української дер-
жавності, зокрема під час проведення параду військ у м. Києві та практичних тренувань 
у місці їх проведення, у тому числі під час прольоту авіації у складі повітряної колони.

Національна поліція, МВС, Міноборони, ДСНС, Управління держав-
ної охорони (за згодою), СБУ (за згодою), обласні та Київська місь-
ка держ адміністрації.
17–24 серпня 2018 року.

9. Організувати широке висвітлення у засобах масової інформації заходів з під-
готовки і відзначення Дня Державного Прапора України, 27-ї річниці незалежності 

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

України та 100-річчя відродження української державності, трансляцію циклів тема-
тичних теле- та радіопередач, художніх і документальних фільмів.

МІП, Держкомтелерадіо, ПАТ «НСТУ» (за згодою), обласні та Київська 
міська держадміністрації.
Серпень 2018 року.

10. Забезпечити медичний супровід під час проведення заходів із відзначення Дня 
Державного Прапора України, 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя відро-
дження української державності.

МОЗ, обласні та Київська міська держадміністрації.
23–24 серпня 2018 року.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 серпня 2018 р. № 592-р 
Київ

Про внесення змін до розпоряджень  
Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988  

і від 13 грудня 2017 р. № 903
Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 «Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної се-
редньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2017 р., № 1, ст. 22) і від 13 грудня 2017 р. № 903 «Про затвердження плану заходів 
на 2017–2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері ре-
формування загальної середньої освіти «Нова українська школа» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 22 серпня 2018 р. № 592-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України 
від 14 грудня 2016 р. № 988 і від 13 грудня 2017 р. № 903 

1. У розділі «Строки реалізації Концепції» Концепції реалізації державної політики 
у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на пері-
од до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 груд-
ня 2016 р. № 988:

1) в абзаці другому цифри «2017–2018» замінити цифрами «2018–2019»;
2) абзац одинадцятий після слів «створити національну» доповнити словом «освітню».
2. У плані заходів на 2017–2029 роки із запровадження Концепції реалізації держав-

ної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», 
затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 903:

1) підпункт 3 пункту 4 після слова «підручників» доповнити словами «, у тому чис-
лі електронних»;

2) пункт 22 викласти в такій редакції:
«22. Розробити національну освітню електронну платформу, зокрема:
1) розробити і забезпечити запуск експериментальної версії національної освіт-

ньої електронної платформи.
МОН.
IV квартал 2018 р.;

2) розробити і розмістити на національній освітній електронній платформі інно-
ваційні навчальні матеріали для початкової та базової школи для апробації протя-
гом 2018–2027 років.

МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).
Протягом 2018–2027 років;

3) розробити та запровадити дистанційні курси для підвищення кваліфікації вчителів: 
для початкової школи.

МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).
Протягом 2018–2020 років;

для базової школи.
МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).
Протягом III кварталу 2020 р.;

4) розробити і розмістити на національній освітній електронній платформі дистан-
ційні курси та курси для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

МОН, Український центр оцінювання якості освіти.
Протягом 2018–2019 років;

5) розробити і розмістити на національній освітній електронній платформі дистан-
ційні курси з української мови і літератури, історії та географії України, правознавства 
для учнів 9-х, 10-х, 11-х класів (у тому числі для учнів з особливими освітніми потре-
бами та тих, які проживають на тимчасово окупованій території України).

МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).
Протягом 2018–2019 років;

6) забезпечити перехід до повноцінного функціонування національної освітньої 
електронної платформи.

МОН.
Протягом 2019 року;

7) розробити інноваційні навчальні матеріали для профільної школи та забезпечи-
ти наповнення ними національної освітньої електронної платформи.

МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).
Протягом 2019–2022 років;

8) розробити та забезпечити реалізацію дистанційних курсів для підвищення ква-
ліфікації вчителів старшої профільної школи.

МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).
Протягом 2022 року;

9) забезпечити закупівлю комп’ютерного обладнання, контенту, програмного за-
безпечення, необхідного для впровадження та функціонування національної освіт-
ньої електронної платформи.

МОН.
Протягом 2018–2029 років.»;

3) доповнити план заходів пунктом 24 такого змісту:
«24. Забезпечити проведення експерименту щодо електронних освітніх ресурсів, 

у тому числі електронних підручників, для здобувачів загальної середньої освіти та 
педагогічних працівників шляхом:

1) підготовки і проведення експерименту з впровадження та використання елек-
тронних підручників у системі загальної середньої освіти.

МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).
Протягом 2018–2021 років;

2) створення, придбання та апробації електронних підручників:
для учнів 1-х, 5-х, 10-х класів.

МОН.
III квартал 2018 р.;

для учнів 2-х, 6-х, 11-х класів.
МОН.
III квартал 2019 р.;

для учнів 3-х, 7-х та 11-х класів.
МОН.
III квартал 2020 р.;

3) забезпечення доступу до електронних підручників здобувачів загальної серед-
ньої освіти та педагогічних працівників, у тому числі учасників експерименту.

МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).
Протягом 2018–2021 років;

4) закупівлі комп’ютерного та мультимедійного обладнання, пристроїв та облад-
нання для побудови бездротової мережі, програмного забезпечення, необхідного 
для проведення експерименту.

МОН.
Протягом 2018–2020 років;

5) проведення психолого-педагогічного дослідження щодо впровадження та вико-
ристання електронних підручників та національної освітньої електронної платформи.

МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).
Протягом  2019–2021 років;

6) створення та придбання електронних підручників для здобувачів загальної серед-
ньої освіти та педагогічних працівників, а також придбання прав на їх використання.

МОН.
Протягом 2018–2029 років.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 серпня 2018 р. № 593-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади 
першого заступника Голови Державного агентства резерву

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» ого-
лосити конкурс на зайняття вакантної посади першого заступника Голови Державного 
агентства резерву з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 22 серпня 2018 р. № 593-р

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

першого заступника Голови Державного агентства резерву
Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених керів-

ником державної служби Держрезерву;
2) виконання обов’язків Голови Держрезерву у разі його відсутності; 
3) реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву;
4) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад – 15 800 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про 
державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та над-
бавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про засто-
сування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15. 

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду – призна-
чення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з пра-
вом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за про-
позицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або ниж-
чу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо 

зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку про-
ведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 
2016 р., № 28, ст. 1116), до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за 
формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 бе-
резня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються 
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомос-
тей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої 
форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
7) заповнена особова картка встановленого зразка;
8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого са-

моврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої де-
кларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції);

9) документи приймаються до 18 години 13 вересня 2018 року.
5. Місце, час та дата початку проведення конкурсу – м. Київ, вул. Прорізна, 15, 

10 година, 25 вересня 2018 року.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, – Велієва 
Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта – вища, ступінь вищої освіти – магістр.
2. Досвід роботи – загальний стаж роботи – не менше семи років;

– досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» 
чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних 
підрозділів в органах місцевого самоврядування чи 
досвід роботи на керівних посадах у сфері державного 
матеріального резерву – не менше трьох років.

3. Володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою.
4. Володіння іноземною мовою – володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних 

мов Ради Європи (англійська та/або французька).
Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги
1. Наявність лідерських навичок – встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

– стратегічне планування;
– вміння працювати з великим обсягом інформації та 
здатність виконувати одночасно декілька завдань;
– ведення ділових переговорів;
– досягнення кінцевих результатів.

2. Вміння приймати ефективні 
рішення

– аналіз державної політики;
– наявність необхідних знань для ефективного розподілу 
та використання ресурсів (у тому числі людських, 
фінансових, матеріальних).

3. Комунікація та взаємодія – вміння здійснювати ефективну комунікацію та 
проводити публічні виступи;
– співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
– відкритість.

4. Управління змінами – формування плану змін та покращень;
– управління змінами та реакцією на них;
– оцінка ефективності змін.

5. Управління організацією та 
персоналом

– організація роботи і контроль;
– управління проектами;
– управління якісним обслуговуванням;
– мотивування;
– управління людськими ресурсами.

6. Особистісні компетенції – принциповість, рішучість і вимогливість під час 
прийняття рішень;
– спрямованість на служіння суспільству, захист 
національних інтересів;
– системність;
– інноваційність та неупередженість;
– самоорганізація та саморозвиток;
– вміння працювати в стресових ситуаціях.

7. Управління публічними 
фінансами

– знання основ бюджетного законодавства;
– знання системи державного контролю у сфері 
публічних фінансів.

8. Робота з інформацією – знання основ законодавства про інформацію;
– вміння працювати в умовах електронного урядування.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1. Знання законодавства Знання:
– Конституції України; 
– Закону України «Про державну службу»; 
– Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального 
законодавства, що пов’язане 
із завданнями та змістом 
роботи першого заступника 
Голови Держрезерву

Знання:
– Закону України «Про Кабінет Міністрів України»; 
– Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»; 
– Закону України «Про державний матеріальний резерв»; 
– Закону України «Про публічні закупівлі»;
– інших актів законодавства, що регулюють діяльність 
Держрезерву.

Постановою Верховного Суду України від 19 червня 2018 року у справі №  908/4550/15 за позовом 
Хаймо Туріно до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал Проперті 2011», Труфанова Р.В., треті 
особи Публічне акціонерне товариство «АКБ Індустріалбанк», Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Проект Майстер» Рішення Господарського суду Запорізької області від 08.08.2017 та постанову Доне-
цького апеляційного господарського суду від 07.12.2017 у справі № 908/4550/15 змінено в мотивуваль-
ній частині, а в решті залишено без змін.

Таким чином договір купівлі-продажу нерухомого майна від 12 березня 2015 року — будівлі, розташо-
ваної за адресою: м.Запоріжжя, вул.Горького, 71, укладений між Товариством з обмеженою відповідаль-
ністю «Ріал Проперті 2011» та Труфановим Р.В., визнано недійсним.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Федо-
тенкова Олександра Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 
ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

У зв’язку з цим у підготовче судове засідання викликається Федотенков Олександр Миколайович, 07.01.1959 
р.н., обвинувачений у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, 
ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбудеться 13 вересня 2018 року о 16.30 год. у при-
міщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 4, під головуван-
ням судді Криворот О.О.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ОГОЛОШЕННЯ

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

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Ві-

нниці за адресою: вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 13 
20.09.2018 року о 09.15 годині відбудеться підготовче судове засідання 
в кримінальному провадженні по обвинуваченню Верховода Сергія Ми-
колайовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Верховод Сергій 
Миколайович, який зареєстрований та проживає за адресою: вул. XXI 
П’ятирічки, буд. 1, с. Новоахтирка Новоайдарського району Луганської об-
ласті.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до 
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судо-
ве засідання.

Справа розглядатиметься у складі: головуючого судді Іванченка Я. М., 
суддів Кашпрука Г. М. та Шидловського О. В.

Повістка про виклик у суд
Журавльов Денис Миколайович, 24.11.1985 

року народження, який проживає за адресою: 
Луганська область, Краснодонський район,  
с. Дружне, вул. Пушкіна, 30, відповідно до ви-
мог статей 134, 135 КПК України Вам необхід-
но з’явитися 11.09.2018 р. об 11.00 год. до Шев-
ченківського районного суду м. Львова за адре-
сою: м. Львів, вул. С. Стрільців, 12, для участі в 
судовому засіданні кримінального провадження 
№4201414040000048 від 25.06.2014, за обвину-
ваченням Вас у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України.

Державне агентство резерву України оголошує 
аукціон з повторної реалізації шапок.

Аукціон відбудеться 20 вересня 2018 р. 
о 15.00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних 
за проведення аукціону: Горошко І. Я. 

(235-17-42), Холодило О. В. (235-60-87).
Детальна інформація про умови 

проведення аукціону розміщена на веб-сайті 
Держрезерву України – https://rezerv.gov.ua 

та www.gosrezerv.gov.ua.

Адміністрація Національного заслужено-

го академічного ансамблю танцю України іме-

ні Павла Вірського повідомляє артистці бале-

ту вищої категорії Качан Катерині Євгенівні про 

припинення дії контракту, укладеного з нею 13 

жовтня 2016 року. Зважаючи на вищевикладе-

не, трудові стосунки з гр. Качан К.Є. будуть при-

пинені 13 жовтня 2018 року.

Генеральний директор – художній керівник 

М. М. Вантух

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області повідомляє про 
виклик обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, Грибунова Миколи Миколайовича, 18.10.1965 ро-
ку народження, уродженця міста Зоринськ Перевальського району Луганської 
області, який зареєстрований за адресою: місто Кипуче (колишній Артемівськ), 
по вулиці 9 Травня, буд. 5, кв. 33 Перевальського району Луганської області, у 
судове засідання, яке відбудеться 25 вересня 2018 року о 15 год. 30 хв. у залі 
судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Терно-
піль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Грибунова М.М. у судове засідання, оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя С. Кунцьо

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

Номер лота: F91GL33187
Короткий опис активів (майна) в лоті Кредитний портфель, що складається з прав вимоги за 4191 

кредитним договором без забезпечення
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

17.10.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/39483-asset-sell-id-179044

Оригінал кваліфікаційного сертифіката відпо-
відального виконавця окремих видів робіт (по-
слуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітек-
тури, виданий на ім’я Величко Юлії Володими-
рівни, серія АР № 005123, дата видачі 21.11.2012 
року – вважати втраченим.

Втрачене свідоцтво про право власності на 

житло, видане Фондом комунального май-

на Мінського району 10.12.1993 р. за адресою:  

м. Київ, вул. Озерна, 30/51, кв. 283, на ім’я Петро-

вої Любові Сергіївни, вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н Мороз Дмитро Володимирович, відомі адреси реєстрації та проживання: 
1) Україна, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Будівельників, буд. 30 Б, кв.155, 
2) Україна, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Будівельників, буд. 30, кв. 112, відповідно до 

вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 14 вересня 2018 року о 09.00 год. до управлін-
ня з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної проку-
ратури України за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 
27, каб. №105 для допиту та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42017000000003564 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258,  
ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України

(найменування, номер)
як підозрюваному 

(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
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 обста-

вини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подо-

рожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітніс-

тю за умови неможливості 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 на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у вста-

новленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним пові-
стки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин 
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у роз-
мірі: – від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слід-
чого, прокурора; – від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка може бути застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (не-

прибуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та ого-
лошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціально-
го досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів 
у к/п №№ 42017000000003564
Генеральної прокуратури України                                                                                                 Ю. М. Макарова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н Полуполтінних Володимир Сергійович, що зареєстрований за адресою: Україна, Луганська 

область, м. Лисичанськ, вул. Терешкової (перейменовано на пров.Штейгерський), буд. 14, відповідно  
до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 14 вересня 2018 року о 14.00 год. до управління з роз-
слідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури Укра-
їни за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, каб. №105  
для допиту та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42017000000003436 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258,  
ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України

(назва процесуальної дії)
(найменування, номер)

як підозрюваному 
(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
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 у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подо-

рожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю 

за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому жит-

тю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у вста-

новленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не по-
відомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 
до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 
0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свід-
ка може бути застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (непри-

буття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошен-
ня його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.
Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів 
у к/п №№ 42017000000003436
Генеральної прокуратури України                                                                                                   Ю. М. Макарова

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
підготовчого судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження
Обвинувачений Вакал Максим Анатолійович, 09.09.1984 

р.н., останнє відоме місце фактичного проживання та реє-
страції: м. Суми, вул. Газети «Правда» (Бельгійська), буд. 23, 
кв. 16, який відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в підготовче судове засідання в порядку 
спеціального судового провадження, яке призначено на 09 
год. 30 хв. 19 вересня 2018 року в приміщенні Зарічного ра-
йонного суду м. Суми за адресою: Сумська область, м. Су-
ми, вул. Академічна, 13, каб. 100, для участі в підготовчому 
судовому засіданні як обвинувачений. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК  
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голо-
вуючого судді Мальованої-Когер В. В., державне обвинува-
чення підтримує прокурор Сумської місцевої прокуратури 
Зражевський А. Ю., захист обвинуваченого здійснює адво-
кат Кондратенко С. Ю.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Ходжаєв Яшар Шакірович, 06.11.1985 р.н., відповідно 

до вимог ст. 133, ст. 135, ч. 8 ст. 135 КПК України Вам не-
обхідно прибути 17.09.2018 р. об 11 год. 00 хв. до стар-
шого слідчого з особливо важливих справ 1-го відділу 
розслідувань кримінальних проваджень Слідчого управ-
ління фінансових розслідувань Офісу великих платни-
ків податків Державної фіскальної служби Гузенка Рус-
лана Володимировича за адресою: 04119, місто Київ, ву-
лиця Дегтярівська, будинок 11-Г, корпус 1, кабінет 315, 
для вручення Вам письмового повідомлення про підо-
зру у встановленому за кримінально-процесуальним за-
конодавством порядку по кримінальному провадженню 
за №42018000000000066 від 12.01.2018, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27,  
ч. 3 ст. 209 КК України, та проведення допиту в процесу-
альному статусі підозрюваного.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваному Філенку Роману Олександровичу, 10.06.1990 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 
135 та 297-5 КПК України необхідно з’явитися 14 вересня 2018 року о 10 год. 00 хв. до каб. № 49 слід-
чого відділу Управління СБ України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40  
(т. 0532-51-19-20), до старшого слідчого в ОВС Войтанніка Є. В. для проведення слідчих (процесуальних) 
дій (повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслі-
дування) як підозрюваному за Вашою участю у кримінальному провадженні №22018170000000018 від 
18.05.2018 за ч.1 ст.258-3 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу
СБУ в Полтавській області Є.В. Войтаннік

ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за 

викликом у призначений строк — заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.
ст. 138 КПК України 
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
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 у місці 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 неможливості 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 на виклик.
ст. 139 КПК України. 
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридич-

ної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викли-
каний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом 
іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик 
слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка 
може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбут-

тя на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його 
у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за 
адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає криміналь-
не провадження за обвинуваченням Почерніна Євгена Миколайови-
ча, 26.03.1983 року народження, у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Почернін Є. М. (зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Авдіївка, квартал Юві-
лейний, 10/6) викликається на 17.09.2018 року о 10.00 год. до су-
ду, каб. № 10, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суд-
дя Челюбєєв Є. B.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійсню-
ватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який перехову-
ється від органів слідства та суду з метою ухилення від криміналь-
ної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголоше-
ний у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвину-
вачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут 
Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне прова-
дження 1-кп/219/719/2018 за обвинувальним актом відносно Зозу-
лі Миколи Михайловича за скоєння кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинувачений Зозуля Микола Михайлович, останнє місце ре-
єстрації: Донецька область, м. Сіверськ, Бахмутський р-н, вул. Ям-
ська (Артема), буд. 31, викликається на 19.09.2018 року о 10.00 го-
дині до суду, каб. № 306, для участі в розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглядатися в його від-
сутність.

Суддя Павленко О. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглядає кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Ткачука Василя Анатолійовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Ткачук Василь Анатолійович, 14.02.1981 р.н., 
останнє місце реєстрації якого: Донецька область, м. Харцизьк, 
вул. Челюскінців, 53, викликається на 19.09.2018 р. о 13.00 год. 
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для 
участі в розгляді кримінального провадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

Повістка про виклик обвинуваченої до суду
Димитровський міський суд Донецької області повідо-

мляє, що в суд викликається обвинувачена Барсукова Оль-
га Іванівна, 25.04.1964 р.н., до Димитровського міського 
суду Донецької області 20 вересня 2018 року на 14.00 год. 
та 24 вересня 2018 року на 10.00 год. за адресою: м. Мир-
ноград Донецької області, вул. Центральна, 73, для учас-
ті в судовому засіданні з розгляду кримінального прова-
дження за обвинуваченням Барсукової О. І. за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. А. Рибкін

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розгля-
дає кримінальне провадження № 227/3765/17 (1-кп/227/154/2018) за 
обвинуваченням Кікавця Петра Володимировича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Кікавець Петро Володимирович, 22 червня 1963 
року народження, останнє місце реєстрації якого: м-н Сонячний, буд. 
31, кв. 37, м. Добропілля Донецької обл., викликається на 14.00 го-
дину 18 вересня 2018 року до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 10, для участі в підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Тітова Т. А., Хоменко Д. Є.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Доне-
цької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться 
кримінальне провадження відносно Пузіка Ігоря Вікторовича за об-
винуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Пузік Ігор Вікторович, 06.06.1981 року наро-
дження, зареєстрований: м. Краматорськ, вул. Перша Горна, буд. 5, 
кв. 115, викликається для участі в підготовчому судовому засідан-
ні, яке відбудеться 18 вересня 2018 року о 10.30 годині в приміщен-
ні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 21, 24.

Наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом суду передба-
чені статтями 139, 323 КПК України.

Головуючий суддя Скрипниченко Т. І.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Каравановій Клавдії Іванівні 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 1782007387), 
м. Київ, вулиця Металістів, буд. 11а, кв. 15

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ ОЙЛ ГРУПП» 
(колишня назва ТОВ «Ю.С.А.»), 
код ЄДРПОУ 25392923, 
місцезнаходження: 37043, Полтавська обл., Пирятинський район, 
ШЛЯХ КИЇВ-ХАРКІВ, корпус 134КМ

Повідомлення – вимога 
(Кредитний договір № 53/15- К від «01» грудня 2015 року)

«01» грудня 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ ОЙЛ ГРУПП» (колишня назва 
ТОВ «Ю.С.А.») та ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» відповідно до чинного законодавства України був укладений 
Кредитний договір № 53/15- К (далі - Договір).

Станом на 28.08.2018 року сума заборгованості за Договором складає: 
- за основним боргом 1 672 092,00  (один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі дев’яносто дві) грн 00 копійок.
- за нараховані проценти за користуванням кредитом 190 310,49 (сто дев’яносто тисяч триста десять) грн. 49 коп.
У забезпечення виконання умов за Кредитним договором від 01 грудня 2015 року, між Каравановою Клавдією 

Іванівною та ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» (далі по тексту – Товариство), укладено Іпотечний договір, що по-
свідчений 01 грудня 2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харченко Л. В., та 
зареєстрований в реєстрі за № 2338, (далі по тексту – Іпотечний Договір). Згідно умов договору Караванова Клав-
дія Іванівна передала в іпотеку, в забезпечення виконання Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ 
ОЙЛ ГРУПП» (колишня назва ТОВ «Ю.С.А.»), належне Каравановій Клавдії Іванівні на праві власності майно: 

квартира № 268 (двісті шістдесят вісім) в будинку № 31-А (тридцять один літера «А») на проспекті Правди в міс-
ті Києві.

31 липня 2018 року між ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» та ТОВ «Фінансова компанія «ЛІБЕРО» було укладе-
но Договір відступлення права вимоги №2 за кредитними зобов’язаннями  ТОВ «ГАРАНТ ОЙЛ ГРУПП» (колишня 
назва ТОВ «Ю.С.А.») перед ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» по Кредитному договору № 53/15- К від  «01» груд-
ня 2015 року.

Іпотекодержателем зазначеного вище майна, відповідно до Договору відступлення права вимоги, посвідченого 
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войнарською І. А. 31 липня 2018 року за реєстро-
вим № 805, є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЛІБЕРО».

Згідно п. 1.10 договору іпотеки за домовленістю сторін станом на дату укладення Договору іпотеки оціночна вар-
тість Предмету іпотеки складає 2 152 000,00 (два мільйони сто п’ятдесят дві тисячі) гривень 00 копійок.

Згідно з п.6.1 договору іпотеки Іпотекодержатель набуває право звернути стягнення на Предмет іпотеки у ра-
зі невиконання або неналежного виконання Іпотекодавцем будь-яких умов Основного договору та/або цього До-
говору, а також в інших випадках, передбачених цим Договором та/або Основним договором та/або законодав-
ством України. У цьому випадку Іпотекодержатель надсилає Іпотекодавцю та Позичальнику письмову вимогу про 
усунення порушення, у зв’язку з яким Іпотекодержатель набуває права звернути стягнення на Предмет іпотеки. В 
цій вимозі зазначається стислий зміст порушених зобов’язань, вимога про виконання порушеного зобов’язання у 
не менш ніж 30-денний (тридцятиденний) строк від дня отримання вимоги на адресу Іпотекодавця, вказану в цьо-
му Договорі, та на адресу Позичальника, вказану в Основному договорі, та попередження про звернення стягнен-
ня на Предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога Іпотекодержа-
теля залишається без задоволення, Іпотекодержатель з наступного після закінчення зазначеного терміну дня на-
буває право розпочати звернення стягнення на Предмет іпотеки. Вказана вимога не перешкоджає Іпотекодержа-
телю здійснювати свої права на звернення стягнення на Предмет іпотеки без попереднього повідомлення Іпотеко-
давця, якщо викликана таким повідомленням затримка може спричинити знищення, пошкодження чи втрату Пред-
мета іпотеки.

п.6.2. Звернення стягнення на Предмет іпотеки та його реалізація здійснюється або за рішенням суду, або на під-
ставі виконавчого напису нотаріуса, або згідно з домовленістю сторін про задоволення вимог Іпотекодержателя, 
згідно умов п.п. 6.2.1., 6.2.2. цього Договору. Право вибору способу задоволення вимог Іпотекодержателя, визна-
чених цим Договором, належить Іпотекодержателю.

Сторони домовились, шо задоволення вимог Іпотекодержателя може здійснюватись за рішенням Іпотекодержа-
теля у наступному порядку (Договір про задоволення вимог Іпотекодержателя):

6.2.1. У випадку набуття Іпотекодержателем права звернення стягнення на Предмет іпотеки Іпотекодавець пе-
редає Іпотекодержателю право власності на Предмет іпотеки в рахунок виконання своїх зобов’язань за Основним 
договором.

Сторони домовились, шо з моменту прийняття Іпотекодержателем письмового рішення про придбання Пред-
мета іпотеки у власність Іпотекодержатель набуває право зареєструвати своє право власності на Предмет іпотеки.

Підписанням цього договору Іпотекодавець засвідчує, що він надає Іпотекодержателю згоду на перехід права 
власності на Предмет іпотеки до Іпотекодержателя за власним одноосібним письмовим рішенням Іпотекодержа-
теля про придбання Предмета іпотеки у власність. Іпотекодавець підписанням цього договору засвідчує, що наяв-
ність будь-яких інших документів, крім цього договору та письмового рішення Іпотекодержателя про придбання 
Предмета іпотеки у власність, для реєстрації права власності Іпотекодержателя на Предмет іпотеки не вимагається.

Право власності на Предмет іпотеки переходить до Іпотекодержателя з дати прийняття ним письмового рішення 
про придбання Предмета іпотеки у власність. В такому випадку це застереження, згідно ст. 37 Закону України «Про 
іпотеку», вважається Договором про задоволення вимог Іпотекодержателя.

З дати прийняття Іпотекодержателем письмового рішення про придбання Предмета іпотеки у власність цей До-
говір виступає правовстановлюючим документом та є правовою підставою для державної реєстрації права влас-
ності Іпотекодержателя на Предмет іпотеки.

Сторони домовились про те, що протягом 3 днів з моменту переходу до Іпотекодержателя права власності на 
Предмет іпотеки Іпотекодавець зобов’язаний передати йому всю технічну та іншу документацію відносно Предме-
та іпотеки.

або:
6.2.2.  У випадку набуття права звернення стягнення на Предмет іпотеки Іпотекодержатель набуває право від 

свого імені продати Предмет іпотеки будь-якій іншій особі на власний розсуд на підставі договору купівлі-продажу 
з дотриманням умов, визначених в ст. 38 Закону України «Про іпотеку».

Ціна продажу Предмета іпотеки встановлюється за згодою між Іпотекодавцем та Іпотекодержателем, а якщо во-
ни не досягли згоди - Іпотекодержатель зобов’язаний визначити ціну продажу Предмету іпотеки на підставі висно-
вку суб’єкта оціночної діяльності, який здійснюється за рахунок Іпотекодавця.

Підписанням даного договору Іпотекодавець уповноважує (надає довіреність) Іпотекодержателю на підписання 
договору купівлі-продажу Предмету іпотеки та акта приймання-передачі.

В такому випадку це застереження згідно ст. 38 Закону України «Про іпотеку» вважається Договором про задо-
волення вимог Іпотекодержателя. Договір купівлі-продажу Предмету іпотеки, укладений відповідно до цього пунк-
ту, є правовою підставою для державної реєстрації права власності покупця на Предмет іпотеки, який в такому ви-
падку є правовстановлюючим документом.

Сторони домовились про те, що протягом 3 днів з моменту прийняття рішення Іпотекодержателем про продаж 
Предмету іпотеки Іпотекодавець зобов’язаний передати йому всю технічну та іншу документацію відносно Пред-
мета іпотеки.

Відповідно до норм статті 35 Закону України «Про іпотеку» у разі порушення основного зобов’язання та/або умов 
договору іпотеки Іпотекодержатель надсилає Іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від Іпотекодавця, 
письмову вимогу про усунення порушення.

В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов’язань, вимога про виконання порушеного 
зобов’язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпоте-
ки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається 
без задоволення, іпотекодержатель вправі розпочати звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до цьо-
го Закону.

Положення частини першої цієї статті не є перешкодою для реалізації права іпотекодержателя звернутися у 
будь-який час за захистом своїх порушених прав до суду у встановленому законом порядку.

Відповідно до приписів статті 33 Закону України «Про іпотеку» у разі невиконання або неналежного вико-
нання боржником основного зобов’язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним 
зобов’язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Право іпотекодержателя на звернення стягнення 
на предмет іпотеки також виникає з підстав, встановлених статтею 12 цього Закону. Звернення стягнення на пред-
мет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про за-
доволення вимог іпотекодержателя.

З огляду на викладене вище та враховуючи невиконання умов Кредитного договору:
ВИМАГАЮ:

- протягом тридцяти календарних днів з моменту отримання даної вимоги, але не пізніше тридцяти днів з момен-
ту її відправлення на Вашу адресу, сплатити:

- заборгованість за Кредитним договором в сумі 1 672 092,00  (один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі 
дев’яносто дві) грн 00 копійок.

- за нараховані проценти за користуванням кредитом в сумі 190 310,49 (сто дев’яносто тисяч триста десять) грн. 
49 коп.

Додатково зазначаю, що у випадку непогашення Вами у встановлений строк заборгованості перед Товариством 
з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЛІБЕРО» за Кредитним договором від 01 грудня 2015 ро-
ку, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЛІБЕРО» у відповідності до положень Закону 
України «Про іпотеку» розпочне процедуру звернення стягнення на майно, що було передано в іпотеку згідно з до-
говором Іпотеки, посвідченим 01 грудня 2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального окру-
гу Харченко Л.В., та зареєстрований в реєстрі за № 2340.

Директор ТОВ «ФК «ЛІБЕРО»                                                                                                                          Валіахметов Р. Р.

Голубок Світлані Валентинівні 
реєстраційний номер облікової картки платника податків 2249308268), 
м. Київ, проспект Свободи, буд. 6а, кв. 65.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ ОЙЛ ГРУПП» 
(колишня назва ТОВ «Ю.С.А.»),
код ЄДРПОУ 25392923, 
місцезнаходження: 37043, Полтавська обл., Пирятинський район, 
ШЛЯХ КИЇВ-ХАРКІВ, корпус 134КМ

Повідомлення – вимога 
(Кредитний договір № 53/15- К від «01» грудня 2015 року)

«01» грудня 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ ОЙЛ ГРУПП» (колишня назва 
ТОВ «Ю.С.А.») та ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» відповідно до чинного законодавства України був укладений 
Кредитний договір № 53/15- К (далі – Договір).

Станом на 28.08.2018 року сума заборгованості за Договором складає: 
- за основним боргом 1 672 092,00  (один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі дев’яносто дві) грн 00 копійок.
- за нараховані проценти за користуванням кредитом 190 310,49 (сто дев’яносто тисяч триста десять) грн. 49 коп.
У забезпечення виконання умов Кредитним договором від 01 грудня 2015 року, між Голубок Світланою Вален-

тинівною та ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» (далі по тексту – Товариство), укладено Іпотечний договір, що по-
свідчений 01 грудня 2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харченко Л.В., та 
зареєстрований в реєстрі за № 2340, (далі по тексту – Іпотечний Договір). Згідно умов договору Голубок Світла-
на Валентинівна передала в іпотеку, в забезпечення виконання Товариства з обмеженою відповідальністю «ГА-
РАНТ ОЙЛ ГРУПП» (колишня назва ТОВ «Ю.С.А.»), належне Голубок Світлані Валентинівні на праві власності майно: 

квартира № 16 (шістнадцять) в будинку № 14-Б (чотирнадцять літера «Б») на бульварі Кольцова в місті Києві.      
31 липня 2018 року між ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» та ТОВ «Фінансова компанія «ЛІБЕРО» було укладе-

но Договір відступлення права вимоги №2 за кредитними зобов’язаннями  ТОВ «ГАРАНТ ОЙЛ ГРУПП» (колишня 
назва ТОВ «Ю.С.А.») перед ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» по Кредитному договору № 53/15- К від  «01» груд-
ня 2015 року.

Іпотекодержателем зазначеного вище майна, відповідно до Договору відступлення права вимоги, посвідченого 
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войнарською І. А. 31 липня 2018 року за реєстро-
вим № 806, є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЛІБЕРО».

Згідно п. 1.10 договору іпотеки за домовленістю сторін станом на дату укладення Договору іпотеки оціночна 
вартість Предмету іпотеки складає 1 598 000,00 (один мільйон п’ятсот дев’яносто вісім тисяч) гривень 00 копійок.

Згідно з п. 6.1 договору іпотеки Іпотекодержатель набуває право звернути стягнення на Предмет іпотеки у ра-
зі невиконання або неналежного виконання Іпотекодавцем будь-яких умов Основного договору та/або цього До-
говору, а також в інших випадках, передбачених цим Договором та/або Основним договором та/або законодав-
ством України. У цьому випадку Іпотекодержатель надсилає Іпотекодавцю та Позичальнику письмову вимогу про 
усунення порушення, у зв’язку з яким Іпотекодержатель набуває права звернути стягнення на Предмет іпотеки. В 
цій вимозі зазначається стислий зміст порушених зобов’язань, вимога про виконання порушеного зобов’язання у 
не менш ніж 30-денний (тридцятиденний) строк від дня отримання вимоги на адресу Іпотекодавця, вказану в цьо-
му Договорі, та на адресу Позичальника, вказану в Основному договорі, та попередження про звернення стягнен-
ня на Предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога Іпотекодержа-
теля залишається без задоволення, Іпотекодержатель з наступного після закінчення зазначеного терміну дня на-
буває право розпочати звернення стягнення на Предмет іпотеки. Вказана вимога не перешкоджає Іпотекодержа-
телю здійснювати свої права на звернення стягнення на Предмет іпотеки без попереднього повідомлення Іпотеко-
давця, якщо викликана таким повідомленням затримка може спричинити знищення, пошкодження чи втрату Пред-
мета іпотеки.

п. 6.2. Звернення стягнення на Предмет іпотеки та його реалізація здійснюється або за рішенням суду, або на 
підставі виконавчого напису нотаріуса, або згідно з домовленістю сторін про задоволення вимог Іпотекодержате-
ля, згідно умов п.п. 6.2.1., 6.2.2. цього Договору. Право вибору способу задоволення вимог Іпотекодержателя, ви-
значених цим Договором, належить Іпотекодержателю.

Сторони домовились, шо задоволення вимог Іпотекодержателя може здійснюватись за рішенням Іпотекодержа-
теля у наступному порядку (Договір про задоволення вимог Іпотекодержателя):

6.2.1. У випадку набуття Іпотекодержателем права звернення стягнення на Предмет іпотеки Іпотекодавець пе-
редає Іпотекодержателю право власності на Предмет іпотеки в рахунок виконання своїх зобов’язань за Основним 
договором.

Сторони домовились, шо з моменту прийняття Іпотекодержателем письмового рішення про придбання Пред-
мета іпотеки у власність Іпотекодержатель набуває право зареєструвати своє право власності на Предмет іпотеки.

Підписанням цього договору Іпотекодавець засвідчує, що він надає Іпотекодержателю згоду на перехід права 
власності на Предмет іпотеки до Іпотекодержателя за власним одноосібним письмовим рішенням Іпотекодержа-
теля про придбання Предмета іпотеки у власність. Іпотекодавець підписанням цього договору засвідчує, що наяв-
ність будь-яких інших документів, крім цього договору та письмового рішення Іпотекодержателя про придбання 
Предмета іпотеки у власність, для реєстрації права власності Іпотекодержателя на Предмет іпотеки не вимагається.

Право власності на Предмет іпотеки переходить до Іпотекодержателя з дати прийняття ним письмового рішення 
про придбання Предмета іпотеки у власність. В такому випадку це застереження, згідно ст. 37 Закону України «Про 
іпотеку», вважається Договором про задоволення вимог Іпотекодержателя.

З дати прийняття Іпотекодержателем письмового рішення про придбання Предмета іпотеки у власність цей До-
говір виступає правовстановлюючим документом та є правовою підставою для державної реєстрації права влас-
ності Іпотекодержателя на Предмет іпотеки.

Сторони домовились про те, що протягом 3 днів з моменту переходу до Іпотекодержателя права власності на 
Предмет іпотеки Іпотекодавець зобов’язаний передати йому всю технічну та іншу документацію відносно Предме-
та іпотеки.

або:
6.2.2.  У випадку набуття права звернення стягнення на Предмет іпотеки Іпотекодержатель набуває право від 

свого імені продати Предмет іпотеки будь-якій іншій особі на власний розсуд на підставі договору купівлі-продажу 
з дотриманням умов, визначених в ст. 38 Закону України «Про іпотеку».

Ціна продажу Предмета іпотеки встановлюється за згодою між Іпотекодавцем та Іпотекодержателем, а якщо во-
ни не досягли згоди - Іпотекодержатель зобов’язаний визначити ціну продажу Предмету іпотеки на підставі висно-
вку суб’єкта оціночної діяльності, який здійснюється за рахунок Іпотекодавця.

Підписанням даного договору Іпотекодавець уповноважує (надає довіреність) Іпотекодержателю на підписання 
договору купівлі-продажу Предмету іпотеки та акта приймання-передачі.

В такому випадку це застереження згідно ст. 38 Закону України «Про іпотеку» вважається Договором про задо-
волення вимог Іпотекодержателя. Договір купівлі-продажу Предмету іпотеки, укладений відповідно до цього пунк-
ту, є правовою підставою для державної реєстрації права власності покупця на Предмет іпотеки, який в такому ви-
падку є правовстановлюючим документом.

Сторони домовились про те, що протягом 3 днів з моменту прийняття рішення Іпотекодержателем про продаж 
Предмету іпотеки Іпотекодавець зобов’язаний передати йому всю технічну та іншу документацію відносно Пред-
мета іпотеки. 

Відповідно до норм статті 35 Закону України «Про іпотеку» у разі порушення основного зобов’язання та/або умов 
договору іпотеки Іпотекодержатель надсилає Іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від Іпотекодавця, 
письмову вимогу про усунення порушення.

В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов’язань, вимога про виконання порушеного 
зобов’язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпоте-
ки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається 
без задоволення, іпотекодержатель вправі розпочати звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до цьо-
го Закону.

Положення частини першої цієї статті не є перешкодою для реалізації права іпотекодержателя звернутися у 
будь-який час за захистом своїх порушених прав до суду у встановленому законом порядку.

Відповідно до приписів статті 33 Закону України «Про іпотеку» у разі невиконання або неналежного вико-
нання боржником основного зобов’язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним 
зобов’язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Право іпотекодержателя на звернення стягнення 
на предмет іпотеки також виникає з підстав, встановлених статтею 12 цього Закону. Звернення стягнення на пред-
мет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про за-
доволення вимог іпотекодержателя.

З огляду на викладене вище та враховуючи невиконання умов Кредитного договору:
ВИМАГАЮ:

- протягом тридцяти календарних днів з моменту отримання даної вимоги, але не пізніше тридцяти днів з момен-
ту її відправлення на Вашу адресу, сплатити:

- заборгованість за Кредитним договором в сумі 1 672 092,00  (один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі 
дев’яносто дві) грн 00 копійок.

- за нараховані проценти за користуванням кредитом в сумі 190 310,49 (сто дев’яносто тисяч триста десять) грн. 
49 коп.

Додатково зазначаю, що у випадку непогашення Вами у встановлений строк заборгованості перед Товариством 
з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЛІБЕРО» за Кредитним договором від 01 грудня 2015 ро-
ку Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЛІБЕРО» у відповідності до положень Закону 
України «Про іпотеку» розпочне процедуру звернення стягнення на майно, що було передано в іпотеку згідно з до-
говором Іпотеки, посвідченим 01 грудня 2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального окру-
гу Харченко Л.В., та зареєстрований в реєстрі за № 2340.

Директор ТОВ «ФК «ЛІБЕРО»                                                                                                                          Валіахметов Р. Р.
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На Львівщині вийшли 
поштівки серії 
«Українські Герої» 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ФІЛАТЕЛІЯ. На Львівщині мають намір створити 100 пошті-
вок серії «Українські Герої». Перші 16 таких листівок, які ви-
йшли накладом 500 примірників, представили в державному 
меморіальному музеї Михайла Грушевського у Львові. 

Як поінформували у прес-службі ОДА, прототипами зобра-
жень стали хлопці й дівчата, які захищають кордони нашої дер-
жави від ворога. Автори світлин — військові журналісти, капе-
лан Андрій Дуда. До слова, о. Андрій передав музеєві україн-
ський прапор, привезений з буремного сходу. Зворотний бік лис-
тівок виготовили у стилі поштівок Українських Січових Стрільців. 
Їх передадуть у храми Львова, де кожен охочий зможе їх придба-
ти, кошти ж використають на допомогу бійцям. Під час презента-
ції поштівок відома українська співачка і громадський діяч Софія 
Федина виконала чимало патріотичних пісень. 

Гоща в десятці 
неймовірних селищ

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

МАПА УКРАЇНИ. Селище Гоща на Рівненщині стало пере-
можцем у Всеукраїнському конкурсі «Неймовірні села Украї-
ни». На нього гощанці представили ідею створити набережну 
Побачень: і експертам, і журі вона сподобалася. 

«Перемога в конкурсі — це не лише додаткових 100 тисяч 
гривень на розвиток, — каже селищний голова Микола Панчук. 
— Вона згуртувала громаду, стала найліпшою промоцією на-
шого справді гостинного селища. Ми зрозуміли, що мало само-
го бажання стати найкращим — перемогу треба виборювати». 

До речі, шлях до неї складався з інтернет-голосування та 
оцінки журі: зі 100 можливих балів Гоща набрала 79,5. Наго-
родження відбулося в Міністерстві аграрної політики та продо-
вольства України, сертифікат селищному голові вручила за-
ступник міністра Олена Ковальова. Гощанська селищна ра-
да співфінансуватиме проект, а також залучатиме меценатів. 
А ще на переможців чекає пізнавальна поїздка до Німеччини. 

Пам’ятник побратимові Кобзаря
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. У межах 
відзначення дня села в Ду-
найці Глухівського району на 
Сумщині відкрили пам’ятник 
славетному землякові україн-
ському енциклопедисту, істо-
ріографу, фольклористу, по-
етові і композиторові Миколі 
Маркевичу (1804—1860). Ко-
шти на пам’ятник надали ра-
йонна рада, спонсори, благо-

дійники — загалом понад 50 
тисяч гривень. А генерував 
ідею вшанування уродженця 
Дунайця вчитель історії міс-
цевої школи Віталій Василь-
ко. На урочисті заходи зібра-
лися не тільки численні місце-
ві жителі, а й гості населеного 
пункту: представники район-
ної влади, сусіди з інших сіл і 
містечок.

Відтепер славетний зем-
ляк зайняв своє постій-
не місце на постаменті біля 

приміщення школи, де бе-
режуть пам’ять про автора 
п’ятитомної «Історії Малоро-
сії», численних наукових та 
етнографічних праць, пое-
тичних збірок, хранителя ар-
хівів з рідкісними стародру-
ками, манускриптами, геть-
манськими універсалами то-
що. З історії добре відомо, 
що Микола Маркевич това-
ришував із Тарасом Шев-
ченком, у 1847 році поклав 
на музику його вірш «Нащо 

мені чорні брови». А Коб-
зар присвятив М. Маркеви-
чу відомий твір «Бандурис-
те, орле сизий». У селі Ду-
наєць і досі зберігають пере-
кази про унікального хлоп-
чака, який народився в сім’ї 
місцевого поміщика і чоти-
рирічним читав і писав ро-
сійською, французькою та 
німецькою мовами. Згодом 
він став одним із найвідомі-
ших учених у Російській ім-
перії та Європі.

У Маріуполі знайшли автомати, вкрадені у Криму
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ГАРАЖНИЙ АРСЕНАЛ. 
У Маріуполі в одному з при-
ватних гаражів правоохорон-
ці виявили чималий арсенал: 
ручний гранатомет, три авто-
мати Калашникова і набої до 
них, форму військового зраз-
ка й відповідне екіпірування. 
На місце складу зброї спів-
робітники міського відділен-
ня Національної поліції Укра-
їни в Донецькій області ви-
йшли аж ніяк не випадково. 
Вони отримали інформацію, 
що група місцевих учасни-
ків проросійських незаконних 

збройних формувань, тікаю-
чи 2014 року з міста, залиши-
ла тут частину зброї. Поліцей-
ські ретельно вивчили зв’язки 
кожного з бойовиків і встано-
вили можливі місця схованки. 
Серед них був і гараж у При-
морському районі, який нале-
жить батькові 29-річного марі-
упольця — учасника НЗФ. А 
допомогли відшукати грана-
томет, автомати з магазина-
ми до них і військове екіпіру-
вання, заховані у стелі, піро-
техніки й кінологи із навчени-
ми псами. 

Слідчі встановили: два ви-
лучені автомати зловмисники 
викрали з військової части-

ни у Криму під час анексії пів-
острова, ще один — із примі-
щення міського відділу міліції 
Маріуполя, який захоплюва-
ли бойовики навесні 2014-го. 
А сам член проросійсько-
го НЗФ і власник гаражно-
го арсеналу причетний до се-
рії тяжких злочинів. Свого ча-
су проти нього було порушено 
три кримінальні провадження 
за вимагання (у 2013 році ра-
зом зі спільником викрав жи-
теля міста й утримував у не-
волі, вимагаючи переписати 
на нього майно), викраден-
ня зброї та участь в НЗФ. Піс-
ля визволення Маріуполя зло-
вмисник швидко втік від від-

повідальності за скоєне у До-
нецьк, де вступив до терорис-
тичного підрозділу «Оплот», у 
складі якого нападав на під-
приємства та викрадав лю-
дей. 

Слідчі ще документують 
протиправні дії бойовика, зі-
брано доказову базу, за яку 
передбачено покарання у ви-
гляді позбавлення волі на 15 
років. А за фактом виявлен-
ня арсеналу в гаражі відкрито 
ще одне — вже четверте кри-
мінальне провадження за ч. 1. 
ст. 263 КК України «Незакон-
не поводження зі зброєю, бо-
йовими припасами або вибу-
ховими речовинами». 

ФОТОФАКТ

ДРУЖНЯ ПІДТРИМКА. Торік журналіст і режисер з Мель-
бурна Стефан Бугрин у Запоріжжі зняв фільм «Матері війни», 
який побував на багатьох кінофестивалях. У стрічці йдеться 
про Україну, війну, бійців і волонтерів. А головні героїні фільму 
— жінки, які втратили синів на цій війні. Переглянувши стрічку 
в Австралії, Любов Пришляк і Стефанія Тесориро, українки за 
походженням, захотіли приїхати в Україну познайомитися з ма-
терями героїв.

У Запоріжжі члени Союзу українок Австралії пробули кіль-
ка днів. Коли вони пов’язали хустки, їх не можна було відріз-
нити від українок. Та й спілкувалися мовою предків — укра-

їнською. Як розповіла Стефанія, в Австралії українки часто 
зустрічаються, обговорюють події, які відбуваються в Укра-
їні. А подивившись фільм «Матері війни», дуже перейняли-
ся побаченим. 

Разом з волонтерами і народною артисткою України Інною 
Клименко (Гапон) гості співали українські пісні, ліпили варени-
ки для бійців. І багато спілкувалися. «У нас було дуже щире від-
крите спілкування з нашими посестрами, — діляться волонтер-
ки. — Ми всі одного духу. Поліпили вареники, послухали вірші 
Вікторії Сироватко. Вони складні, філософські, але наші посе-
стри їх розуміли. Були сльози радості».
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